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Una beca per l’hospital de campanya
L’ARA i la Fundació La Caixa donen 20.000 euros a Santa Anna i a l’Hospital Sagrat
Cor per la seva tasca en l’hospital a peu de carrer
14 juny, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El projecte dut a terme per Santa Anna i l’Hospital Sagrat Cor ha estat guanyador de la
segona edició de la beca Carles Capdevila, amb un premi de 20.000€. Un hospital a peu de
carrer, en el cor de Barcelona. Ara, amb aquesta ajuda, es dona la mà a poder seguir atenent
totes aquelles persones que es troben en situació d’estar sense-sostre. D’entre els 63
projectes presentats, ha estat l’hospital de carrer el qui s’ha endut, ﬁnalment, l’ajuda.

“Persones persones”
Carles Capdevila, fundador del diari ARA, anomenava “persones persones” a tots aquells que
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tenen cura del bé de l’altre, aquells qui, tal com explicava “aguanten la societat i ningú no en
parla”. Es tracta, doncs, d’una beca a la feina anònima, al servei que únicament cobra en
caritat. Així, tal com explica Mn. Peio, rector de santa Anna, ens trobem “davant una Església
convertida en hospital”.
Una oda per exalçar la dignitat que tot ésser humà mereix, com és el sostre d’una llar, la
força de la comunitat. Una mirada d’igualtat i de drets. L’acte, celebrat al Palau Macaya de
Barcelona, i presentat per Antoni Bassas, va iniciar amb les paraules d’Esther Vera. Així, Vera
va subratllar que es tracta de guardonar “a tots els que treballen mirant el dolor als ulls”. A
més a més, ha fet un incís en què “són moltes persones a les quals avui volem agrair que
ajudin a fer un món millor”.
Un cop lliurat el premi, el conseller de Treball, Chakir El Homrani, va recordar com Carles
Capdevila va fer reﬂexionar la ciutadania sobre la importància de l’empatia. Un element clau,
tal com anunciava, “per cuidar dels altres”. “La capacitat d’entendre i de posar-te a la pell de
l’altre és el que ens fa avançar i el que ens fa, també, ser animals socials“, explicava.
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