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Una parròquia petita, però amb caliu
Coneix la parròquia de Sant Joaquim, situada als baixos d'un ediﬁci amb una gran
tasca social
24 juliol, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Petita, però acollidora, així és la parròquia de Sant Joaquim, situada al carrer cultura de Santa
Coloma de Gramenet, camuﬂada enmig dels ediﬁcis. La parròquia desenvolupa diverses
activitats sobretot en la vessant social que s’intenta adaptar a les necessitats dels feligresos.
Aquest diumenge 26 de juliol se celebra el dia del patró de la parròquia, que es representa
amb Santa Anna, amb qui comparteix aquesta festa del calendari litúrgic.

Festivitat per als avis
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Sant Joaquim i Santa Anna, els pares de la Mare de Déu i avis materns de Jesús celebren la
festivitat conjunta, tot i així, antigament la diada de Sant Joaquim se celebrava el darrer cap
de setmana d’agost. Va ser amb la regularització del calendari litúrgic (1969) que es
va col•locar la diada el dia 26 coincidint així amb el de Santa Anna.
Comunitat unida
La parròquia, amb uns 200 feligresos, està ubicada en un dels barris més antics de Santa
Coloma, amb més de 15.000 habitants. “Com que és petita, de seguida que ve algú nou
s’intenta que se senti com a casa, i és més fàcil que hi hagi comunió”, explica Mn.
Alfred Matas, el responsable de la Parròquia. Es tracta d’un local que va comprar el bisbat el
1982, el qual formava part d’una fàbrica de llençols. Van ser els mateixos feligresos, que van
fer mans i mànigues per aixecar la parròquia, aportant el que podien econòmicament a un
compte corrent.
Mn. Alfred s’encarrega amb el rector Mn. Agustí de tirar la parròquia endavant juntament
amb la participació de la feligresia. Segons el rector “és una comunitat enmig del poble,
enmig del veïnatge. És una comunitat d’inserció, basada sobretot en els grups de laics. Hi ha
hagut una tradició de capellans encarnats al barri i és un goig portar una parròquia on
treballen els laics ajudats pels mossens”.
Tasca Social
Fa deu anys es van implantar grups d’ alcohòlics i narcòtics els quals es reuneixen
periòdicament al soterrani del local parroquial. Segons explica Mn. Alfred, ell “els assessora
però la feina que fan és molt particular, ja que només accepten alcohòlics o narcòtics”.
D’altra banda, hi ha un grup que col·labora amb la pastoral penitenciària i que funciona a
escala de l’arxiprestat de Santa Coloma. Aquest organitza trobades i va a visitar les mares
dels presos, per a donar-los confort i ànims.
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