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Presentació 

 

A punt d’acabar el 2021 ens trobem 

immersos en la sisena onada de la 

pandèmia. En aquest context encara incert, 

volem fer una mirada enrere i compartir 

amb tots vosaltres el que hem anat vivint al 

llarg d’aquest temps complicat. Donem la 

paraula als homes de la casa, als 

voluntaris... i també reproduïm textos que, 

al llarg d’aquests mesos, hem anat escrivint 

en diferents ocasions. 

El març de 2020 la vida es paralitzà per fer 

front a la COVID-19. Dit i fet tancà els seus 

serveis per tal de preservar la salut dels 

homes. En tot aquest procés, ha estat clau 

l’acompanyament i indicacions del CAP-

Gòtic que sempre han estat propers i han 

tingut cura de la situació de la casa. Des 

d’aquí els enviem tot el nostre agraïment! 

L’article de la Mª Jesús fa una visió 

panoràmica del que hem anat vivint i 

l’escrit que ens van demanar a inicis de la 

pandèmia recull aquest primer moment de 

reacció davant el que s’esdevenia. 

Vam anar superant les diferents onades 

però el març de 2021 va haver un brot a la 

casa que va fer necessàries mesures 

urgents per tal d’aturar-lo. El Pere 

Barbones, conegut i estimat per tots, va 

contraure la COVID i no la va superar. En 

Txema, el Xavi i l’Evaristo recorden la seva 

experiència en aquell moment alarmant. 

Recollim també una crònica del comiat del 

Pere que vam celebrar el 9 de març a 

Montjuïc amb la reflexió de l’Oriol 

Xirinachs i el ressò de les paraules dels 

assistents que vam compartir la nostra 

relació amb el Pere. 

D’altra banda, pel que fa a la marxa de 

l’entitat, cal recordar que en aquests 

mesos s’ha produït el relleu en la 

presidència de l’associació i s’han renovat 

els serveis de la junta. Agraïm tota la 

dedicació del Gaietà de Casacuberta com a 

president de l’entitat durant aquests 

darrers anys i també la de tots els 

membres de la junta. En Gaietà sempre ens 

va ajudar a identificar el fonamental de Dit 

i fet i va acompanyar els passos de l’entitat 

amb la seva sensibilitat evangèlica i el seu 

sentit comú. Recollim un text en què ell es 

feia ressò de la vida a Dit i fet, ja fa un 

temps, arran de la seva presència a 

l’enterrament del Carlos el maig de 2019. 

El Gaietà anomenava Dit i fet com una casa 

de pregària i de justícia, com una 

comunitat en què es podia retrobar una 

vida digna i compartir-la amb els altres.  

Tots estem compromesos en què segueixi 

essent així.  

Aquesta tardor, amb la vacunació i la 

davallada de contagis, vam poder reobrir el 

servei de rober popular i vam participar en 

diverses activitats. Vam celebrar el desè 

aniversari de la mort del P. Paco, 

participàrem a l’acte en record dels qui han 
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mort al carrer, així com també vam 

reprendre una xocolatada en el barri. La 

notícia que vàrem publicar a l’arquebisbat 

de Barcelona es fa ressò de la celebració 

del 14 de novembre en què ens va 

acompanyar el bisbe Javier Vilanova i 

recollim els dos testimonis sobre el Pere i 

el Carlos que vàrem llegir a l’eucaristia. 

Finalment, el text del Manuel Goris ens 

explica la represa de les xocolatades a la 

plaça Reial. 

Així, aquest butlletí és una mirada diversa i 

complementària a la realitat que hem 

hagut d’afrontar amb la pandèmia. 

Aquesta ens ha revelat la nostra fragilitat, 

certament, però també la nostra capacitat 

de resiliència, de resistir i de recolzar-nos 

els uns als altres. Ha estat –i és- tot un 

aprenentatge. No caminem sols...  és 

només acompanyant-nos els uns als altres, 

teixint relacions fraternes i solidàries, que 

podem seguir endavant. En tot plegat, les 

reflexions del P. Paco ens segueixen 

inspirant... Allà on no podem arribar sols, 

hi arribem plegats! 

 

 

Impactats per la 

COVID-19 

La pandèmia a Dit i fet  

Al març del 2022 farà dos anys que ens va 

arribar la pandèmia . Va ser un sotrac per 

tot el món i per la nostra petita comunitat 

de Dit i Fet en particular i vam haver 

d’aprendre a replegar-nos dins del nostre 

petit món sense perdre la relació amb els 

altres. 

A Di i Fet , durant el 2020, per les 

precaucions que es van prendre i també 

per la responsabilitat dels homes, no va 

haver-hi cap contagi  i es va arribar al final 

de la tercera onada sense que cap home  

emmalaltís. 

Els voluntaris, que periòdicament 

participaven en la vida de la comunitat, 

també vam haver-hi de replegar-nos  i vam 

haver d’aprendre a estar en contacte amb 

els homes  amb d’altres formats, utilitzant 

les xarxes socials. Gràcies a elles sabíem els 

uns dels altres i la comunicació va fluir. 

El 2020 va finalitzar amb alts i baixos, i amb 

restriccions, més o menys fortes, depenen 

de les onades de contagis. En períodes de 

més obertura, la presencialitat es 

recuperava una mica i s’enfortia la relació 

amb els homes i la comunicació era més 

intensa i personal. 

 

Iniciat el 2021 es recuperava l’esperança 

que la pandèmia acabés. La realitat ens va 

colpejar de nou, entrant en una quarta 

onada que per a Dit i Fet va ser molt forta 

perquè, tot i les precaucions, va haver-hi a 

la casa un brot que va comportar uns 

quants contagis, la majoria asimptomàtics. 

Per desgràcia, un dels contagiats va ser en 

Pere que sí que va emmalaltir greument i el 
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7 de març ens deixava. La seva mort ens va 

entristir molt!.... Aquesta tristesa va ser 

més forta perquè tots els homes de Dit i 

Fet estaven o be confinats a casa,  o be a 

un hotel medicalitzat que el Departament 

de Sanitat  havia  habilitat  per a ubicar-los 

. Només els que ja havíem passat la 

malaltia o, directament no estàvem 

contagiats, ni havíem estat en contacte 

amb el virus, vam poder donar-li el darrer 

adéu al cementiri de Montjuic  en una 

petita  cerimònia carregada d’emoció. 

Després d’aquest moment i una vegada 

vacunats , la cinquena onada la vam 

superar sense entrebancs. El contacte 

personal es va recuperar i la vida a Dit i Fet 

es va normalitzar  fins arribar a les dates de 

Nadal...  

La incertesa encara es present... una 

variant del virus inicial, l’òmicron, ha iniciat 

una sisena onada que  ha tornat a posar en 

risc la nostra normalitat... Amb el que hem 

aprés, seguirem adaptant-nos a les noves 

situacions  que la vida ens vagi oferint... 

Mª Jesús Ruíz Lezcano 

 

La solidaritat segueix circulant a 

Dit i fet en temps de pandèmia 

La pandèmia del coronavirus està 

trasbalsant tot la nostra vida. Mai no 

havíem imaginat viure una situació així... 

Però, juntament amb tot el sofriment, 

desconcert i dolor que està suposant, 

també som testimoni de moltes iniciatives i 

gestos de solidaritat que ens ajuden a 

avançar i a créixer en esperança. 

Dit i fet acull en aquests moments 17 

homes majors de 50 anys en situació 

vulnerable al barri de sant Just de 

Barcelona. Bona part d’ells han viscut al 

carrer i, ara, a casa els ofereix  el necessari 

per dur una vida digna. El projecte es basa 

en l’autogestió dels homes i en la 

reciprocitat amb l’entorn més proper.  

A Dit i fet la solidaritat no para de circular 

enmig d’aquesta situació. La primera, des 

de la decisió responsable i ferma dels 

residents de confinar-se a la casa. Sovint no 

resulta fàcil una convivència forçada de 17 

persones... però es té clar que cal protegir-

se i també protegir els companys del 

coronavirus. Quan es va establir el 

confinament a la casa vàrem comptar amb 

l’assessorament del CAP i, val a dir, que els 

metges i infermeres del barri estan duent a 

terme un molt bon seguiment de la 

situació de la casa i de cada un dels homes 

en concret. Cal tenir en compte que tots 

ells són població de risc, tant per la seva 

edat com per les diverses patologies que 

tenen. 

Estem notant també la solidaritat i l’escalf 

de veïns, d’amics, de voluntaris.... que es 

van fent presents a través d’una trucada, 

d’un correu electrònic... Tots aquests 

missatges ens fan sentir-nos connectats, 

recolzats i animats. La solidaritat va en 

totes direccions... Seguim percebent 

l’ajuda del Banc d’Aliments, que estan fent 

un bon esforç per no deixar el seu servei 

als col·lectius vulnerables; vam rebre 

l’aportació de l’hotel Barcelona catedral de 

productes frescos a l’inici del confinament, 

quan ells van haver de tancar. I, en l’altra 

direcció, Dit i fet ha recolzat la tasca de 

Caritas i de l’Ajuda amb una donació de 

menjar de primera necessitat.  

El coronavirus ens posa al davant de tota la 

nostra fragilitat i vulnerabilitat, 

certament... però també ens ajuda a 

descobrir de nou que podem sortir 
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endavant quan ens recolzem, quan deixem 

que la solidaritat circuli i reforci la vida.  

Núria Caum Aregay (primavera de 2020) 

 

Txema 

 

Por fin podemos decir: ¡bienvenido 2022! 

Una vez terminado este caótico 2021, 

podemos contar nuestra experiencia, 

personal,  sobre lo sucedió en Dit i fet 

desde el mes febrero hasta mediados de 

junio con  “la dichosa” pandemia, 

coronavirus o sea, el famoso COVID-19. 

Empecemos ya: Dos de mis compañeros, 

en febrero, dieron positivo en COVID-19, y 

tuvieron que confinarlos en una habitación 

cada uno. La casa de Dit i fet, tienen las 

habitaciones para ser ocupadas por dos 

personas, lo que suponía un incipiente 

problema importante  de espacio. 

Por supuesto también requería de unos 

cuidados individualizados para evitar 

contagios. Alguien tenía que darles el 

desayuno, la comida y la cena y cubrir otras 

necesidades como pasarles el periódico, 

ofrecerles conversación o llevarles agua, en 

definitiva tener cuidado de su bienestar 

dentro de los pocos metros cuadrados 

donde pasaban el día. Hacer más o menos 

todo  lo necesario para que no se les 

hiciera tan penoso el confinamiento. 

La forma en que lo llevábamos a cabo era 

mediante mascarilla y guantes e hidrogel 

por ambas partes. No existía el contacto 

personal físico. Dejábamos las bandejas en 

una mesa supletoria al lado de la puerta, 

allí lo recogían los confinados y lo volvían a 

dejar para que yo lo recogiera. Siempre con 

guantes, llevaba los objetos a la cocina, 

donde en una vasija de agua caliente, 

jabón y lejía lavaba individualmente cada 

servicio y lo dejaba a un lado. Siempre eran 

los mismos cubiertos y platos los que 

utilizaba la persona. 

Yo tenía que estar en mi habitación, no 

tener contacto con nadie para evitar 

contagios, pero alguien tenía que tomar 

esa responsabilidad y decidí ser yo. No fue 

por nada altruista, ni mucho menos, sino 

porqué nuestra forma de vida en 

comunidad en Dit i fet nos facilitaba la 

forma de actuar. 

Primero, durante diez días les tomaba la 

temperatura, mañana y tarde, y mandaba 

los resultados a la coordinadora por el 

móvil, ja que ella por contacto estrecho, 

estaba confinada en su casa. 

Pasados esos primeros días, sucedió lo que 

más temíamos,  nuestro compañero más 

antiguo de 86 años, también se contagió y 

tuvieron que llevarlo al Hospital, donde 

permaneció tres días y posteriormente lo 

llevaron a un socio sanitario que por 

desgracia falleció. 

Fue un duro golpe, pues era el espejo de la 

asociación, llevaba 30 años o más en la 

casa, lo apreciábamos mucho, y para mí 

fue un palo. La rapidez de actuación de la 

pandemia nos dejó con un sabor amargo 

por no podernos despedir de él. 
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El positivo de Pedro, nuestro miembro más 

antiguo, por contacto directo, confinó a su 

compañero de habitación y un buen amigo 

mío. Dio positivo y nuevamente  me hice 

cargo de atenderle y facilitarle el encierro 

en lo que pude. 

Al mismo tiempo, hubieron más positivos y 

tuvieron que irse al hotel salud, un total de 

siete personas. El resto quedó confinados, 

uno en cada habitación, y tuve que hacer lo 

mismo con ellos, atenderlos y procurar su 

bienestar. 

Fue todo el barrio del Gòtic quien estuvo 

muy pendiente de nosotros: desde la 

presidenta de Dit i fet que diariamente nos 

traía pilas, tabaco y periódicos (nosotros le 

dejábamos el dinero en una bolsita), al 

farmacéutico, el panadero del forn Tiana, y 

a los vecinos que ya fuera llamando al 

interfono, o al teléfono se preocupaban de 

nuestro estado de salud. 

Fue una experiencia dura, traumática 

porque no sabías muy bien hacia donde iría 

todo, y que se vivió en conjunto con  

muchas personas amigas de la casa. 

Soy José Maria Vidondo Madurga, pero me 

llaman Txema. 

 

Xavi 

La gente no sabemos lo que es estar en la 

cuerda floja, hasta que nos encontramos 

en ella. 

En tu rutina diaria, vas viendo y de repente 

te dicen que hay una pandemia, que mata 

a miles de personas y pasa de vivir a 

analizarte cada día los posibles síntomas: 

que si tienes apetito, que si tienes  fiebre, 

etc., etc. 

Y llega el día que por contacto directo con 

tu compañero de habitación debes 

empezar a vivir confinado, solo en una 

habitación. 

Y así empieza una rutina diferente. Por las 

mañanas antes del desayuno, viene Txema 

(un compañero de la casa) que me da el 

termómetro, yo me lo pongo y por suerte 

para mi, hoy tampoco nada de fiebre. 

 

Luego, más tarde, me trae el desayuno, y 

me pregunta si necesito algo, por ejemplo 

algún libro, para que yo leyera Pusina 

Dieshaeme; yo le decía que no, que 

muchas gracias, porque una de mis 

distracciones fue el móvil (otro gran 

cambio en mi vida), en él veía vídeos 

musicales, de los que a mí me guastan (un 

poco vintatge), y que tengo guardados, y a 

pesar que pueda  sonar raro, los puedo ver 

y escuchar un millón de veces sin cansarme 

o aburrirme, en absoluto. 

Lo mismo pasaba con las películas y las 

series retro (de los años 60 y 70). Me 

dediqué a ver series retro como “Los Tres 

Mosqueteros” de los 70, la de Sancho 

Gracia. También las zarzuelas, que a mí me 

gustan mucho, las de TVE. 
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Luego me quedaba contemplando, desde 

el balcón que da a la calle Cometa y mi 

imaginación volaba como una fantástica 

canción de R. Stcanas “2000 años luz” de 

los años 60, e iba a tomarme un café con 

leche, bien caliente, en la calle Hospital en 

el café Oliozabal, que cariñosamente le 

llamo “el Descapotable”. 

Txema, mi amigo, venia poco antes de la 

una y media, que es cunado comenos en 

Dit i fet, para   decirme lo que había para 

comer, y más tarde me lo traía. Siempre 

me preguntaba cuanta comida quería, 

siempre le contestaba, pero no estábamos 

de acuerdo, el quería más y yo menos. 

Tuve mucho miedo, no ni uno ni dos días, 

sino unos pocos días. Pensaba que no 

saldría de esta, que si me había infectado 

del COVID-19, yo, con mis problemas de 

pulmones, caería seguro. Por suerte no fue 

así. 

En estos días en que el miedo se 

apoderaba de mí, pensaba en mis padres y 

en la certeza de que pronto volveríamos a 

estar juntos. Quería desechar estas ideas, 

pero la soledad y la añoranza hacían de ello 

una idea recurrente, que solo las películas 

retro lograban hacer desaparecer. 

También me acordaba de mi amigo y 

compañero Pere, que falleció de COVID 

hacia pocos días. Aunque parece imposible 

yo lo veía a un lado de la habitación, la que 

él y yo compartíamos, y hablamos, él y yo, 

igual que cuando estaba vivo. Con sus 

chistes y sus bromas un poco absurdas. 

Perdonadme si os parezco que estoy un 

poco loco. Lo puede parecer, pero yo creo 

que no lo estoy, estaba echándolo de 

menos y sin haberme podido despedir. 

Pasó el tiempo, casi quince días y 

finalmente di negativo en COVID-19 y la 

vida continua, y también regresan los 

compañeros de la casa que habían sido 

trasladados a un hotel salud. Nuevamente 

estábamos juntos, y dar más veracidad a 

que la vida continúa. 

Tengo que dar las gracias a toda la gente 

que estuvo pendiente de mí, en general de 

nosotros. Vivimos en un buen barrio donde 

se ha demostrado que se nos quiere. 

Es una experiencia, pero,  que no se la 

deseo a nadie. 

Espero y deseo que el 2022 los científicos, 

médicos y enfermeros y enfermeras nos 

digan que el COVID ya no existe, que ya 

han acabado con él. 

Xavier Climent Freixedas 

 

Evaristo 

 

Me llamo Evaristo y quiero explicar un 

poco mi situación, muy personal, vivida en 

la Asociación Dit i fet que es donde vivo 

desde hace tres años. Donde la pandemia 

nos cogió a mí y a todos mis compañeros. 

 Muchos de los residentes estábamos en 

una edad que superaba los 70 años y el 

resto dentro de la década de los 60. 

Llevábamos más o menos el día a día 

conviviendo con el COVID,  conservando 
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siempre todos los protocolos de 

bioseguridad.  

En febrero, dentro de la cuarta ola, tres 

compañeros dieron positivo en el PCR. 

Desde ese momento, inmediatamente, 

fueron aislados en habitaciones 

individuales para la ocasión. Aquí nos entró 

a todos nosotros un sentimiento de miedo, 

y  a partir de ahí todo cambió: medidas de 

seguimiento mucho más extremas para los 

14 que no habíamos dado positivo, y al 

mismo tiempo, pensábamos que iba a ser 

de nosotros, si existía la posibilidad que 

cerraran el centro.  

Mentalmente yo veía un futuro incierto y 

parte de mis compañeros también. 

Después del aislamiento de mis tres 

compañeros, como antes ya dije, llego la 

orden de Salud Pública, por medio de la 

coordinadora del centro, que siete 

debíamos abandonar la casa para 

instalarnos en un hotel medicalizado. La 

casa no disponía de espacios para aislarnos 

a todos individualmente. 

Con carácter de urgencia, en ese momento 

que nos comunican esta noticia me dio un 

bajón del que poco a poco me fui 

recuperando. Irnos de la casa, dejar a 

nuestros compañeros solos, sin saber si 

volveríamos de nuevo a nuestra casa, 

porqué es nuestra casa, como tantas veces 

se ha dicho en la asamblea de residentes.  

Toda esta cantidad de incertidumbres 

estaban dando vueltas en mi cabeza 

constantemente. Cuando llevábamos seis 

días en el Hotel salud, aislados 

completamente, yo necesitaba salir de allí, 

quería otra vez volver al centro, que es mi 

casa y ver y conversar con mis 

compañeros, ¿cómo estaban?, ¿cómo se 

encontraban?. No veía llegar ese día del 

regreso,  

Pasados dos días más llego una nueva 

llamada de la coordinadora de Dit i fet, a la 

que la Agencia de Salud Pública le había 

comunicado que al día siguiente 

dejábamos el hotel, “regresáis a casa”, dijo. 

En ese momento me entró una alegría. 

Saber que regresaba a la casa para 

reunirme con mis compañeros y contarnos 

nuestras odiseas aislados en habitaciones 

de hotel de cuatro estrellas, y ellos 

también las suyas en la casa.  

Desde que regresamos, en el momento de 

pisar la puerta de la casa, sentí dentro de 

mí un aire de libertad y de tranquilidad, 

como pocas veces me había pasado.  

Inmediatamente después de haber 

regresado del hotel salud, fue seguir con 

todas las normes de seguridad diseñadas 

por los profesionales del CAP Gótico, los 

/las técnicos/cas de Salud Pública y la 

coordinadora del centro. Entendimos que 

era por nuestro bien.  

Han pasado ocho meses de todo aquello. 

Ahora ya estamos todos vacunados, gracias 

a Dios y prácticamente todos tenemos ya 

las tres dosis, pero a pesar de ello 

seguimos manteniendo nuestro estricto 

protocolo de seguridad para poder hacer 

frente a esta nueva variante omicrón. 

La normalidad va volviendo poco a poco a 

nuestra vida y a nuestra casa, a pesar del 

alto indicie de contagios, prueba de ello, es 

que siguiendo el protocolo establecido, 

hemos  podemos abrir diariamente el 

ropero para las persones que lo necesitan. 

Evaristo Guillán Chávez 
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Comiat del Pere 

 

Benvinguda 

Ens hem aplegat per fer el darrer gest 

d’acompanyament al Pere. Tenim molt 

present totes les persones que no han 

pogut venir: els homes de Dit i fet i la Rosa 

que estan confinats, els membres de la 

junta i els amics que no s’han pogut 

desplaçar fins aquí... De ben segur que tots 

ells estan pendents i que ens recorden 

aquesta tarda. A tots ells els sentim ben 

propers en aquests moments de dol i de 

separació, però també d’agraïment i 

d’esperança.  

Aquesta tarda volem recordar i donar 

gràcies tota la vida del Pere. Ell va trobar a 

Dit i fet una casa per compartir la vida amb 

el Paco, els homes i tots els amics de Dit i 

fet. És molt el que el Pere ha rebut de Dit i 

fet, però també és molt el que ell, amb el 

seu posat discret i tranquil, ens ha anat 

aportant a tots al llarg d’aquests anys. Per 

tant, fem memòria agraïda i compartida de 

tot el que hem rebut a través del Pere. Avui 

ens portem un gran regal: la vida viscuda 

amb senzillesa i pobresa del Pere que es va 

poder desplegar generant al seu voltant 

corrents d’afecte i estimació envers els 

homes, ell mateix i la gent del barri de Sant 

Just. Va ser molt l’afecte que ell ens va 

donar i també el que va rebre de tots...  

 

Compartim també la paraula de Jesús, que 

ens convida al seu seguiment que mena a 

la vida veritable de Déu: 

»Que els vostres cors s’asserenin. Creieu 

en Déu, creieu també en mi. A casa del 

meu Pare hi ha moltes estances;  si no hi 

fossin, ¿us podria dir que vaig a preparar-

vos-hi estada?  I quan hauré anat a 

preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb 

mi, perquè també vosaltres estigueu allà 

on jo estic.  I allà on jo vaig, ja sabeu quin 

camí hi porta. 

     Tomàs li pregunta: 

—Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com 

podem saber quin camí hi porta? 

     Jesús li respon: 

—Jo sóc el camí, la veritat i la vida.  Ningú 

no arriba al Pare si no és per mi. (Jn 14,1-6) 

El fet que el Pare tingui ja moltes estances 

preparades, vol dir que ens espera amb 

ganes d'omplir-les. I a vegades ens ho 

compliquem pensant que cal complir una 

pila de condicions. Per això podem suposar 

que aquest Pare va rebre al Pere tal com 

voldria rebre'ns a tots, saludant-lo amb un: 

"Pere, benvingut, troba't com a casa teva!". 

I és que no a tothom aquesta salutació li 

fora tan grata, perquè no tothom a casa 

seva s'hi troba com el cel. El Pere a Dit i Fet 

certament s'hi trobava. 

I és segur que un del motius de la vinguda 

de Jesús al nostre món, va ser per  complir 

l'encàrrec del seu Pare, de prendre models 
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d'estances on es vivia feliç, compartint 

taula i vida, acompanyant-se... Va anar a 

casa de Pere i els companys, a la de 

Zaqueu, la de Llatzer, Marta i Maria... I 

també segur, que si avui vingués també 

aniria a Dit i Fet a prendre model, per això 

el Pere es trobarà com a casa seva. 

I el cami? Doncs no n'hi ha altre que Jesús, 

que va ser el que en totes les cases on 

anava, feia possible aquesta manera de 

viure i de confiar que els en prepararia una 

encara millor el dia que els convidés a casa 

seva. I és que Jesús està ben present a Dit i 

Fet 

Dues coses molt unides que em van 

confirmar el que crec fermament: 

En front del nostre món competitiu dels 

rics, que som tots, i que ens fa sortir el 

pitjor de cadascú, el Pere com els pobres 

ha fet sortir el millor, i aquests últims dies 

de la seva vida he pogut tenir el goig de 

poder-ho veure i viure. 

En front d'aquest món, on les 'coses' quan 

son posseïdes, queden reduïdes al seu 

valor d'us, en motiu d'enfrontaments; quan 

estan en mans dels pobres es fan 

sagramentals, font de lligams i gratituds. 

M'ho vàreu fer veure en parlar de la seva 

carretilla, coneguda pels veïns del barri, i 

font d'estimació al Pere.  

El Pere i tot el que ha desvetllat la seva 

vida i la seva mort ha estat, per a mi una 

alenada d'aire fresc, on hi he pogut veure 

l'Esperit, que ben segur que hi era. 

Compartim els dons que hem rebut del 

Pere al llarg d’aquests anys... 

Recordem els darrers anys del Pere, en què 

ell era, sobretot, una presència discreta a la 

casa i en què, malgrat les dificultats de 

comunicació que tenia, el seu silenci era 

serè, acollidor, amb aquell somriure franc i 

sorneguer, a voltes, amb què saludava 

tothom que passava prop seu.  

Fa més anys, el recordem actiu i 

compromès amb la marxa de la casa. La 

carretilla que feia servir per recollir paper i 

cartrons per tot el barri per vendre’ls ara és 

un bon testimoni, al peu de l’escala de Dit i 

fet, de tot aquest servei que el Pere va dur 

a terme per la casa i també de totes les 

relacions que el Pere va establir amb els 

veïns del barri. Quan el Pere, ja gran, sortia 

a passejar pel barri amb la Maria Jesús i el 

Juanje, els veïns el saludaven amb molta 

naturalitat i estima i ell, sovint, tenia un 

somriure o una paraula amable com a 

resposta. En Jaume, l’Stassa... molts el 

recorden anant amunt i avall... 

També recordem el seu compromís creient, 

preparant-ho tot per les eucaristies del 

dijous, ja fa anys, i acompanyant el Padre 

Paco fins al final, quan ell celebrava a les 

tardes a Dit i fet i fent-se present a les 

pregàries del dimarts al vespre amb els 

amics i les amigues de la casa. Ell va ser un 

dels primers laics de l’Anyell, amb el 

Juanillo.  

Compartint tots aquests records, rebem la 

vida del Pere com un regal per a tots, 

viscuda en pobresa i senzillesa, però plena 

d’una corrent d’afecte que no ha deixat 

mai d’embolcallar el Pere i tots els qui ens 

relacionàvem amb ell. I aquesta és una 

molt bona notícia per a tots... La vida, així, 

pren tot el seu valor i tota la riquesa i, 

podem dir sense por a equivocar-nos, que 

aquesta és una vida plenament viscuda. 

Oriol Xirinachs Benavent 

Montjuïc, 9 de març de 2021 
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Dit i fet 

 

1.Fa molts dies que volia parlar de Dit i fet, 

aquesta casa que acull a persones sense 

llar. Són persones que han patit durant 

molt temps de la seva vida. Al venir a Dit i 

fet s’hi poden quedar per sempre, perquè 

viuran a casa seva. 

Acompanyant al Carlos, un dels membres 

de la casa, en el seu enterrament, vaig 

pensar que era el moment de parlar-ne, i 

així, davant del seu cos, vam parlar de la 

seva vida. Va ser un moment preciós pels 

que l’acompanyàvem.  

D’en Carlos vam parlar de la seva vida, qui 

era i que feia amb els seus amics, els jocs 

que li agradaven com els escacs, i com 

treballava a casa igual que tots; uns a la 

cuina, uns altres a la roba que ens arriba 

per donar-la als més pobres, etc. 

2. També parlem molt dels nostres éssers 

estimats un cop ens han deixat. De la 

mateixa manera, després de la mort de 

Jesús i de la seva resurrecció l’hem pogut 

conèixer, seguir-lo i estimar-lo. Durant tota 

la meva vida he acompanyat a familiars i 

amics en els seus moments finals, també a 

tota la gent de les parròquies on he estat, o 

els d’Acció Catòlica, i també persones que 

no coneixia.  

En el 85% dels casos de persones que han 

perdut a algú, m’han parlat de com 

l’estimaven i com eren estimats. Aquesta 

és una experiència que m’ha fet molt feliç. 

Gaietà de Casacuberta (maig del 2019) 

 

Obrint camins 

tot i la COVID-19 

Eucaristia per celebrar la vida del 

P. Paco 

El passat dia catorze de novembre, va fer 

deu anys de la mort del Padre Paco, 

Francesc García-Fillat. I com cada any 

vàrem voler fer una eucaristia a Dit i fet 

amb les persones més properes i de la casa 

per a celebrar la seva vida, la seva obra i el 

seu record. 

Aquest any teníem, a més altres coses a 

celebrar, la primera activitat oberta al barri  

després de dos anys. Ens ajuntàrem, per 

raons de seguretat, poca gent, però gent 

molt propera amb la qual vàrem celebrar i 

compartir aquesta trobada. 

 

En segon lloc, la COVID se’ns va endur al 

Pere Barbones, un home que portava 33 

anys a Dit i fet, i que formava part de la 
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història de l’entitat. Aleshores no varen 

poder fer-li cap acte de record, de la 

mateixa manera que en el seu dia tampoc 

ho vàrem poder fer a una altra persona, el 

Carlos Alfredo González, que ens va deixar 

poc abans d’iniciar-se el confinament. 

A més a més, aquest mateix diumenge vam 

commemorar el dia dels pobres, 

institucionalitzat pel Papa Francesc. Per 

tant, teníem molts motius per reunir-nos i 

celebrar l’eucaristia, que va oficiar el bisbe 

Javier Vilanova el dia 14 de novembre. 

Vàrem poder recordar i agrair la vida dels 

companys i del fundador amb molt de caliu 

i d’afecte i el senyor bisbe va estar molt 

proper als homes de Dit i fet. 

 

Després, la celebració va continuar amb un 

petit refrigeri que els residents de Dit i fet 

varen oferir a tots els presents, fet per ells 

mateixos,  i on el senyor bisbe va departir 

amigablement explicant anècdotes i volent 

saber, de primera mà qui era el Pere i el 

Carlos, i escoltant les explicacions sobre la 

vida del Padre Paco i Dit i fet.  

Compartint el que ha estat la seva vida ens 

adonem de tot el que anem rebent els uns 

dels altres i de com el record dels qui ens 

han deixat ens va esperonant i animant a 

seguir compartint el dia a dia, sortint 

endavant plegats i estar a punt per a donar 

un cop de mà a través del rober i la nostra 

implicació en la vida del barri. 

Núria Caum Aregay (novembre 2021) 

 

Recordant el Pere i el Carlos 

En record del Pere Barbones i Veciana  

 

Era una persona increïble. 

M’havia parlat també del Padre Paco, deia 

que era una gran persona i que m’hagués 

agradat molt conèixer-lo.  

Me’n parlava molt del Padre Paco, molt i 

molt bé, això passava ja els darrers anys, 

quan jo tenia cura d’ell, i quan a la nit, 

l’ajudava a posar-se al llit.  

Em comentava, arrel de la fotografia que 

tenia a la seva habitació on hi havia el 

Padre Paco i el Juanito, el que 

representaven ells dos per ell, l’amistat i 

l’agraïment. 

També m’explicava, de quan feia 

reciclatge. Quan sortíem a passejar, a la 

baixada de Viladecols, hi havia una 

impremta, que Pere coneixia als amos i 

amb els quals, tenia molta amistat , de 

quan ell, per ajudar a la casa recollia 

cartrons. A vegades veiem als amos pel 

carrer, altres els trucàvem al timbre i 

sempre parlàvem i rèiem recordant altres 

temps. Me’ls va presentar. 

Recordo també quan jo agafava una 

cigarreta per fumar-me-la, i el convidava 

(ell no podia fumar, havia tingut dues 

tuberculosis), i em deia que no, i rèiem 

pensant en el que diria la coordinadora. 

Quan anàvem a passejar, ens paràvem en 

algun lloc a fer un cafè. Era un joc nostre, i 
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jo li deia “què, Pere, un cafè, una cervesa, 

un cubata o un carajillo?”, i ell i jo rèiem 

com a dues criatures. 

Un altre fet, molt curiós i peculiar en ell, 

era que quan el convidaves a menjar 

xocolata (a mi m’agrada molt), sempre et 

deia que nio, que no li agradava, però jo li 

havia vist menjar i quan li retreies, ell amb 

cara de no haver trencat mai cap plat et 

deia que no. Aleshores rèiem tots dos. Era 

com el títol d’una pel·lícula magistral  “Tal 

com érem”. 

Cuida’t, Pere, cuida’ns, amic. 

 

Pel meu amic Carlos Alfredo González 

Montalbo  

Carlos, va ser un gran amic. Era una 

persona de ment molt oberta. Li agradaven 

els llibres, els esotèrics, li agradava el 

cinema, en general, per això encaixàvem. 

També podíem parlar de qualsevol tema, 

mai ens discutíem per res. Perquè vegeu 

com era, ell i jo parlàvem moltíssim de 

futbol. Ell de sempre, era del Reial Madrid, 

i jo sóc del Barcelona, i em deia a mi per 

burxar-me, és a dir per dur-me la contrària, 

que el Barcelona sempre guanyava perquè 

jugava amb dotze jugadors, onze jugadors 

més l’àrbitre. I com que hi havia tan bona 

sintonia ens posàvem a riure, podria dir-se 

que rem el Paco Morán i el Joan Pera, “la 

extraña pareja”.  

Quan hi va haver la inauguració del Mercat 

de Sant Antoni, hi vàrem anar. Us explico 

això perquè entengueu com era el Carlos, i 

com era jo. Hi anàrem perquè ell anava 

buscant un llibre esotèric i jo perquè 

buscava el llibre de M. Puzo “El Padrino”. 

Jo em vaig entretenir a mirant unes 

revistes i ell em va dir, “això no és el 

Padrino”, perquè les revistes que jo estava 

mirant eren l’“Interviu”, i aleshores vàrem 

esclatar a riure. 

Un dissabte al matí vàrem sortir a fer un 

vol i vàrem acabar fent una coca-cola. A ell 

li agradava molt freda i a mi m’agrada 

natural és a dir, calenta. Ens la varen posar 

la seva freda amb gel i llimona, i la meva 

natural amb gel. Jo vaig dir-li al cambrer 

que no volia el gel. El cambrer me’l va 

treure, però jo sóc una mica “tiquis-

miquis”, i el Carlos no em va voler dir en 

aquell moment, ho va fer quan ja havíem 

acabat, que el cambrer ho havia tret amb 

els dits. Jo li vaig dir, mig empipat,  que ja 

estava bé, ens vàrem petar de riure. 

Amb el procés, nosaltres ho comentàvem i 

teníem la nostra, va ser aleshores que ens 

va venir l’acudit d’anomenar-nos l’un a 

l’altre “Puigdemont”. 

Així era Carlos. 

Xavier Climent Freixedas 

 

Manuel Goris 

Bien, estamos terminando el año 2021, que 

ha sido un año muy caótico, es decir, con 

muchas historias que contar del ya famoso 

COVID-19, que nos entró a todos los de la 

casa, a algunos de lleno, yo fui  uno de los y 

tuvieron que trasladarme a un hotel salud. 

Allí lo pasé aburrido pero lo superé y me 
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dije “de esta saldré”, pero una noche 

aparecí en  el suelo y hasta por la mañana 

que no vino el chico de la limpieza estuve 

tirado sobre las baldosas. Entonces 

llamaron a una ambulancia. Pase trece días 

en el hospital. Me dieron el alta, y ya a 

casa. Al llegar y entrar me sentí muy a 

gusto. Mis coses estaban en su sitio, 

desinfectadas y ordenadas. Estaba en casa. 

No puedo olvidar que en este periodo 

perdimos a nuestro hermano Pedro. Fue 

muy triste para todos, era nuestro 

referente, llevaba más de treinta años en la 

casa y siempre estaba al tanto de todo, a 

pesar de su sordera. Siempre sonreía y te 

miraba con cariño. Está muy vivo en 

nuestro recuerdo. 

Todo eso ocurrió de febrero a abril, a partir 

de entonces, muy despacio fueron 

cambiando las cosas. 

 

En el mes de noviembre, en una asamblea 

de los residentes, se nos informó que nos 

habían vuelto a solicitar para hacer una 

chocolatada... ¡Nos quedamos de piedra!, 

yo el primero. Después de dos años 

volvíamos a poder participar con la gente 

del barrio, ¡nos abríamos!, y a partir de 

aquí nos pusimos manos a la obra, y poco a 

poco vimos que no habíamos perdido 

nuestra rutina y responsabilidad para 

preparar la chocolatada para los niños y 

niñas del Gótico. 

 

 

Llegó el gran día para nosotros, el 14 de 

diciembre, Era en la Plaça Reial, y una vez 

allí en perfecta coordinación entre todos 

los compañeros, preparamos las mesas, los 

vasos, las servilletas, la olla, etc. 

Yo estaba en mi salsa, al ver a los críos con 

ganas de tomarse un vasito  de chocolate 

con melindros, y pronto empezamos a 

servir, como siempre, con mucha alegría y 

ganas de que los peques estuvieran a 

gusto. Ellos iban pasando, sonrientes y 

picaros. Me hizo mucha gracia el hecho de 

que todos, los más mayores, me conocían, 

hasta que uno de ellos me dice “menos mal 

que se te ve. ¿Dónde estuviste?”. Yo entre 

carcajadas le respondí, si repetiría de 

chocolate (en años anteriores esa era su 

tónica),  y muy suelto me respondió “cómo 

siempre”. Una sonrisa de los niños y niñas 

lo dice todo.  

Estábamos sin miedo, respetando las 

medidas de seguridad, ellos estaban muy 

felices, sus padres y madres también, y 

nosotros ni que decir tiene. 
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Fue un gran éxito para nosotros, para los 

organizadores y también para los chicos, ya 

que en treinta minutos hicimos historia 

batimos nuestro propio record ¡185 vasos!. 

Todo fue fantástico, y esperamos que 

pronto podamos organizar otra 

chocolatada para el barrio. Estamos 

preparados para hacer frente a cualquier 

incidencia ya que con lucha, ganas, 

seguridad y precaución todo se vence. 

En el terreno personal, el año 2021 

también me ha traído mis éxitos: he dejado 

el alcohol (pero nunca se puede bajar la 

guardia), he podido devolver 

completamente un préstamo que tenía 

desde 1995 y que se había vuelto una losa 

para mí (y un peligro de retroceder en todo 

lo que había ganado en estos años por la 

angustia que me producía). 

La GUARDIA, no la bajaré, es fácil recaer, es 

difícil aguantar, pero mucho más difícil es 

levantarse de nuevo. Reconozco que ahora 

mismo soy muy feliz, el COVID no me da 

miedo (estoy vacunado con las tres dosis. 

Le tengo respeto, eso sí). Con ganas de 

todo se sale, hay que poner, eso sí, 

voluntad y esfuerzo. 

Manuel Goris Cao 

 

 

 


