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La Pastoral de la Salut de les tres diòcesis de les Balears han
recollit un dels Premis Populars de Cope Mallorca
La cadena de ràdio ha fet un reconeixement al treball que sacerdots
i seglars fan acompanyant els malalts i les seves famílies, especialment enguany amb els afectats per la Covid-19
Representants de la Pastoral de la Salut de les diòcesis de les Illes Balears i
també de l’acompanyament en el dol han recollit un dels Premis Populars de
Cope Mallorca el 30 de novembre, al Trui Teatre de Palma. L’edició 2020 dels
Premis Populars ha reconegut principalment tots aquells col·lectius involucrats
en combatre la pandèmia i ajudar a les persones més afectades per la situació
que vivim. És per això que la cadena de ràdio Cope Mallorca ha entregat un dels
seus Premis Populars, en l’edició 40+1, a la Pastoral de la Salut de les diòcesis
de les Balears. Ha estat la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera,
qui ha fet entrega del guardó al delegat de Pastoral de la Salut de Mallorca, Mn.
Josep Adrover. Amb aquest gest es vol reconèixer l'important labor que sacerdots i seglars de la Pastoral de la Salut fan en l'acompanyament espiritual a tots
aquelles malalts i les seves famílies, especialment enguany que molts es veuen
afectats per la Covid-19.
Sacerdots i seglars de les diòcesis balears han acompanyat, bé sigui en persona, per telèfon o amb missatges, als malalts que han sofert i sofreixen aquesta
pandèmia. Complint tots els protocols sanitaris, aquests valents cristians han
arriscat la seva salut física per cuidar la salut espiritual dels qui sofreixen. En un
temps en què tancar-se a casa ha estat més justificat que mai, ells han sortit a la
trobada amb els germans necessitats, amb els ulls del bon samarità, que canvia
els seus plans per assistir al germà i s'assegura fer tot el possible per a ell.
«Feim un reconeixement a la Pastoral de la Salut i del Dol. En nom de l’Església
de Mallorca i de les Balears, capellans, religiosos, seglars, voluntaris, han assistit
i acompanyat humanament i espiritualment els malalts de la Covid-19 i els seus
familiars. Tant en el moment de la malaltia com en la soledat de la defunció. La
feina no ha esta fàcil per la quantitat de malalts a atendre i a acomiadar, per la
urgència que presentaven i les situacions de risc que suposava aquesta atenció.
Aquesta tasca també es du a terme a totes les parròquies i institucions de l’Església i d’una manera molt discreta però activa, sempre respectant les normes de
prevenció i higièniques. Una feina que també es fa als cementeris que no deixa
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insensibles perquè es tracta de compartir el patiment de qui no han tengut oportunitat d’una abraçada que pogués fer més lleu el necessari consol. Són els qui
han fet l’acompanyament solidari des de la proximitat i la pregària», ha expressat
Mons. Sebastià Taltavull en la seva intervenció.
El director de Cope, Xavier Bonet, agraí a tots els assistents i afirmà: «Els Premis
Populars als que vostès assisteixen també s’ha adaptat als protocols que disposen les autoritats sanitàries: aforament reduït, distància, gel hidroalcohòlic, mascaretes, sense aglomeracions, sense còctel, ni converses posteriors. Però amb
el mateix esperit: premiar l’esforç, l’excel·lència, la dedicació, la professionalitat
d’aquells col·lectius o persones que lluiten per solucionar necessitats o problemes. Persones que lluiten per aconseguir un món millor amb el seu testimoni i
exemple. Totes elles mereixen el nostre reconeixement i aplaudiment, avui més
intens, en temps de pandèmia. Persones que acompanyen, assisteixen, curen,
com el Banc d’Aliments, la Pastoral de la Salut, metges i infermeres, en representació de tot el personal sanitari de Balears, o esportistes com na Paula Barceló, que assoleixen metes i objectius, perquè la vida continua i aquest malson
també passarà, esperem que sigui prest».
El Populars d’enguany també han premiat els Col·legis Oficials de Metges i Infermeres de les Illes Balears, en representació de tots els sanitaris, que enguany
lluiten en primera línia per combatre la pandèmia; el Banc d'Aliments de Mallorca, que ha fet un gran esforç per garantir i ampliar el subministrament d'aliments
per a les persones més vulnerables d'aquesta crisi; Paula Barceló, campiona del
món de vela en la seva categoria i classificada per als Jocs Olímpics. També han
fet un reconeixement in memoriam de Pedro Comas, periodista que fou conseller
editorial i director del diari Última Hora, i morí el passat mes d'octubre. El bisbe
Sebastià entregà la menció a la fillola del periodista, Carme Carrió, i a la presidenta del grup Serra, Carmen Serra.
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