
         

 

 

 

 

 

N. 199 

El goig dels tres batejos de « Families acompanyant 

famílies” i una 1a. Comunió 



 



 

 

                                “Atlètic Missatgers de la Pau” acaba el curs  

      amb un triomf 

Daniel, feliç després de rebre el Senyor per 

primera vegada, amb els seus pares i padrins 

Agraïm a Joan Gaspar, als entrenadors i a Montse Pujades, 

Fauozia, Esther… els esforços per fer-ho possible 



                              

Mentre, “la 

masia” de Atlètic 

Missatgers de la 

pau, es prepara 

com a cantera 

per l’any que ve. 

El servei dels nostres sanitaris sempre a 

disposició dels més vulnerables   

…. units en uns tasca comuna a Santa Anna i al carrer... Amb la 

calor, fins i tot els gossos es resguarden   



 

La Prensa es fa 

eco de la 

desigualdat en el 

repart dels 

pressuposts, 

sense tenir en 

compte el 

problema 

gravíssim que és 

el creixement del 

“sensellarisme” 

responsabilitat 

directe de 

l’Administració  



 

I sempre el servei i l’acompanyament als germans,  fet 

amb amor… a l’Hospital de Campanya de Santa Anna 



 

Atenció 

als 

voluntaris 



 

 

 

I la nostra 

“biblioteca” 

mòbil: per 

portar el que 

ja has llegit, i 

agafar el que 

vols llegir. 

Llibres 

aprofitats. 

Fes-hi us!! 

EL RACÓ DE LA DENÚNCIA 

Desigualtats…? 

El repartiment dels 

pressuposts és significatiu: 

les més urgents necessitats 

del moment no tenen el 

primer lloc…. Ni de bon 

tros! 

 

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 

 



 

 

 

LA TERESIANA PEPA MONSERRTAT MOR DEL 

COVID’19 AL MARÇ DEL 2020 

Els pares de família del col·legi de 

Un  

Un projecte engrescador d’un grup de noies de 1er de l’ESO 

del Jesuïtes, Casp 

Durant uns dies s’han 

dedicat a fer polseres, 

arracades, anells 

d’artesania per a 

vendre’ls al seus 

companys i així fer un 

donatiu a l’Hospital 

de Campanya de 

Santa Anna 

Amb el grup d’amigues fent-me una entrevista 

sobre Santa Anna i posant-me una de les seves 

polseres 

Viqui Molins                                           Juny 2022 

 


