Un espai públic portarà el nom de Rosa Deulofeu
a Barcelona
Dll, 28/03/2011 per Catalunya Religió

(Arquebisbat de Barcelona) L’Ajuntament de Barcelona ret homenatge a Rosa
Deulofeu, en reconeixement de la seva tasca social amb la joventut, per la qual
cosa insta a la Ponència de Nomenclàtor a iniciar el procediment per posar el seu
nom a un espai públic, interior d’illa o equipament de la ciutat
D’aquesta manera l’Ajuntament de Barcelona retrà homenatge públic a una fidel
catòlica abocada al bé de la joventut tant de la ciutat com de tot el país. El
consistori de Barcelona reconeix així que “Rosa Deulofeu va fer un gran servei a la
ciutat de Barcelona, des de la seva intensa tasca de dedicació a la joventut
barcelonina, a través de la desinteressada feina feta als esplais de tota la ciutat”.
Rosa Deulofeu fou delegada de Pastoral de joventut de l’Arquebisbat de Barcelona
i va morir el 4 de gener de 2004 víctima d’un càncer. El procés de beatificació
d'aquesta jove del nostre temps, que va viure entregada als demés, va iniciar-se el
5 de gener de 2009.
La documentació que s’ha presentat en aquesta sol·licitud al Plenari del Consell
Municipal, resum i expressa la trajectòria vital i de servei a l’Església de
Barcelona, al jovent i a la ciutat. I es manifesten, entre altres, el següents
aspectes: “En una decidida aposta per la presència femenina i laica dins l’Església,
va ser nomenada delegada diocesana de Pastoral de joventut de l’Arxidiòcesi de
Barcelona, servei que va exercir durant més de 10 anys. La seva feina en aquesta
delegació, la va convertir en una de les seglars més conegudes i estimades de
Catalunya”.
“Va contribuir de forma determinant en la integració de joves discapacitats a
l’Església, a través de l’Escola de Pregària de Joves de la Catedral. Des de la
delegació, va fer una gran tasca social a tots els barris de Barcelona i va organitzar
des de Barcelona les jornades Mundials de la Joventut”.
“Va portar també la coordinació i organització de la “Peregrinació de confiança
sobre la Terra”, trobada de Taizé celebrada a Barcelona l’any 2000, més de
100.000 joves es reuniren a la nostra ciutat provinents de tots els indrets
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d’Europa, donant mostra ecumènica de la fortalesa de la joventut. Va ser
presidenta del Consell Directiu del Moviment de Centres d’Esplai Cristians
(MCEC). Durant tots aquests anys s’esforçarà a donar un gran impuls a la
preparació i formació social del col·lectiu de monitors, directors i educadors de
lleure dels esplais de Barcelona”.
“Des de la Fundació Pere Tarres i des de l’Escola de l’Esplai de Barcelona, va
participar com a formadora de directors de lleure, jornades de formació,
monogràfics, diades de tallers, etc. Un bon nombre de monitors i monitores dels
esplais de la ciutat passaren pels seus cursos, sessions de formació i xerrades. Ja
en aquell moment es començà a requerir la seva presència en les parròquies de la
ciutat i del conjunt de les diòcesis per tal de fer conferències, taules redones i
col·loquis sobre temes que feien referència sobretot al món dels infants,
adolescents i joves i al lleure”.
“Creiem que la Rosa és un bon referent pel jovent en una època en què la nostra
societat pateix una forta crisi de valors, on falten sovint exemples de dedicació
desinteressada”.
Segur que tots els que la van conèixer i van compartir la fe amb ella, esperem la
resolució efectiva d’aquesta decisió i el dia joiós en que una placa portarà el nom
de l’estimada Rosa Deulofeu a la nostra ciutat.
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