Homenatge de la Sagrada Família a les entitats
socials
Ds, 11/07/2020 per Catalunya Religió

(Basílica de la Sagrada Família) La Sagrada Família ha tornat a obrir aquest
dissabte les portes per fer un homenatge als treballadors i voluntaris de les
entitats socials i ONG que han estat atenent les famílies i persones més
necessitades afectades per les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia de
la COVID-19. Entre les ONG homenatjades hi ha Càritas Diocesana de Barcelona i
Mans Unides, organitzacions com el Col·legi de Treball Social o el Consorci de
Serveis Socials, entitats d’integració social com Apropa Cultura i organismes
públics com l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, entre d’altres.
Les entitats implicades en l’atenció als més vulnerables han volgut agrair el gest
de la Sagrada Família, que se suma al de molta gent que durant la pandèmia ha
donat suport a la seva tasca i ha deixat clar que cal atendre també les
conseqüències socioeconòmiques que ha provocat la pandèmia i no centrar-se
únicament en mesures de salut pública. «Hi ha famílies que han perdut la feina o
han esgotat els pocs estalvis que tenien durant la COVID-19, i preveiem que la
inestabilitat laboral continuarà ben present durant els mesos vinents», han
remarcat des de les entitats.
Els representants de les entitats homenatjades s’han reunit davant de la façana del
Naixement de la Sagrada Família uns minuts després que s’obrissin les portes del
temple i poguessin visitar-lo els treballadors i voluntaris de totes aquestes entitats
socials. En nom de les entitats homenatjades han participat: Salvador Busquets,
director de Càritas Diocesana de Barcelona; Mireia Angerri, presidenta delegada
de Mans Unides; Núria Menta, directora de Serveis d’Intervenció Social del
Institut Municipal de Serveis Socials; Sonia Gainza, directora d’Apropa Cultura;
Montse Grau, gerent del Col·legi de Treball Social; Maria Rosa Monreal,
presidenta de Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya i Pep
Guasch, tècnic de participació, universitats i projectes del mateix col·legi.
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