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La Fundació Acollida i Esperança 
promou espais d’acollida per a perso-
nes en situació d’exclusió social. L’ob-
jectiu és acompanyar-les i oferir-los 
oportunitats de canvi perquè puguin 
millorar la seva qualitat de vida i facili-
tar la seva promoció com a persones. 

El maig era nomenat director de 
la Fundació Acollida i Esperança 
i prenia el relleu de Mijail Acosta. 
S’inicia així una nova etapa a l’en-
titat?

Es pot dir que s’inicia una nova 
etapa perquè hi ha hagut aquest 
relleu a la direcció general i cada 
persona té el seu estil i deixa la seva 
empremta. Però serà una etapa con-
tinuista, ja que durant tots aquests 
anys hem anat adaptant els nostres 
serveis i creant-ne de nous d’acord 
amb les necessitats que hem anat 
detectant. Valorem positivament la 
feina realitzada i la intenció no és fer 
grans canvis sinó intentar millorar 
el que ja fem i continuar també fent 
xarxa amb altres entitats i organit-
zacions.

Vostè hi treballa des del 2001. 
Ha pogut conèixer de primera mà 
nombroses experiències en l’acom-
panyament socioeducatiu de perso-
nes amb vulnerabilitat extrema. 

Sí, durant aquests anys he après 
que no hem de jutjar les persones, 
la vida ja jutja, i que mai no es pot 
dir «no hi ha res a fer»; sempre hi 
ha lloc per a l’esperança. Que cada 
persona és la protagonista de la seva 
vida i la gestiona com millor sap o 
pot. I que nosaltres estem per aju-
dar i acompanyar, no per substituir ni 
«encarregar-nos» de la vida d’altres.

Fa 27 anys naixia la Fundació 
Acollida i Esperança. Quin balanç 
faria de tot aquest temps d’acció 
social?

Josep Maria Lluch, director de la Fundació 
Acollida i Esperança

El balanç és molt positiu. El pare 
Josep Costa i sor Genoveva Masip 
van començar el 1990 al pis d’inclu-
sió Itaca a Barcelona. En aquell mo-
ment s’acollia per acompanyar en 
la mort persones malaltes de VIH/
sida en situació d’exclusió. El 1993 
es constitueix la Fundació i el 1995 
s’obria el Centre d’acollida Can 
Banús a Badalona. Després es va 
posar en marxa el Servei Odontolò-
gic per a Pacients Socials (1998), el 
Centre Especial de Treball Mansol 
Projectes (1999), el Centre d’aco-
llida Convent dels Franciscans a la 
Bisbal d’Empordà (2003), el Servei 
d’Acompanyament a la Vida Autò-
noma (2012), l’Horta de Santa Clara 
(2012) i el Servei d’Inserció Laboral 
(Làbora el 2014 i Incorpora el 2016). 
Els darrers anys s’han obert dotze 
pisos d’autonomia dintre del SAVA 
i el 2019-2020 hem creat sis pisos 
finalistes.

Sempre al servei del proïsme MAC

«Abans acompanyàvem en 
la mort i ara acompanyem 
en la vida»
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més necessitat...
Hem anat creixent i posant en 

marxa diferents serveis per respon-
dre a les necessitats de les persones 
que acompanyem. Abans acompa-
nyàvem en la mort i ara acompanyem 
en la vida; és menys dolorós, però 
més complicat. En aquests 27 anys 
l’entitat s’ha professionalitzat sense 
perdre la proximitat i el caliu en tots 
els serveis. El que va començar el 
pare Josep Costa —amb el suport de 
sor Genoveva i amb un grup de vo-
luntaris d’Itaca, molt compromesos 
en el seguiment a Jesús mitjançant 
l’atenció als més necessitats—, ha 
esdevingut una entitat que el 2019 
va acompanyar 1.040 persones, a 
149 de les quals se’ls ha proporcio-
nat habitatge. Una entitat sostingu-
da amb un gran grup humà de 59 
professionals i 47 voluntaris, segons 
dades del 2019.

Quina tasca du a terme el volun-
tariat? 

És complementària a la tasca 
dels professionals. Les persones 
voluntàries aporten un plus de 
qualitat en l’acompanyament a les 
persones ateses. Estableixen uns 
vincles amb les persones, molt en-
riquidors per a totes dues parts, i 
sovint són referents o miralls en els 
quals es poden mirar. 

El voluntariat contribueix a la 
socialització de les persones acolli-
des i aporta valors com l’altruisme, 
el compromís, l’amistat, la confian-
ça... Són una peça cabdal i amb 
la pandèmia s’estan trobant molt a 
faltar, ja que hem hagut de reduir 
les entrades a les cases al mínim 
necessari per prevenció. També cal 
tenir en compte que el voluntariat 
afavoreix la sensibilització ciuta-
dana. 

Per tant, la pandèmia ha afec-
tat l’activitat diària de la Fundació.

Ha afectat molt a nivell psico-
lògic i emocional les persones re-
sidents dels centres d’acollida. No 
tothom ha aguantat els diferents 
confinaments o aïllaments i hi ha 
qui ha demanat l’alta voluntària. 
Per contra, hi ha qui ho ha portat 
molt bé, ha col·laborat molt i ha 
estat una lliçó de vida per a tots 
i totes. Els equips també ho han 
notat molt, havent de treballar les 
pròpies inquietuds i incerteses, 
alhora que havien d’acompanyar i 
donar suport a les persones ateses. 
Tots ens hem hagut d’adaptar. La 
clínica de dentista SOPS va estar 
tancada uns mesos per prevenció 
i el Centre Especial de Treball Man-
sol Projectes va fer un ERTO perquè 
el nivell de feina va caure en picat 
i encara es manté baix. 

Quins són els reptes de cara al 
futur?

Ser capaços de mostrar millor el 
nostre impacte social amb avalua-
ció de resultats, continuar creixent 
en habitatges per promoure l’auto-
nomia amb el SAVA i fer campanyes 
de sensibilització sobre exclusió 
adreçades als estudiants de batxi-
llerat. Crec que hem d’explicar que 
l’exclusió social té sovint el seu ori-
gen en les desigualtats socials i que 
són múltiples les causes i condici-
onants: pobresa, manca d’habitat-
ge, solitud, pèrdua de salut, addic-
cions, discriminació... És important 
que els joves en siguin conscients. 
La participació ciutadana és essen-
cial per poder canviar coses.

«Mai no es pot dir 
“no hi ha res a fer”; 
sempre hi ha lloc per 
a l’esperança»




