
HOSPITAL DE CAMPANYA SANTA ANNA 2019 
 

1 
 

  

MEMÒRIA DE L'HOSPITAL DE CAMPANYA DE 

SANTA ANNA 

2019 



HOSPITAL DE CAMPANYA SANTA ANNA 2019 
 

2 
 

 

 

 

 

Indice               Pág. 

1. Context i justificació        2 

 

2. Missió, visió i valors         3 

 

3. Objectius        4 

 

- Objectiu general       4  

- Objectius específics i desenvolupaments   5  

 

4. Organització        8  

       

5. Indicadors de resultats                9 

    

6. Efemèrides de l'any                15 

 

7. APENDIX. INFORM HOSPITAL DE CARRER           26 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOSPITAL DE CAMPANYA SANTA ANNA 2019 
 

3 
 

1. Context i justificació 

El projecte de l'Hospital de Campanya a la parròquia de santa Anna –ubicada a 

l’antic monestir romànic-gòtic-, en el mateix cor de la ciutat dels negocis, 
comença  el 17 de gener de 2017. Durant el 2017,  vuit milions de turistes  van 
passar pel centre d'històric. Tot un món de comerç i turisme en la gran ciutat 
on ens podem trobar amb persones de qualsevol racó del planeta.  

Al seu costat hi ha una ciutat oculta. A Barcelona, cada nit dormen al carrer al 

voltant de 1.026 persones. A més, en centres residencials i pisos de programes 
públics i privats hi passen la nit 2.006 persones. Si afegim les 417 persones, 
pernoctant en assentaments i estructures informals instal·lades en solars, un 
total de 3.383 persones viuen una exclusió extrema de l'habitatge.  I una gran 
part viuen a  la Barcelona turística on aconseguir un habitatge suposa un 
lloguer elevadíssim. 1 

L'Església catòlica a instàncies del papa Francesc venia insistint en la 

necessitat de l'acolliment de les persones més vulnerables. “L'església és com 
un hospital de campanya que acull els ferits”, repeteix el papa en diverses 
ocasions. Dirigint-se als participants al Congrés Internacional sobre la Pastoral 
a les Grans Ciutats, celebrat a Barcelona, els deia a Roma el 27 de novembre 
del 2014: “La ciutat, juntament amb la multiplicitat d'ofertes precioses per a la 
vida, té una realitat que no es pot amagar i que en moltes ciutats és cada 
vegada més evident: els pobres, els exclosos, els descartats. Avui podem parlar 
de descartats. L'Església no pot ignorar el seu clam, ni entrar en el joc dels 
sistemes injusts, mesquins i interessats que busquen fer-los invisibles. A la 
ciutat, el futur dels pobres és més pobresa. Aneu allí!” 2.  

Durant aquests tres anys, s'ha perfilat el projecte “Hospital de Campanya” que 

es desenvolupa en la parròquia de santa Anna. A la capella de la Pietat es va 
habilitar des del començament un espai d'acolliment amb servei d’esmorzars  i 
també com a refectori de begudes calentes i fredes, pastes i fruita  -segons 
l'època de l'any-.  

En aquesta zona d'acolliment on passen el dia, poden disposar d'un servei de 
wifi permanent i càrrega de mòbils, a més un espai per al descans. A la capella 
del Sant Sepulcre s'ha habilitat una zona d'escolta amb taules per a l'acolliment 
personalitzat. Així mateix, s'ha adequat l'espai central de l'església tant per a 
l'oració com per a celebració litúrgica dels feligresos, com també per a 
l'acolliment dels visitants que desitgen conèixer l'antic monestir.  

                                                           
1
  Cfr. Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL por sus siglas en catalán), Diagnóstico 2017. El 

informe de diagnóstico sobre el sinhogarismo en Barcelona.  En http://sensellarisme.cat/es/el-informe-
de-diagnostico-sobre-el-sinhogarismo-en-barcelona-detecta-un-aumento-de-las-personas-sin-hogar-
pero-tambien-de-los-recursos-de-atencion/ Consultado 15/2/2018. 

 
 
2
 Discurso del santo padre Francisco  a los participantes en el Congreso Internacional de Pastoral de las 

Grandes Ciudades, 27 noviembre 2014. Consultado 30 enero 2018. 
 

2 

http://sensellarisme.cat/es/el-informe-de-diagnostico-sobre-el-sinhogarismo-en-barcelona-detecta-un-aumento-de-las-personas-sin-hogar-pero-tambien-de-los-recursos-de-atencion/
http://sensellarisme.cat/es/el-informe-de-diagnostico-sobre-el-sinhogarismo-en-barcelona-detecta-un-aumento-de-las-personas-sin-hogar-pero-tambien-de-los-recursos-de-atencion/
http://sensellarisme.cat/es/el-informe-de-diagnostico-sobre-el-sinhogarismo-en-barcelona-detecta-un-aumento-de-las-personas-sin-hogar-pero-tambien-de-los-recursos-de-atencion/
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2. Missió, visió i valors  

Missió  

Oferir acolliment, escolta, promoció i integració de les diferents persones i grups 

des de l'atenció especial a les persones sense llar, procurant la relació de 
gratuïtat amb la comunitat cristiana àmplia, així com rebent a tots els que 
s'acosten per qualsevol necessitat.  

Tenim present les paraules del Papa Francesc: «Veig  l'Església com un hospital 

de campanya després d'una batalla. Que inútil és preguntar a un ferit si té alts el 
colesterol o el sucre! Cal guarir-li les ferides. Ja parlarem després de la resta. 
Guarir ferides, guarir ferides... I cal començar pel més elemental».3  

Aquesta missió s'integra en una xarxa d'esglésies en grans ciutats com Madrid, 

Buenos Aires, Lisboa, París, Londres, Nova York, Ciutat de Mèxic, San Francisco, 
Roma, i també en el  projecte d'Hospital de Campanya, que s'ha presentat a 
Roma a través d'una publicació aquest any 2018. 

Visió  

El projecte s'insereix en la presència i missió de l'Església catòlica, des de 

l'Evangeli de Jesucrist enmig de les grans ciutats, amb la finalitat de promoure el 
desenvolupament integral de la persona així com la integració social de tothom, 
especialment la de les persones excloses i empobrides.  

L'antropologia cristiana sustenta les opcions d'aquest projecte. Això suposa el 

ser personal, lliure i comunitari, realitzant-se  socialment des de l'experiència de 
l'amor mutu, que es fa preferencial amb els empobrits i exclosos i obrint-se a Déu 
com a font de misericòrdia i justícia.  

El programa es realitza com a missió social en el context de la gran ciutat. La 

dignitat de la persona humana, la preferència pels pobres, discriminats i 
exclosos, la cura de la Creació, el treball pel ben comú i la trucada a la llibertat, 
justícia, pau i solidaritat són les claus de fons del projecte.  

 
 

  

                                                           
3
  Antonio Spadaro SJ., Entrevista al papa Francisco, L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua 

española, Año XLV, n. 39 (2.333), viernes 27 de septiembre de 2013. 
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Valors  

Entenem com a valors prioritaris del projecte aquells que contribueixen a 

humanitzar la vida de totes les persones:  

* Acolliment. La protecció de les persones sense llar, tot el contrari de  la 

despersonalització del centre de la ciutat massificat i subjecte a la gentrificació urbana,  

suposa aixoplugar-los en una mateixa casa. En aquest sentit l'acció d'acollir comença amb 

aquells que es troben amb més dificultats. I aquest estil de vida fa evident que tots hem de 

ser acollits i emparats.  

* Escolta. La solitud és una ferida greu en les grans ciutats i només es guareix amb la 

relació personal. La relació d'escolta activa no és tant la resolució dels problemes sinó 

l'apropament gratuït i disponible envers la persona que sofreix i generar  un espais de 

reciprocitat i igualitari, que trenqui prejudicis i diferències. 

* Promoció. Suposa potenciar les possibilitats, oferint camins a les persones i grups per al 

desenvolupament integral i espiritual. Això significa orientar, des del coneixement de les 

necessitats i possibilitats de cada persona, cap als recursos personals i socials. La promoció 

també significa que aquell que pot oferir alguna cosa la du a terme, desplegant les seves 

potencialitats pel bé de tots. A la vegada, la dimensió espiritual és una força de foment de 

les potencialitats de la persona en totes les seves dimensions.  

* Integració. La fragmentació i exclusió de les comunitats humanes impedeix la 

incorporació a la comunitat parroquial de totes les  persones i diversitat de grups. És 

important que es trobin els creients i les seves comunitats amb les persones excloses d'una 

llar compartint una mateixa taula; també ho és la convivència ocasional amb els visitants 

turístics als quals no solament se'ls mostra la part cultural i artística, sinó també la  urgència 

de conèixer i conviure amb les persones en vulnerabilitat.  
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3. Objectius  

1. General  

Promoure una església oberta al centre de la ciutat de Barcelona des de la 
parròquia de santa Anna que, com a espai i comunitat viva, acull a tothom 
integrant  les persones sense llar i els visitants ocasionals que arriben atrets per 
diverses recerques, així com les diverses comunitats i grups que integren la vida 
de la parròquia, els voluntaris que atenen a les persones acollides i els 
professionals que fan la tasca social de derivació, intervenció i educació. 

   

 

  2. Específics i desenvolupament 

Per portar a terme  aquest  objectiu, tenim COMISIONS per tal de crear PROCESOS de 

creixement o continuïtat. 

 

2. 1. Comissions  
 

Formades per promotors, professionals i voluntaris que s'ocupen de les diverses àrees de 
funcionament del projecte.  

 1. Assumptes econòmics i relacions exteriors. S'ocupa de promoure la captació 
de recursos, l'administració ordinària amb balanços i pressupostos, la comunicació 
en mitjans, Internet i xarxes, i la relació amb les institucions. Funciona amb tres 
subcomissions: finançament, administració i comunicació. 

 2. Voluntariat. S'ocupa de l'acompanyament dels voluntaris, la seva formació i 
informació així com de les campanyes d'incorporació de nous voluntaris.  

 3. Persones acollides. S'ocupa d'establir els criteris d'acompanyament de les 
persones sense llar, orientant intervencions concretes i establint vincles amb la 
xarxa d'ajuda.  

 4. Serveis. S'ocupa de la logística amb previsió, magatzematge, manteniment i 
realització d'esdeveniments i celebracions, de la seguritat i mediació, en especial 
lingüística 

 5. Comunicació. S'encarrega de la informació (Butlletí bimensual i Informatiu 
setmanal), mitjans de comunicació, pàgina web, etc.    
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2.2. Protocol d’acollida i acompanyament als acollits 

 

 

 

 

 

2.3. Programes i la seva derivació 

Qüestions  de  dret: 

Un cop vinculats al servei, també oferim el  servei de advocats. Aquets hi han 3 vies de 

intervenció: 

 Joves ex- tutelats: podem derivar directament a creu roja, amb les advocades que es 

dediquen a aquest aspecte de renovació. Quan fem aquesta derivació, es important 

coordinar-se, el/la TS o un voluntari del grup dels acompanyaments, que pugui 

realitzar aquesta gestió, més que res, per assegurar-se i  perquè molts joves no 

entenen la meitat de les coses. I després el/la TS ha de fer el seguiment per mail o telf. 

amb les advocades. 

 Altres: tenim el servei jurídic els dimarts a les 17h fins les 19h. 

 Tema multes: estem iniciant contactes amb els serveis de mesures penals alternatives 

on poden pagar multes fins a una certa quantitat, i oferir l’opció de mesures penals 

alternatives. 

 

 

Programa mèdic a santa Anna 

 Quatre cops a l'any ve un equip mèdic del Hospital 

del Sagrat Cor. 

 L’equip esta format per un metge voluntari del 

Sagrat Cor, una psicòloga de practiques, infermeres 

i un grup de voluntàries de l’Hospital de Santa Anna 

que ajuden a fer de connexió i acompanyament 

amb els nostres acollits. 

 A part  del tema mèdic també es tramiten targetes 

sanitàries. 

 Tothom pot ser atès en aquest servei sense necessitat de tenir targeta sanitària.  

 Cada Dimecres de 16 a 18h hi ha atenció mèdica amb el Doctor Delàs i una infermera. 

 

1era visita 

ACOLLIDA. 

FITXA CARITAS (1) 

Detectar necessitats 

2ona entrevista   

(1set. després aprox) 

PTI (2) 

Elaborar pla de treball  

3era entrevista   

2 set. Després aprox.) 

INTERVENCIO (3) 

Derivació al recurs o 

procés necessari 

4t entrevista 

SEGUIMENT (2) 

Valoració i 

seguiment  

de la intervenció 
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Programa de Formació: 

 Des de Santa Anna animem els joves a començar un procés formatiu. És requisit per 

poder fer l'empadronament.  

 Alhora, un cop iniciats els cursos reglats, estem articulant un grup de voluntaris per fer 

castellà i/o català des de l’Hospital de campanya de  Santa Anna. Una vegada aquests 

joves no puguin inscriure’s als cursos reglats. 

 La finalitat d’això és que els joves puguin 

iniciar una rutina, agafar un compromís i 

veure que aquí oferim ajuda o derivació, 

però també demanen la seva col·laboració 

per realitzar el seu projecte de vida. El fet 

de poder-ne empadronar, facilita l’accés a 

altres serveis. 

 Un cop inscrits als cursos es important que 

el/la TS es pugui coordinar amb els 

professors, i avaluar el seu procés i la seva 

assistència. 

 

 

 

 

 

Programa d'empadronament 

 

 El padró obre moltes portes. Un cop estan empadronats, tenen accés a la targeta 

sanitària, als serveis de la zona i també es comença a comptabilitzar el temps per 

poder demostrar el dia de demà l’arrelament. 

 Per poder ser empadronat a Santa Anna es té que haver creat un vincle previ, al menys 

amb un parell de visites, on haver pogut treballar les necessitats i fer  entendre la 

necessitat que l'acolli't té de ser partícip del seu procés. Sabent que, des de Santa 

Anna, se l’ ajudarà i acompanyarà en aquest procés.  

 Per poder-ne empadronar a part del que demanen aquí a Santa Anna, necessita tenir 

el passaport en vigor o una fotocopia on es vegi bé. Si no tenen passaport no serveix 

cap altre document a excepció de formar part de la unió europea i que el  document 

de identitat porti una foto de la persona. 
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Un recurs necessari temporalment: DORMITORI DELS MATINS 

 

PROTOCOL DE DORMIR A SANTA ANNA 

 Després de la segona visita i de detectar 

necessitats urgents per diferents causes, es pot 

plantejar la necessitat de descans dins l’església. 

 Això es durà a terme arrel d’una llista quinzenal, 

que realitzaria la treballadora social, desprès 

d’anar fent seguiment i avaluacions dels acollits 

que reben el servei.   

 El control i el portar-lo a terme es realitzaria 

entre els voluntaris i l’equip d’ajuda que s’està creant.  

 Qui pot dormir dins l’església? 

 Tota aquella persona que estigui realitzant un procés de treball personal, dorm 

malament al carrer i necessiti el descans.  

 Si la persona deixa el pla de treball, no respecta l’espai i no segueix les visites 

establertes tindrà que abandonar l’espai de descans. Fins que reprengui una altre 

vegada el seu procés.  

 Personal necessari: La TS i voluntaris  
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4. Organització de l'Hospital de Campanya 

 

1) Promotors 

Són els responsables últims del projecte, sostenint la inspiració i l'encomana 
eclesial. Es reuneixen quinzenalment.  

* Mn. Peio Sánchez. Rector de la parròquia de Santa Anna. Doctor en Teologia i professor. 
Pedagog. Especialista en comunicació i cinema. Membre de les comunitats Adsis.  
* Mn. Xavier Morlans. Adscrit a la parròquia de Santa Anna. Doctor en Teologia i professor. 
Consultor del Consell Pontifici Nova Evangelització. Promotor de Vine i veuràs.   
* Gna. Victòria Molins. Religiosa de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, Educadora 
Periodista i escriptora. Doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull. 
 

2) Cor de l'Hospital de Campanya 

És l'òrgan de direcció general compost pels promotors i representants dels voluntaris de 
cada comissió. Es reuneix cada quinze dies i ocasionalment incorpora l'equip professional.  

 

3) Equip professional 

És l'equip de execució ordinària. Es reuneix setmanalment i quinzenalment amb els promotors: 
 - Un educador social coordinador  del voluntariat.  
- Treballador/aa Social i responsable de l'acompanyament de les persones acollides.  
- Sagristà i celador. 
- Celador i mediador dels marroquins 
- Coordinador del equipo 

 
 

4) Consell de l’Hospital de Campanya 

És l'òrgan consultiu, i està format pels representants dels diferents grups que participen de la 

parròquia-     Hospital de Campanya i pels representants de cada comissió de funcionament. Es 

reuneix cada tres mesos. 
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5. Indicadors de resultats 

 

1. ELS VOLUNTARIS, ELEMENT ESENCIAL DE  L'HOSPITAL DE CAMPANYA 

 

 
El Projecte compta amb un grup 

nombrós de voluntaris, i només 

gràcies a ells es poden atendre a la 

quantitat de acollits que rebem 

cada dia a l'Hospital de Campanya.  

 Comptem amb un 

voluntariat compromès amb una 

tasca no gens fàcil, però sí molt 

necessària i engrescadora: amb 

capacitat per acollir a persones 

que per diferents circumstàncies estan al carrer, sense sostre i sovint joves que se 

senten ferits per la societat i necessiten estimació, paciència i comprensió. 

 Amb un sentit de compromís fort per no faltar a les hores compromeses i si fos 

necessari fer-ho, avisar-lo amb temps a l'educador per poder suplir-lo. 

 Disposat a formar-se per portar a terme un servei necessari amb els més desfavorits 

de la societat.  

 Convençuts que es una tasca tan necessària que val la pena donar part del propi 

temps. 

Tasca: 

 Comprometre's a tres hores setmanals fixes en una d'aquestes franges horàries:  

- de 8 a 11 del mati. La hora més necessària per a donar els esmorzars amb pau i 

estimació 

- de 11a 2 del mati. Atendre i acollir. Es poden fer tallers fins a la 1 I a la 1, neteja del 

lloc en el que passen les hores els acollits. Normalment amb alguns d'ells. 

- de 2 a 5 de la tarda. Atendre i acollir. Es poden fer tallers a aquestes hores. 

- de 5 a 8 de la tarda. Atendre i acollir. Taller, fins a les 7, hora en la que es torna a fer 

neteja. 

I això tots els dies de la setmana, inclosos diumenges i festius. Els diumenges i festius 

són els més difícils de cobrir. Normalment els dies de la setmana els cobreixen a les 

hores lectives, els jubilats. Els caps de setmana sovint es compta amb gent més jove. 



HOSPITAL DE CAMPANYA SANTA ANNA 2019 
 

12 
 

 Cal entendre bé el sentit del que és un "Hospital de campanya", que no és una obra 

social, sinó una església oberta a tot el que ho necessita, a manera de "primers 

auxilis", per poder derivar a diferents institucions i llocs socials, -tasca que fan la 

treballadora social i l'educador social-. 

 Comprometre's a assistir a les reunions de formació necessàries per aquesta tasca amb 

el món de la marginació -que és sovint diferent que el de la simple pobresa-.  

 Cada torn compte amb un responsable que s'encarrega de avisar les suplències en cas 
necessari, de passar tota la informació que l'arribi al grup, així com del bon 
funcionament del Projecte segons unes normes comuns.                                       
           

Actualment, el nombre total de voluntaris és de 118, repartits de la següent manera: 

30 homes i 88 dones 

 S'ha d'afegir a aquests voluntaris de torn, el "voluntaris" de serveis: 

 - advocats,  2 homes 

- metges, 1 doctor  i una infermera cada setmana 

- artistes del flamenc amb 2 dones i un home 

- promotors de l'equip de futbol, dos homes i una dona 

- perruquer, un home 

-  veterinària, una dona 

- psicòloga, una dona. 

 

2. ELS ACOLLITS A "L'HOSPITAL DE 

CAMPANYA" 

Com a premissa fonamental, s'ha de dir que el perfil del 

acollit ha canviat molt des del començament del projecte, 

agreujant-se aquests últims mesos de l'any 2019, per 

l'arribada a Barcelona d'una gran quantitat de joves -la 

majoria marroquins-, alguns senegalesos i d'altres llocs de 

l'África sub-sahariana. I per els nombrosos ex- tutelats de la 

DEGAIA que als 18 anys acaben el període de tutela  

molt elevat.   

Les mides que hem tingut que adoptar davant d'aquest 

canvi de perfil ha estat una de les dificultats més fortes 

d'aquest any.  Dit això podem distingir en general  
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Tres categories de persones  acollides: 

1. "Anònims": Per la naturalesa del nostre compromís de"església oberta" i el d'acollir a tot 

aquell que vulgui entrar, reposar, ser escoltat, prendre un esmorzar o quelcom calent o fred, 

etc., no sempre podem conèixer exactament el nombre d' acollits en un dia. Tenint en compta 

els esmorzars que es serveixen, diàriament passen al voltant de 150 a 200 persones, nombre 

que pot augmentar en dies de pluja, massa fred o massa calor, ja que la major part dels acollits 

son del col·lectiu que denominen "sense sostre". No obstant, tenint en compte el nou perfil 

d'acollits del que hem parlat ha estat necessari filtrar l'assistència dels que poden crear 

problemes pel bé de la resta, fins que no donin proves de voler conviure d'una manera adient. 

2. "Afiliats": Hi ha una altra categoria de persones acollides que, amb més o menys 

constància, passen moltes estones en l'Hospital de Campanya, han donat les seves dades a 

l'Educadora Social i han complert amb les mínimes exigències per a deixar les seves 

pertinences a la Consigna. Amb aquestes persones s'ha pogut fer, al llarg de l'any, una sèrie de 

intervencions que han  donat resultats positius, com l'empadronament de molts acollits,  el 

d'aconseguir treball en alguns casos, ajudar a tornar al lloc del seu origen quan ho han 

demanat, etc.  

Així, doncs, comptant amb els que diem "anònims", els "afiliats" i els "Ex- tutelats", i  

amb un promig de 150 esmorzars diaris, podem dir que s'han repartit durant l'any 

2019, 4.500 esmorzars  al mes i 49.500 a l'any.  

Cada dia un grup d'acollits col·laboradors mengen a l'Hospital de campanya, formant una 

"família" que fa possible dia rere dia el manteniment de l'obra. 

Un diumenge al mes després de la Eucaristia, celebrem la "mesa compartida". 
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3. ESTUDI DELS "AFILIATS" 

Rótulos de fila Cuenta de  NOM 

DONES 91 

HOMES 831 

Total general 922 

  

 

 

 

 

  Etiquetes de fila Cuenta de  NOM 

COMUNITARI 250 

NACIONAL 106 

NO COMUNITARI 287 

(en blanc) 295 

  Total general 938 

   
 

 

D 
10% 

H 
90% 

Total 



HOSPITAL DE CAMPANYA SANTA ANNA 2019 
 

15 
 

 

 

 

Rótulos de fila 
Cuenta de  
NOM 

 IRREGULARS 514 
 INDOCUMENT. 35 
 REGULARS 209 
 (en blanc) 244 
 

Total general 1002 

 

 

 

 
Nota: Aquestes estadístiques corresponen a la globalitat dels acollits des del 

començament de l'Hospital de Campanya. I tractant-se de la particularitat d'aquesta 

obra, no sempre és possible comptabilitzar exactament el nombre dels que passen per 

l'Hospital de campanya sense deixar gairebé petjada de la seva estança. 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

COMUNITARI NACIONAL NO 
COMUNITARI 

(en blanco) 

ORIGEN 

IRR. 
51% 

NO DOC. 
4% 

REG. 
21% 

(en blanco) 
24% 

Total 
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. Comptes transparents 

 

      

 
COMPTES TRANSPARENTS 2019 

  

      

      

 
INGRESSOS 2019 

   

      

 
Entitats socials 

 
40.800 

 

 
Fundacions 

  
13.900 

 

 
Entitats financeres 

 
3.500 

 

 
Lloguer espais 

 
45.200 

 

 
Donatius 

  
24.755 

 

 
Campanyes pròpies 

 
45.995 

 

 
Culte parroquial 

 
3.845 

 

      

  
Total ingressos 177.995 

 

      

 
DESPESES 2019 

   

      

 
Nòmines i personal puntual 

 
93.920 

 

 
Consums 

  
17.445 

 

 
Comunicacions i publicacions 3.940 

 

 
Manteniment i reparacions 

 
18.594 

 

 
Culte parroquial 

 
1.900 

 

 
Sanitaris i higiene 

 
6.910 

 

 
Jardineria claustre 

 
2.748 

 

 
Administració i assegurances 2.652 

 

 
Germanor 

  
9.876 

 

 
Web 

  
2.200 

 

      

  
Total despeses 160.185 

 

      

 
Finançament públic: 0% 

  

 

Finançament propi i 
privat: 100% 
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Reportatge gràfic dels efemèrides de l'any: 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENER: 

Esmorzar del dia 

de Reis Macs , 

organitzat pels 

joves de la 

INSTITUCIÓ 

ALUMNI 

En FEBRER vam tenir l'alegria de poder instal·lar  l'escultura "Homeless 

Jesús", obra del artista canadenc Thimoty P. Schmalz i obsequi  del 

director de cinema Paco Arango. 
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I, amb la 
presència del Pare 

Ángel i del 
director Paco 

Arango, va tenir 
lloc la solemne 

benedicció i 
inauguració de 

aquesta escultura 
tan estimada pels 

sense sostre 

En MARÇ, vam 

celebrar solemnement, 

però amb un sentit 

també reivindicatiu, el 

Dia Mundial de la Dona 

amb actuació de cor 

femenins del barri i 

l'actuació del grup de 

Godspel del "Lloc de la 

dona" 
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També es va 

inaugura la 

placa amb el 

nou nom, en 

memòria de 

Monsenyor 

Óscar 

Romero , 

"veu dels 

sense veu" 

tot ceelbrant 

el primer 

aniversari de 

la seva 

canonització 

ABRIL, amb una Setmana Santa  
molt especial i participada amb 
els acollits. 

També es va 
inaugura la 

placa amb el 
nou nom, en 
memòria de 
Monsenyor 

Óscar Romero,  
"veu dels 

sense veu" 
tot celebrant 

el primer 
aniversari de 

la seva 

canonització 

ABRIL, amb 

una Setmana 

Santa molt 

especial i 

participada 

amb els 

acollits. 
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En MAIG se 

inaugura el 

nostre equip de 

futbol amb els 

joves ex- 

tutelats que 

estrenen 

equipació 

pròpia 

En JUNY  vam tenir les 

jornades de l'Hospital 

de carrer, organitzades 

per Hospital del Sagrat 

Cor. Van atendre els 

acollits en diferents 

especialitats. 

Trobada de 

les famílies, 

amb dinar 

compartit  

 
I rebem la visita del 
Bisbe de Perú Carlos 

Carlos Castillo,   
amb el que vivim 

una jornada 
meravellosa i una 

Eucaristia molt 
emocionant. molt 

emocionant. 
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I va ser en aquests més de juny que  

ens va deixar de cop i volta, -per 

anar a la casa del Pare- la nostra 

estimada Tere Nogué una de les 

voluntàries més compromeses  amb 

l'Hospital de campanya de Santa 

Anna. Agraïm la seva vida lliurada 

els més pobres a diferents països  

d'Àfrica, i ara al nostre Projecte. 

 

A l'ESTIU sortim a 

molts mitjans de 

comunicació 

denunciant la 

situació dels 

Menors no 

acompanyats i 

dels ex- tutelars 

que dormen al 

carrer. 
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SEPTEMBRE 

"El sopar 
dels sentits i 

els 
sentiments", 

un sopar de 
solidaritat a 
favor dels 

sense sostre 

 

Al SEPTEMBRE, vam gaudir d'un meravellós "Sopar  
solidari dels sentits i els sentiments". 
Preparat amb cura pels voluntaris sota la direcció 
de M. José Conde, va ser un èxit d'assistència que 
ens va ajudar a fer una bona col·lecta. 
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A NOVEMBRE: amb altres grups del barri que acollim 

els  sense sostre, vam omplir  la plaça de la Catedral 

amb 55 noms que volem que es recordin i que 

pertanyen a homes i dones que vivien o havien viscut 

als carrers de Barcelona. Són defuncions que ens 

omplen de tristesa... 

Per ells vam tenir també una Eucaristia on recordar 

amb les 55 espelmes les seves vides  sovint tan 

oblidades. 

Tots recordem al nostre Joaquim 
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També a novembre torna l'Equip mèdic del Sagrat Cor. 

Unes jornades en les que s'atenen a més de 200 acollits 

Al DESEMBRE, tot preparant el Nadal va tenir lloc per segon any el concert "CANTEM AMB ELS SENSE 
SOSTRE, amb magnífiques actuacions i una assistència de públic multitudinària, 

i una gran acollida als Mitjans de Comunicació. 
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"CANTEM AMB ELS SENSE SOSTRE" 
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CONCERT BENÉFIC  LÍRIC: FUNDACIÓN VICTÒRIA DE LOS ÀNGELES 
I amb aquests concerts vam acabar l'any. 

 

 



 


