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Treballar la solidaritat
Eduardo Ribes parla del I Congrés de Solidaritat de Sant Joan de Déu celebrat el
passat mes de novembre a Barcelona
14 Desembre, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Del 17 al 19 de novembre es va celebrar a Barcelona el I Congrés de Solidaritat de Sant Joan
de Déu (SJD), amb l’objectiu de deﬁnir les estratègies que ha de seguir en matèria de
solidaritat. El G. Eduardo Ribes, conseller provincial i responsable de Cooperació
Internacional de la Província d’Aragó–San Rafael de SJD, aﬁrma que atendre persones en
situació vulnerable “requereix una escolta activa, empatia i professionalitat per acompanyar
de tu a tu, sense paternalismes, apoderant les persones ateses perquè prenguin decisions
sobre la seva vida”.
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Quin ha estat l’objectiu del Congrés?
Hem volgut generar un espai de debat entorn la solidaritat per analitzar com estem
treballant, com ens hem de posicionar davant els nous reptes socials i econòmics i deﬁnir
línies d’actuació de cara al futur. Per fer-ho, ens hem envoltat de referents de la ﬁlosoﬁa, la
salut, el sensellarisme, la cooperació internacional, l’ocupació i la participació, que ens han
permès extreure conclusions aplicables al dia a dia de la nostra feina, però també extrapolarles a altres entitats i a la societat en general.
Quines mancances detecteu en l’acompanyament de les persones vulnerables?
El sistema d’atenció social i sanitari imposa uns tempos que a vegades diﬁculten copsar els
matisos de les persones que acudeixen als nostres centres, matisos imprescindibles per
implantar un model d’atenció integral. Tenim el repte de continuar treballant per detectar les
necessitats canviants i donar-los resposta.
Com treballeu la solidaritat a SJD?
Hem apostat per integrar la cooperació internacional, l’obra social i el voluntariat com a
pilars de la solidaritat, cosa que ens ha dotat d’una coordinació i solidesa que es tradueix en
un aprofundiment de la tasca solidària en els nostres centres. Tant en l’atenció, com en la
implicació de la societat, com en la col·laboració en projectes de països en desenvolupament.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 17 de desembre
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