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Amb projectes a l'Iraq, el Líban, Àfrica o Bangla Desh contribueixen a més a crear
llaços d'amistat entre les persones
09 Gener, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Com cada any, a principis de gener, el gran Mestre de l’Orde de Malta ha pronunciat el seu
discurs per als diplomàtics acreditats davant la institució. L’Orde manté relacions
diplomàtiques amb 108 països del món a més d’amb desenes d’institucions internacionals de
primer nivell. Tot amb un únic objectiu: estar sempre present amb el seu consol i ajuda
enmig de les pitjors tragèdies.
Segons explica Rome Reports, en aquest primer discurs de l’any l’Orde fa un repàs de la
situació mundial. En aquest sentit, explica com ajuda a pal·liar el sofriment provocat pels 36
conﬂictes oberts que laceren el planeta. Entre les tasques d’ajut, el mitjà del vaticanista
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destaca el treball humanitari a l’Iraq. Un servei necessari, sobretot, després del pas de l’Estat
Islàmic.
Respecte al servei que dóna l’Orde de Malta, el Gran Mestre, Fra. Giacomo Dalla Torre,
exposa que, en aquests moments, “la ﬁnalitat és facilitar el camí de retorn i la reintegració
de les comunitats de refugiats de la plana del Nínive, al nord de l’Iraq. “La nostra agència
internacional d’ajuda, Malteser International, està reconstruint cases i escoles”, explica el
Gran Mestre.

Al servei de la convivència
A l’Orient Mitjà, la presència de l’Orde treballa al suport de cristians i no cristians. A més a
més, no només constitueix una forma de millorar la vida d’una població que des de fa anys
s’enfronta a conﬂictes armats; és també, un missatge de convivència. Aquest servei a tots
indiferentment de la religió, té lloc amb diverses iniciatives. A Betlem, en un centre sanitari
treballen braç a braç el personal cristià i musulmà. També, al Líban, desbordat per la
presència de refugiats de Síria i l’Iraq, l’Ordre gestiona deu ambulatoris-quatre clíniques
mòbils.
Segons Dalla Torre “aquest programa permet satisfer les necessitats tant dels refugiats com
de les comunitats que els acullen”. De fet, segons explica, “permeten als dos grups entaular
llaços socials i culturals més forts i promovent la cohesió social”.

Ajut per a tothom
Així doncs, l’Orde de Malta està present a través del seu personal i els seus voluntaris en tots
aquells llocs on un ésser humà necessiti ajuda independentment de la seva raça, credo o
nació. És un servei divers que s’estén, ja sigui socorrent als migrants que es juguen la vida a
la Mediterrània, als veneçolans que busquen refugi a Colòmbia la la minoria Rohingya en
Bangladesh.
“A Bangla Desh un equip gestiona tres centres mèdics en els camps de refugiats”, explica el
Gran Mestre de l’Orde de Malta. “Servim així, aquesta minoria perseguida proporcionant
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assistència sanitària i alimentació per a nens desnodrits així com ajuda psicosocial”, afegeix.
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