El bisbe de Terrassa va beneir una casa que es dedicarà a l’acolliment de
persones sense llar

divendres, 12 / febrer / 2010
El dijous dia 11 de febrer a les 13h. Mons. Saiz Meneses va beneir una casa
situada al C. Cisterna núm. 80 de Terrassa que es dedicarà a l’acolliment de
persones sense llar.
El Sr. Bisbe estigué acompanyat pel Sr. Pere Navarro, Alcalde de Terrassa, Mn.
Fidel Catalán, rector de la parròquia del Sant Esperit, el Sr. Joan Antoni Pujals,
President de la Fundació Busquets i altres persones, representants dels grups i
institucions que hi ha col·laborat.
En les seves paraules el Sr Bisbe recordà que darrerament ha beneit 4 espais de
l’Església dedicats a l’atenció als més necessitats: un menjador social a Sabadell,
un pis per l’acollida de dones maltractades a Terrassa, un pis per la reinserció de
presos en tercer grau a La Roca del Vallés i finalment aquesta casa a Terrassa. A
partir d’aquesta indicació remarcà la finalitat de l’Església a semblança de la
paràbola del bon samarità, que representa Jesucrist.
La casa és propietat de la parròquia del Sant Esperit de la ciutat de Terrassa,
rebuda segons herència per destinar-la a les finalitats pròpies de l’Església. Entre
aquestes finalitats es troba com un dels seus pilars fonamentals l’acció caritativa i
social a favor dels més necessitats de la societat. És per aquest motiu que
l’esmentada casa, a través de la Fundació Busquets, es dedicarà com a habitatge
d’inclusió per l’acolliment de persones sense llar.
En la rehabilitació d’aquest immoble han intervingut la Obra Social Caixa
Catalunya, la Fundació Sant Galderic, Cerclemon (joves empresaris de CECOT), i
les empreses d’inserció social- laboral de Barcelona Donem SL i la Fundació Pare
Manel que han realitzat les obres. Menció especial mereix l’aportació realitzada a
través de Sra. Assumpció Tobella, la qual ha vehiculat la herència del Sr. Lucio
Carretón, que ha estat destinada també a la rehabilitació d’aquest edifici. És per
aquest motiu que la obra portarà per nom Llar Lucio Carretón.

