Stella Maris: la llar dels mariners lluny de les seves llars

exposar la seva tasca. Resumint, al llarg del 2015 es varen visitar 2031 vaixells i es van rebre
a 8537 mariners.

L’Apostolat del Mar es dedica a l’assistència de la gent de mar en tota la seva dimensió
humana: espiritual, social, laboral.
Tots els matins, un grup de voluntaris visiten els vaixells que han arribat a port, donant la
benvinguda a les tripulacions, oferint els seus serveis, interessant-se per les seves
necessitats. Els porten informació sobre la ciutat i el port, butlletins de notícies de diversos
països i, pels que ho desitgin, rosaris (molt apreciats pels ﬁlipins), i material religiós.

A les tardes, la furgoneta de Stella Maris recorre els molls recollint als mariners que volen
anar al centre Stella Maris o a donar un volt per la ciutat.

Al centre Stella Maris hi ha un rètol que diu: Your home away from home (La teva llar, lluny
de la llar) i això és el que l’apostolat del Mar pretén ser per als mariners i pescadors.

La llar representa acolliment, caliu, conﬁança, benestar… Allà es troba el club, amb un bar,
sala de jocs, ordinadors, connexió wi-ﬁ, revistes marítimes, llibres, una capella i una
residència amb 32 places a on s’allotgen mariners i pescadors de diversos països i en
diverses situacions.

Al Moll Adossat, l’Apostolat del Mar disposa també d’una oﬁcina per a l’atenció dels tripulants
dels vaixells de creuer, que no tenen temps quasi de sortir del vaixell o dels seus voltants.
Allà hi ha ordinadors, connexió wi-ﬁ, publicacions del món marítim, etc. I, evidentment un
ambient acollidor. També s’organitzen activitats esportives com a partits de futbol, de
basquet i excursions de visita a la ciutat, la qual cosa representa una bona ocasió d’esbarjo
per als mariners.
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Molts mariners tenen problemes laborals o de vida a bord. En aquests casos entra en acció el
Centre dels Drets dels Mariners, secció de l’Apostolat del Mar format per tres advocats
voluntaris, que s’encarreguen d’assessorar-los i recolzar-los legalment.

En l’àmbit espiritual, l’Apostolat del Mar signiﬁca una presència d’Església en mig del Port.
Als mariners se’ls ofereixen materials catequètics, bíblies, rosaris, la possibilitat de celebrar
missa i la possibilitat de poder rebre per e-mail les lectures, pregaries i reﬂexions pròpies de
cada diumenge. Amb motiu de l’any de la misericòrdia, l’Arquebisbe de Barcelona Mons.
Omella va acceptar que els mariners poguessin guanyar el jubileu entrant i pregant a la
capella de Stella Maris.

Tenint en compte la pluralitat del món marítim, s’ofereix també la possibilitat de rebre
l’atenció de ministres d’altres confessions cristianes i ﬁns i tot de l’Islam o del Judaisme.

L’Apostolat del Mar de Barcelona coordina tanmateix en l’àmbit de tota Espanya, un
programa d’embarcament de capellans en vaixells de creuer, per a l’atenció dels passatgers i
dels tripulants.
Cal no oblidar la intensa tasca de sensibilització de la comunitat portuària sobre les
necessitats dels mariners, expressada de manera especial a través del Comitè de Benestar
del Port de Barcelona, que aplega a tots els organismes portuaris importants, amb la ﬁnalitat
d’aconseguir entre tots un Port de Barcelona que sigui el més humà possible.

L’Apostolat del Mar és un bon testimoni de presència d’Església “en sortida”, com ens
demana el Papa Francesc, al port de Barcelona.
Tot això ho fa possible un equip de 40 persones, que amb molt d’entusiasme intenten dia a
dia, fer cert el lema: La teva llar lluny de la llar.
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