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El Palau Robert obrirà una exposició ﬁns el proper 27 d’abril que reﬂectirà els tres
eixos de la seva trajectòria: acció social, sensibilització i denúncia
05 Març, 2014 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
Càritas Diocesana compleix 70 anys. Per celebrar-ho, el Palau Robert obrirà una exposició
ﬁns el proper 27 d’abril que reﬂectirà els tres eixos de la seva trajectòria: acció social,
sensibilització i denúncia. L’objectiu de la iniciativa és descobrir a tot el públic el cor
d’aquesta institució de l’església de Barcelona.
Segons Albert, comissari de l’exposició “Càritas. Un NO per a ningú. 70 anys”, aquesta
consisteix en “explicar la gènesi d’aquesta institució al llarg d’aquests 70 anys a les persones
que s’acostin aquí. Per a fer-ho hem introduït un element innovador com són els visionats en
3D”.
La pobresa en primera persona
Es tracta d’un visionat a través d’unes ulleres de realitat augmentada on el visitant
reprodueix la vida dels més desvalguts. “Són les ulleres de la vida, com mirem la realitat. És
important tenir sensibilitzada la mirada per veure el patiment de l’altre”, explica Anna Roig,
cap de Comunicació de Càritas Diocesana.
A l’exposició, el visitant podrà fer un recorregut, a través de plafons informatius, pels nou
programes d’actuació que desenvoluparà Càritas: acollida i acompanyament, habitatge,
sense llar, salut mental o infància en són alguns exemples. Per altra banda, es projectarà un
vídeo amb el testimoni de les persones voluntàries i d’aquelles ateses durant aquest viatge
de 70 anys d’història.
“Hi ha molta gent de la ciutat que ha sentit parlar de Càritas, però no sap des de quan
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existeix, com s’ha creat, quina quantitat de projectes té, què fan exactament o com ho tenen
organitzat. Crec que aquesta exposició ajudarà molt”, assegura la voluntària, Núria Queralt.
Activitats de sensibilització
Aquesta exposició es completarà amb un programa d’activitats de sensibilització adreçades a
diferents públics. Cursos i tallers de formació per a periodistes, concurs de curtmetratges
documentals, debats de temàtica social com “el repte de l’ocupació” o “habitatge i salut”, i
matinals familiars. “Seran unes matinals festives, amb música, xocolatada i tot allò que
s’espera d’una festa infantil, amb el contingut agregat d’explicar què és allò que està fent
l’església”, apunta el comissari de l’exposició.
Càritas Diocesana de Barcelona, amb aquesta iniciativa, pretén agrair tot l’esforç fet per
voluntaris, treballadors i gent que ha fet possible aquest llarg camí. “La iniciativa al ﬁnal és
un gràcies a tota la gent que fa possible aquests 70 anys. És per això que animem a totes les
persones que han format part de Càritas que vinguin per veure’s reconeguts en aquesta
exposició”, conclou Anna Roig.

|2

