Més de 50 anys
compartint somriures
a Sant Just

Una història d’amor

“No n’hi ha prou amb estimar els nens, també cal que ells se n’adonin.”
Dom Bosco

A

questa és una història resumida de la “Residència Infantil Emmanuel”. Ens
agrada anomenar-la “Llar” perquè la nostra tasca és acollir i educar. Però, sobre tot, estimar.
La Residència es va posar en funcionament a Catalunya l’any 1969 sota el nom
de patronat, com a resposta a la inquietud i voluntat d’un grup de dones evangèliques
de diferents denominacions que s’havien reunit uns quants anys abans creant la “Unió
Femenina Evangèlica” (ara UDME, unió de dones evangèliques).
Eren uns anys de molta immigració a les grans ciutats com Barcelona de persones que provenien d’altres punts de la península, i ràpidament es va fer necessari ajudar
aquest col·lectiu que es trobava sovint en clara precarietat. I els nens, com tots sabem, són
el sector més desfavorit.
El grup de dones evangèliques que van posar en marxa
aquest servei ho van fer afrontant les dificultats que implicava tant
ser dona com ser protestant en aquelles dècades a Espanya.
En una primera etapa es van acollir menors que provenien
de l’entorn de les esglésies evangèliques, o de famílies relacionades
amb els membres d’aquestes comunitats. Als anys 70 no hi havia una
normativa concreta que regulés una associació d’aquest tipus. Més
endavant es va col·laborar amb el Ministerio de Justicia de España acollint nens que es
derivaven del Tribunal de Menores. Tot i amb això, la majoria de nens seguien arribant a
la nostra Llar mitjançant contactes de diferents esglésies evangèliques d’Espanya que coneixien famílies en situació de risc i que les adreçaven a la Residència Infantil Emmanuel
com una solució supervisada pels assistents socials d’aquestes famílies.
La primera ubicació de la Llar Infantil Evangèlica, posteriorment anomenada
Residència Infantil Emmanuel, va ser en el número 9 del carrer Costa, al barri barcelonès
del Guinardó. Era un edifici cedit per un germà membre d’una església evangèlica de la ciutat. Durant aquest període, la Residència va estar a càrrec de la
srta. Irene Massagué, membre de l’Església Baptista Bona-Nova de Barcelona.
Des del començament, la Residència s’ha sostingut gràcies als donatius de les esglésies evangèliques, estaments, i particulars, amb ajudes econòmiques i donacions d’aliments i de productes
necessaris per a la casa o material escolar, etc.
En moltes esglésies i famílies es recollien diners estalviant en guardioles, fent sopars o concerts
benèfics i amb altres iniciatives que animaven a la recaptació de recursos.
Durant els darrers anys també hem gaudit de

la participació d’un bon
nombre de músics evangèlics que han col·laborat desinteressadament per gravar discos musicals de
cançons cristianes per a nens i que han servit tan per
donar a conèixer la Residència com per recaptar ingressos de la
seva venda.
Un recurs molt important ha estat, any darrera any, el calendari solidari que la
Residència edita per les dates nadalenques.
Els inicis de la Llar van significar un gran esforç econòmic. Durant molts anys, les
persones que col·laboraven en els treballs necessaris pel seu funcionament eren voluntaris de les diferents comunitats evangèliques de la ciutat.
En 1978 es van confeccionar els primers estatuts i el corresponent reglament
intern de l’entitat. La Residència estava en un procés important de consolidació. Amb el
traspàs de les competències sobre la infància del estat espanyol al govern de la Generalitat de Catalunya la nostra casa d’acollida per a nens va poder ser homologada per la
Generalitat.
La nostra Residència havia de registrar-se com una associació. No es podia
registrar com un centre directament depenent de la Generalitat. Cap a l’any 1985, un
matrimoni evangèlic va cedir l’edifici del nostre domicili actual a Sant Just Desvern de
forma totalment altruista. Finalment, el 2002, amb els nostres estatuts renovats, ens vam
constituir com a associació quedant regularitzada l’entitat en el registre d’associacions
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta realitat ens
permet tenir les portes
obertes per rebre algunes
ajudes afegides a les habituals ingressades per
donatius. Rebem ajuda
del Banc dels Aliments,
de l’ajuntament de Sant
Just i d’altres entitats que
ens ajuden amb diferents
recursos i productes. Més
endavant, el 2011, la nostra associació va passar a
dependre del Departament de Benestar Social i
Família del govern de la
Generalitat de Catalunya i
se’ns va assignar un número de registre com a “SARU”, servei d’acollida d’urgència.
La casa té capacitat per a 12 places per a menors, nens i adolescents, des de 3
anys fins als 18. No tenim l’estadística completa de totes les nenes i nens que han passat
per la Residència. Entre els anys 1969 i 2000 no tenim constància de quin va ser el número total de nens atesos. Sí que podem dir que a partir de l’any 2000 fins el 2019, any del
nostre cinquantenari, han estat 60 els nens que han viscut a la nostra Residència.
El 2019 vam tenir l’alegria de commemorar el 50 aniversari. Va ser un any de
celebracions diverses: un concert gòspel a Madrid, Un concert a A Corunya conjuntament
amb l’entitat Compassion i el cantant evangèlic David Bea, i un concert gòspel a Terrassa.
Es va realitzar una trobada institucional invitant una delegació de l’ajuntament de Sant

Just Desvern, realitzant un acte a l’edifici
“Les Escoles”, amb una exposició explicativa sobre la història de la Residència
Infantil en el context del protestantisme
català presentada per Josep Lluís Carod-Rovira. .
L’acte de clausura de tot l’any de celebracions va tenir lloc el dissabte
30 de novembre als locals de l’Església Evangèlica al carrer Verdi, al barri
de Gràcia de Barcelona. En aquest acte culminant van assistir les diferents
entitats col·laboradores, que van tenir breus intervencions. El pastor Xavier Memba, que de nen havia estat a la Residència, va exposar una reflexió bíblica sobre l’ajuda cristiana a la infància.

Durant aquestes ja més de 5 dècades de vida de la Residència Infantil Emmanuel podem afirmar que Déu ens ha ajudat en tot moment. En temps difícils, de precarietat econòmica, atenent situacions familiars complexes, etc. El propòsit, l’objectiu del
nostre esforç, ha estat sempre el mateix: acollir i afavorir els desenvolupament integral
de menors de edat en situació de risc social, basant-nos en valors de solidaritat cristiana,
tractant d’ajudar també a restablir la situació de les famílies dels menors que atenem.
Amb l’ajuda de Déu, la junta directiva de la Residència i l’equip d’educadors treballem
per atendre totes les àrees de
la vida integral de cada nen,
en els aspectes físic, psicològic,
acadèmic i espiritual.
De cara al futur, volem continuar amb el nostre
servei com fins ara, però incorporant millores, pensant en el nou edifici, augmentant la
capacitat de menors atesos, afavorint més famílies que passen per etapes difícils.
Donem moltes gràcies. Primer a Déu.
Després a tots i cadascun de vosaltres.

FORMES DE COL.LABORACIÓ
A continuació us presentem 3 maneres possibles de col·laboració. Les tres ens resulten
indispensables per dur a terme el nostre projecte amb tal de millorar el present i el futur
dels menors que atenem.
1. VOLUNTARIAT
L’aportació del voluntariat és fonamental per atendre aspectes com el reforç escolar
(des de l’ensenyament de primària fins batxillerat), reforç en idiomes (català, espanyol i
anglès), activitats lúdiques per als nens i serveis de manteniment i de neteja de la casa.
2. CERCA DE RECURSOS
Trobar donacions en espècies de productes que es necessiten en el dia a dia de la Llar.
Inclou tot el que hi ha en una casa: mobiliari, electrodomèstics, productes de neteja,
roba, calçat, productes d’higiene, regals per aniversaris i per Nadal, aliments especials i
de consum més freqüent (llet, galetes, productes, frescs), etc.
També inclou aconseguir beques o recolzament econòmic per activitats especials concretes tant a nivell escolar com extraescolar, activitats lúdiques, revisions al dentista o
a l’oculista, etc.
3. ECONÒMICAMENT
Hi ha unes despeses fixes mensuals:
n Despeses domèstiques (aigua, gas, electricitat, telèfon, internet,
manteniment, assegurances, reparacions, etc.)
n Despeses directes dels nens (dinars, roba, sabates, higiene, despeses
escolars, medicaments, etc.).
n Despeses de transport (vehicle i transport públic)
n Despeses del personal contractat
Per aquesta finalitat, aquest és el nostre compte bancari.
Titular: Residència Infantil Emmanuel.
Compte: ES61 2100 9250 6922 0011 8569
Codi BIC des de l’estranger: CAIXESBBXXX
Bizum: 662 04 23 55
ALTRES AJUDES
Qualsevol altra forma de suport i col·laboració serà benvinguda.
Posa’t en contacte amb nosaltres i agrairem la teva proposta.
Vols participar en alguna d’aquestes ajudes?
Moltes gràcies per la teva atenció i pel teu interès.
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