
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 194 

 

Aquesta setmana l’Informatiu vol presentar la tasca d’un mati 

qualsevol a l’Hospital de Campanya de Santa Anna. Sento que 

els voluntaris que surten siguin només els dels dimecres… 

Qualsevol dia es podria analitzar així. Però només es tracta de 

presentar la tasca “ordinària” d’un matí. Que tothom es senti 

representat.  

 

Lo primer que trobem és la 

Consigna on tots són rebuts 

pels nostres nois dels “pisos 

d’oportunitats”, que es 

preparen per un futur millor. 

RECEPCIÓ 



 

 

L’Esther, infermera i 

coordinadora de “Salut sense 

sostre,” arriba de la 

Farmàcia amb el 

medicament que necessiten 

per un malalt…. 

 

…la rentada de mans amb el gel 

hidroalcohòlic 

Des de la 

pandèmia, un 

requisit de 

sanitat…. 

         És dimecres i, juntament  amb els dilluns,  

és dia dels “sanitaris” 

El “Jesus Homeless” ens vigila 

l’entrada i ens recorda el seu amor 



 

Dins la antiga “sala capitular” 

del monestir, els metges i les 

infermeres atenen en les 

distintes especialitats, 

separades per parapents. 

Avui hi ha una llarga espera, però es van atenent a tots…. 

La Doctora Montserrat ensenya el resultat d’una petita 

intervenció per treure una berruga molt gran…. 



 

S’acosta l’hora del dinar i ben aviat arribarán els acollits que serán rebuts a la 

consigna i pasaran a la “Taula de fraternitat” del claustre gòtic…. 

Un grup de voluntaris preparats per començar…. 

El servei és una forma d’estimar…. 



 

… els nostres nois d ‘organització practiquen a diari 

 

que els voluntaris/es fan amb molt d’amor i humor 

… i  els ajuda a fer bona musculatura 

 

També hi ha un treball 

ocult… i poc valorat:  
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Es tracta de recollir i netejar acabat l’àpat…. 

 

Avui les voluntàries encarregades del rober i les dutxes están preparant el 

treball que desenvolupen també altres voluntàries a les tardes 

Un treball 

sovint amagat i 

desconegut 

per molts, però 

indispensable 

pels acollits 

sense sostre 

que necessiten 

aquest servei 



 

 

Rosmery, la cuinera que diàriament prepara el dinar pels 

professionals i els voluntaris 

 

L’acompanyament, una de les tasques més compromeses 

i necessàries   

 

Avui he “pillat” als professionals en plena tarea de formació…. 



 

 
Sense oblidar a tots els qui ajuden amb les seves aportacions, des de 

diferents vessants i oportunitats… 

Si ens vols ajudar amb els teus 

donatius, pots fer-ho a : 

C/C : IBAN :ES28 2100 3200 9522 

0141 1632   ó  

Bizum, amb el identificador: ONG Hospital 

de Campanya 01619 
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