Un documental i un llibre per una parròquia
forjada des de baix
Dv, 14/06/2019 per Catalunya Religió

(Sant Francesc d'Assís de Bellavista) Aquest curs 2018-2019 la parròquia de Sant
Francesc d'Assís de Bellavista (Les Franqueses del Vallès) ha celebrat el cinquè
aniversari de la seva fundació. Coincidint amb l'efemèride, el consell pastoral
parroquial ha recollit la memòria viva de la primera comunitat cristiana al territori.
A finals dels anys vuitanta, Bellavista és un barri de perifèria, format per famílies
treballadores d'origen migrant. En aquest entorn es gesta una experiència creient
singular.
Sota el títol Sant Francesc d'Assís a Bellavista. Una parròquia al servei del barri, la
periodista i editora Laura Mor ha recollit la veu dels protagonistes d'aquesta
experiència comunitària de fe en format de llibre i de documental. El proper
diumenge 16 de juny es presentarà el llibre i es projectarà el documental al Teatre
Auditori de Bellavista. L'acte comptarà amb la participació del rector Pepe Baena
i de l'autora.
Fora del circuit comercial, el material editat mostra una comunitat viva i serveix a
la mateixa finalitat pastoral que va motivar els primers cristians de Bellavista. És a
dir, és una eina d'evangelització: per reforçar el vincle comunitari i per anunciar
l’esperança als més pobres. El relat mostra l'actitud d'obertura i el compromís d'un
grup heterogeni de cristians. I reforça la idea que Sant Francesc d'Assís és una
parròquia que neix i viu al servei de les necessitats del barri de Bellavista. El
projecte pren l’accent dels moviments d’acció catòlica i l’Evangeli de Jesús els fa
de guia.
En són un exemple el grup de dones reunides en un primer moment a l'entorn de
la comunitat, on comparteixen el patiment de conviure amb familiars drogaddictes;
les experiències de pregària senzilla a la capella; la catequesi per als infants; els
grups del Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica de Catalunya (MIJAC), de la
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Joventut Obrera Cristiana (JOC) i els grups de revisió de vida de l'ACO (Acció
Catòlica Obrera); i l'acollida que fan desenes de voluntaris de Càritas parroquial,
amb projectes de suport a l'habitatge, de reforç escolar i tallers de cuina, entre
molts d'altres.
Una parròquia forjada de baix cap a dalt
La història de la comunitat cristiana al barri de Bellavista ens remet als anys
vuitanta, quan un grup de veïns i veïnes impulsen la construcció d'una capella al
carrer Ponent. De seguida creix la dinàmica pastoral al voltant d'aquest centre de
culte i l'espai els queda petit. Els mou la tenacitat i la convicció que cal atendre
necessitats bàsiques al barri. Necessitats de caire educatiu, d'acompanyament i
d'escolta, d'aliment o d'habitatge. Això els porta el 2004 a comprar i arranjar uns
locals al carrer Barcelona. Finalment, el 2013, esdevenen parròquia amb el
nomenament de Pepe Baena com a nou rector.
Parlem d'un entorn humil, a la perifèria de Granollers, format per famílies
treballadores d’origen migrant. El 1986 Bellavista passa a formar part de la
parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, gestionada pels frares franciscans. I
un primer grup de creients del barri hi celebren la fe. D'altres, ho fan a la
parròquia de la Mare de Déu de Fàtima, totes dues a Granollers. De seguida
entenen la necessitat de celebrar la fe a prop de casa. I aquí trobem l'embrió de la
futura parròquia.
Tant el llibre com el documental Sant Francesc d'Assís a Bellavista. Una parròquia
al servei del barri recullen el testimoni de 18 persones vinculades a la parròquia.
Hi trobem l'experiència de Pepe Baena, Conxita Borell, Maria Fernández, Joan
Fernández, Adriana Giacobbe, Andrés Ginés, Paca Granado, Joel
Jiménez, Carme Membrive, Fidel Membrive, Pere Pérez Rodríguez, María
Rubio, Encarna Rueda, Francisca Toro, Oriol Martínez, Maribel
Martínez, Juan Ramón Martos i Dèlia Viedma. El relat descriu, de forma
transversal, l'experiència personal de fe en Jesús dels seus protagonistes.
El llibre inclou un breu apunt cronològic i fotografies històriques del període
descrit, des de finals dels anys vuitanta fins a l'actualitat. Però no es tracta d'una
visió històrica amb vocació documental, sinó més aviat pastoral. De manera que
recull també la realitat dels grups que conformen avui la comunitat cristiana de
Bellavista.
Laura Mor Iriarte (Barcelona, 1983) és periodista i editora. Amb arrels a la
comunitat cristiana de Sant Pere Claver del Clot, a Barcelona, actualment viu a
Llerona. És mare de dos fills i està vinculada a la parròquia del seu poble, on fa de
catequista. Forma part de Justícia i Pau i del Grup Sant Jordi de promoció i defensa
dels Drets Humans. En l’àmbit professional col·labora en diferents projectes
comunicatius amb vocació cristiana i humanista, com són el portal Catalunya
Religió, el programa Signes dels temps de TV3 i la productora Animaset.
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