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Casa d’acollida de dones “Les Vetlladores”
Xavier Novell, bisbe de Solsona

En aquest Any de la Misericòrdia està a punt de néixer
un tercer projecte de caritat. Després de “L’esglésiaquesurt” i del “Projecte Raquel”, veu la llum la casa d’acollida
de dones “Les Vetlladores”.
Fa poc, s’han produït dues passes determinants en el procés de realització d’aquest projecte: Càritas diocesana
l’ha fet seu i les Carmelites Missioneres han cedit gratuïtament el seu convent de Berga, buit des de feia dos anys,
a aquesta finalitat.
Aquest somni va començar a gestar-se arran d’una glossa
sobre el tema de l’avortament i d’una proposta d’una treballadora social en el marc de la revisió del Pla pastoral.
Quan es parlava de modificar la legislació sobre l’avortament, vaig escriure, a partir d’una reflexió del Papa, que
el nostre no a l’avortament només podria ser fort i clar
quan oferíssim una ajuda real a les dones en risc d’exclusió social a causa d’un embaràs no desitjat.
Simultàniament, les treballadores socials de Càritas em
manifestaven que una casa que pogués acollir tot tipus de
dones en situació de vulnerabilitat seria més viable ja que
mai s’havien trobat dones que demanaven ajuda per a tirar
endavant un embaràs, però regularment detectaven casos
de dones en situacions diverses de vulnerabilitat que feien
útil i necessari un recurs social d’aquestes característiques.
Després d’un temps per a definir el projecte i començar a
cercar recursos, el somni ja està més a prop. Tenim casa i
gestor del projecte. La diòcesi ha destinat alguns donatius
de particulars per a fer les reparacions bàsiques i la casa
està a punt per a entrar en funcionament. Ja s’ha determinat la treballadora social responsable del projecte. Només
ens manca les dues dones que han de fer funcionar la casa.

Fa temps que prego i faig propostes perquè la providència
ens continuï ajudant. Anem rere dues dones, que garanteixin que sempre hi hagi una responsable vivint a la casa,
que acompanyin les residents, organitzin la vida comunitària, promoguin activitats ocupacionals, formatives i
evangelitzadores. Aquestes dues monitores han de ser dones d’oració, capaces d’escoltar i d’acompanyar, promptes
a testimoniar i a proposar la fe, sempre respectuoses amb
la llibertat de les residents. Alhora, preveient que no tindran una dedicació exclusiva a la casa, han de tenir el perfil de les treballadores apostòliques: a punt per a tot tipus
de treball pastoral a la parròquia de Berga i a la diòcesi.
Us demano que pregueu perquè la providència ens les
posi aviat al davant, les puguem contractar i puguem
obrir la casa i comencem a acollir dones d’arreu de la diòcesi que necessiten començar una nova vida a “Les Vetlladores”. També demanem voluntàries de Berga i de la
zona del Llobregat perquè dins i fora de la casa hi hagin
tallers i activitats per a les residents i els seus fills i facin
d’aquesta casa una llar càlida, familiar i oberta a tothom.
Finalment, recordem que la caritat jubilar d’aquest Any
Sant de la Misericòrdia va destinada a aquest projecte i
que aquelles persones que vulgueu un compromís econòmic més estable podeu esdevenir “socis de les Vetlladores” —més informació a www.bisbatsolsona.cat—.

Directora: Júlia Ayala. Plaça Palau 1. 25280 Solsona. Tel. 973 48 06 19. A/e: mitjans@bisbatsolsona.cat / Dipòsit legal: 14.355/60
Disseny: Casals i Cots / DiacDisseny. Ronda Camprodon, núm 2. 08500 Vic. Tel. 670 490 532. Administració, impressió i distribució: Gràfiques Diac Vic.
Ronda Camprodon, núm. 2. 08500 Vic. Tel. 93 886 15 55. Xarxes: www.fulldiocesa.cat / info@fulldiocesa.cat / @fulldiocesa

