
11 NOVEMBRE  2018 SOCIETAT38 CatalunyaCristiana

La Fundació Acollida i Esperança 
està d’aniversari. Enguany fa vint-i-
cinc anys. Els seus objectius fona-
mentals són millorar la qualitat de 
vida de les persones que pateixen 
o estan en risc de patir exclusió 
social i conscienciar la ciutadania 
que les causes d’aquesta exclusió 
són conseqüència de les enormes 
desigualtats de la societat. 

«Vam néixer per crear llocs 
d’acollida per a persones que ha-
vien tingut vides molt difícils, que 
havien tocat fons. Acompanyem 
aquestes persones i ajudem a ge-
nerar oportunitats de canvi a la seva 
vida. Això ho fem des d’unes ganes 
de voler ser al seu costat, de fer ca-
mí plegats, de donar-los suport des 
d’una inspiració clarament cristia-
na», explica Mijail Acosta, director 
general de la Fundació Acollida i 
Esperança.

«Les persones que arriben aquí, 
derivades de treballadors socials, 
viuen unes circumstàncies molt du-
res, tenen una situació vital trencada 
(de feina, d’habitatge, de relacions 
socials...), amb sofriment i soledat. 
El nostre propòsit és estabilitzar-les, 

Acompanyant i confiant 
en les persones

MAC

La Fundació Acollida i Esperança fa 
vint-i-cinc anys de vida

és a dir, cobrir les seves necessitats 
bàsiques, com ara menjar tres ve-
gades al dia, disposar d’una higiene 
adient o dormir en un espai de se-
guretat», comenta Acosta. 

I afegeix el següent: «També vet-
llem perquè a tots els nostres cen-
tres i serveis hi hagi un tracte perso-
nal i proper. Que et diguin bon dia 
al matí, que et diguin pel teu nom... 
són coses quotidianes que tenen un 
gran valor per a ells. Una manera de 
recuperar l’autoestima i la dignitat 
personal. És important que estiguin 
envoltats de professionals, que els 
ofereixen una atenció integral i indi-
vidualitzada, i dels companys, amb 
la qual cosa començaran a tenir un 
espai de pertinença, de comunica-
ció.» La Fundació Acollida i Espe-
rança va atendre durant el 2017 un 
total de 1.106 persones, de les quals 
un 88% eren homes i un 12%, dones. 
La mitjana d’edat de les persones 
ateses era de 52 anys. 

Els serveis que proporciona 
aquesta entitat d’acció social són 
set: Can Banús (acolliment residen-
cial temporal amb capacitat per 
a 27 persones), SOPS (consultori 

Can Banús, ubicat a 
Badalona, es va fun-
dar l’any 1996.



d’odontologia per a pacients amb 
risc d’exclusió social i sense possibi-
litats econòmiques) i Mansol Projec-
tes (centre especial de treball), tots 
tres amb seu a Badalona; el convent 
dels franciscans, un centre d’acolli-
da també per a 27 residents, a la Bis-
bal de l’Empordà; Itaca, un pis amb 
capacitat per a vuit homes, situat 
al Barri Gòtic de Barcelona; el mo-
nestir de Santa Clara, un projecte 
agrosocial, al municipi de Fortià (Alt 
Empordà), i SAVA (servei d’acom-
panyament a la vida autònoma), a 
Badalona, Barcelona, Esparreguera 
i la Bisbal d’Empordà. 

Gènesi de l’entitat

L’Obra Social Santa Lluïsa de Ma-
rillac, de les Filles de la Caritat, va 
obrir el 1990 el pis d’acollida Itaca 
per a malalts de VIH-sida en fase 
terminal, impulsat per sor Geno-
veva Masip, filla de la Caritat, i el 
pare Josep Costa, franciscà. Tres 
anys més tard, el P. Costa i un grup 
de voluntaris d’Itaca van formar una 
petita comunitat cristiana de base 
que promovia, com a tret d’identi-
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tat, l’acollida des de la persona i cap a 
la persona. Aquest va ser l’origen de la 
Fundació Acollida i Esperança.

«El 1993 —informa Mijail Acosta— 
naixíem de forma molt específica amb 
persones que tenien el VIH-sida. Hi 
havia llavors molt desconeixement i 
rebuig sobre aquesta malaltia. Era una 
pandèmia. L’augment de malalts i la 
manca de places residencials a Itaca 
van impulsar la fundació a inaugurar el 
1996 Can Banús. A poc a poc, ens hem 
obert de manera transversal a altres ne-
cessitats lligades a l’exclusió social.»

Segons el director general de la Fun-
dació Acollida i Esperança, «tota aques-
ta feina la podem desenvolupar gràcies 
a moltes persones implicades i a molta 
generositat. D’una banda, els 55 treba-
lladors professionals, essencialment 
del món de l’educació social, de què 
disposem. De l’altra, els voluntaris. Amb 
la celebració dels vint-i-cinc anys, un 
dels nostres reptes és reforçar el tema 
del voluntariat. Actualment tenim uns 
40 voluntaris. Anys enrere n’havíem tin-
gut més i ara fem campanyes per acon-
seguir que més gent s’involucri amb els 
bons valors genuïns del voluntariat».

Un dels programes de la fundació 
és el de «facilitar a les persones que 
ja porten un temps amb nosaltres, ja 
recuperades, l’accés al món laboral», 
afirma Mijail Acosta. En funcionament 
des del 1999, Mansol Projectes és una 
empresa de serveis que ofereix llocs de 
feina (muntatge industrial, destrucció 
certificada de documentació confiden-
cial...) a persones en situació de mar-
ginació social.

Pel que fa al balanç d’aquests vint-
i-cinc anys de vida, Mijail Acosta ex-
pressa que «estem contents». «Hem 
acompanyat més de 4.000 persones 
—constata— al llarg d’aquest temps. El 
més important no són les xifres, sinó 
el fet que tota persona, per molt mala-
ment que li hagi anat, mereix una opor-
tunitat. Amb tendresa i amb un acom-
panyament individualitzat, és possible 
que puguin recuperar-se i tornar a tenir 
un projecte vital.»

Acosta subratlla que «hi ha moltes 
maneres de fer Església; una n’és aques-
ta. De manera callada i humil, des de la 
Fundació Acollida i Esperança també 
fem Església. Hi fem la nostra petita 
contribució. Sor Genoveva o el P. Costa 
ens van saber transmetre, amb ideals 
evangèlics, la importància de la per-
sona. Hem de deixar-nos transformar 
per aquestes realitats tan complexes 
del nostre entorn». 

Per a més informació: tel. 934 970 
127, www.acollida.org.

La Fundació 
Acollida i 
Esperança va 
atendre durant el 
2017 un total de 
1.106 persones

Professionals, 
voluntaris i resi-
dents celebren 
els 25 anys de la 
fundació.




