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Editorial
Llums d’esperança
Enmig d’aquest temps de turbulències, provocat sobretot per un tsunami a
causa d’un virus que ha afectat tot el planeta, i que des de fa mesos és el
protagonista principal de totes les notícies que ens arriben per qualsevol
mena de mitjà de comunicació, podem també oferir llums d’esperança.
La trobada virtual que organitzà el Secretariat de pastoral amb marginats,
amb diverses institucions que hi col·laboren, a la qual assistí també el Sr.
Cardenal, per explicar-nos cadascuna d’aquestes entitats què estaven fent en
aquests moments i davant aquesta situació que ens ha trasbalsat a tots, i on explicaren històries
d’esperança que estaven vivint amb les persones que tracten, m’ha mogut a escriure aquest editorial.
Esperança, primerament, que neix de la nostra Fe en un Déu misericordiós, totpoderós i que governa
amb amor el món que Ell mateix va crear i del qual no s’ha desentès, sinó que segueix essent el
mateix Déu que va voler que existís, el món i cadascuna de les criatures que hi formem part, a les
quals segueix estimant, i especialment als humans, pels quals va enviar el seu propi Fill per fer
realitat la salvació i la participació en la vida divina, aixecant-nos, amb el triomf de la Pasqua, a la
dignitat de la família de Déu. Ell no ens ha deixat, ni s’ha oblidat de nosaltres, i segueix al nostre
costat, tendint-nos la seva mà amorosa. L’oblit d’aquesta veritat de fe comporta necessàriament un
món sense esperança, gris, trist. Recordem l’anàlisi que va fer sant Joan Pau II a la llum del Sínode
d’Europa, on descriu Europa com un continent sense esperança, i entre les causes constata la pèrdua
de l’herència cristiana.
Esperança, en segon lloc, que sorgeix de veure la reacció de gran part de la humanitat per afrontar
les conseqüències d’aquesta pandèmia, sobretot pel que fa als més vulnerables, els avis, els pobres,
els treballadors en condicions de precarietat, i tants d’altres que per la seva situació també en
pateixen les conseqüències.
Vull agrair públicament aquestes dones i homes que davant el dolor i les mancances de tanta gent no
han restat indiferents, sinó que han sentit la urgència de sortir de la seva zona de confort i han entès
el gran principi d’humanitat i d’humanització de la gènera humana: com més feble és l’altra
persona, més reclama la nostra sol·licitud. L’increment d’iniciatives i de creativitat per poder ajudar
els altres que passen necessitat ha estat una gran lliçó per un món que sovint viu centrat en ell
mateix, i el proïsme és ignorat i fins i tot, com diu el papa Francesc, exclòs i rebutjat. Davant una
globalització de la indiferència que s’havia instal·lat al cor d’una gran part de la nostra humanitat, un
petit virus ha sacsejat les nostres consciències per adonar-nos que tot està interconnectat –com
afirmà Francesc a l’encíclica Laudato Si’, que aquest mes de maig farà cinc anys de la seva
publicació–, que ens necessitem els uns amb els altres i que l’única resposta a l’alçada de la dignitat
humana és la del bon samarità de la paràbola evangèlica: commoure’s, aturar-se per fer costat al
malferit, i actuar a favor del desfavorit, amb temps, diners, béns materials i suport humà.
Al llarg d’aquest número de la nostra revista anirem descobrint l’activitat de les institucions i
secretariats de la Delegació de Pastoral Social i Caritativa, com, amb enginy, creativitat, esforç i
preocupació, no només han estat capaços de seguir atenent els seus objectius propis, sovint amb
moltes limitacions, sinó que també s’han implicat a cercar nous camins per fer més eficaç la seva
atenció als més desfavorits, i a estendre la seva activitat, per arribar a molta més gent. Mentre hi hagi
respostes d’aquesta mena en favor dels més necessitats, el nostre món té esperança.
Mn. Joan Costa
Delegat de pastoral social i caritativa

Apostolat del mar
Stella Maris manté la seva activitat malgrat la Covid- 19
20 d’abril de 2020
L’Apostolat del Mar segueix oferint els seus
serveis d’assistència i assessorament jurídic i
laboral a les tripulacions que fan escala a la
capital catalana
El Centre Stella Maris de l’Apostolat del Mar
de Barcelona segueix oferint els seus
serveis d’assistència i assessorament jurídic
i laboral a les tripulacions que fan escala a
la capital catalana. El seu centre del Port de
Barcelona ha hagut de tancar les portes per
l’estat d’alarma decretat per causa de la
Covid-19. Tot i així, l’organització, integrada
al Comitè de Benestar del Port, ha mantingut la seva activitat a través dels canals
telemàtics i les xarxes socials.
Infraestructura crítica necessària
El Port de Barcelona, que és una infraestructura crítica necessària per garantir el correcte
funcionament de les cadenes logístiques i, per tant, el subministrament de productes a la
indústria i empreses essencials i el proveïment als ciutadans, està mantenint la seva
activitat durant aquests dies. Per tant, l’activitat marítima, com la resta de serveis logístics,
ha continuat desenvolupant-se amb la màxima normalitat possible i aplicant les
corresponents mesures de seguretat que han indicat tant el ministeri de Sanitat com els
serveis mèdics de cada empresa.
Assistència i acompanyament als mariners
L’arribada de vaixells comporta que també arriben al Port de Barcelona mariners que
requereixen els serveis d’acompanyament, informació i assessorament de tot tipus. Molts
d’ells especialment preocupats ara per les incerteses que comporta l’expansió global de la
Covid-19. Atès que l’estat d’alarma actual no permet tenir obertes les seves
instal·lacions ni permet que les tripulacions baixin a terra, Stella Maris ha potenciat
la comunicació amb tots aquests mariners a través de les xarxes socials i dels
canals telemàtics més utilitzats arreu: telèfon, correu electrònic i whatsapp.
En aquest sentit, i amb l’objectiu de mantenir amb la màxima normalitat els serveis
que ofereix als mariners, l’Apostolat del Mar de Barcelona ha demanat als membres
de la Comunitat Portuària que facilitin el contacte de les tripulacions que arriben al
Port
a
través
els
següents
canals:
Correu
electrònic: stellamaris@stellamarisbarcelona.org; cruceros@stellamarisbarcelona.org,
Web: www.stellamarisbarcelona.org, Facebook: https://www.facebook.com/stellamarisbcn,
Twitter: https://twitter.com/stellamarisbcn, Telèfon i whatsapp: 629271391
Moltes d’aquestes tripulacions ja coneixen aquests canals de comunicació gràcies a
l’activitat continuada que Stella Maris durant els darrers 90 anys i hi han contactat
demanant informació i assessorament. Malgrat les limitacions actuals, l’Apostolat del
Mar ha ajudat a tots aquests mariners en la mesura que els ha estat possible.
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Càritas
Càritas Catalunya fa front a les conseqüències socials de la
Covid-19
21 d’abril de 2020
La campanya #Caritasx3 vol
triplicar les donacions per
garantir la cobertura de les
necessitats més bàsiques
dels més vulnerables
Amb el lema “La necessitat
s’ha triplicat. Tripliquem les
donacions.
#Càritasx3” les
deu Càritas amb seu a
Catalunya van iniciar el
passat divendres una nova
campanya
comunicativa,
per donar resposta a les
peticions
socials
que
Càritas ha anat rebent d’ençà que va decretar-se l’estat d’alarma.
Les demandes d’ajuda s’han multiplicat per tres
Francesc Roig, president de Càritas Catalunya ha afirmat que les demandes d’ajuda
que setmanalment rep l’entitat arreu de Catalunya s’han multiplicat per tres, i
que lluny d’aturar-se, Càritas estima que aquesta demanda s’anirà incrementat a
mesura que s’allargui l’estat d’alarma. “Des de Càritas, volem estar al costat de les
persones més vulnerables, que moltes vegades són descartades del sistema, i que
malauradament resten invisibles”, ha indicat el president de Càritas Catalunya. En
aquest sentit, Roig ha recordat que durant el 2018 Càritas va atendre a més de
200.000 persones a Catalunya, i que amb la situació actual, s’estima que la xifra
augmenti exponencialment durant el 2020.
Per aquest motiu i davant l’emergència social, Càritas ha iniciat aquesta nova
campanya, que ha comptat amb la col·laboració desinteressada de l’actor Víctor Solé,
protagonista de l’anterior campanya de
Càritas “Encara que no hi creguis, tots
tenim un àngel”, on interpretava
precisament “l’àngel” de Càritas. La
campanya, que ja té en funcionament
la web i l’espot, s’allargarà durant les
setmanes vinents, i comptarà amb la
difusió de televisions, diaris i ràdios
d’arreu de Catalunya.
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Una campanya d’agraïment
La campanya no només vol ser una crida a la solidaritat de la ciutadania de Catalunya,
sinó que també vol ser un homenatge i agraïments als més de 3.000 professionals i
voluntaris que continuen treballant diàriament per acollir i acompanyar a les persones
que ho estan passant més malament durant aquesta crisi. “L’àngel no és Càritas,
sinó que simbolitza a totes i cadascuna de les persones que ens ajuden a fer que
la nostra entitat no s’aturi. No només representa als professionals i voluntaris,
sinó que també simbolitza el suport que rebem per part de tots els socis,
donants, entitats, empreses, mossens i parròquies que de manera
desinteressada ens estan donant un cop de mà”, ha afirmat el president de l’entitat.
Un Sant Jordi més solidari que mai
Càritas Diocesana de Barcelona ha organitzat diverses activitats per Sant Jordi, que
tot i el confinament, de ben segur que comptaran amb la solidaritat i el suport de la
ciutadania de la diòcesi de Barcelona.
Per aquest motiu, dijous es publicaran continguts des del seu compte
d’Instagram @caritasbcn, entre els quals hi haurà la lectura d’un Poema de Miquel
Martí i Pol recitat per Joan Gràcia del Tricicle (10h) o un Instagram live amb
Eduard Sala, cap d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona i autor del
llibre “Va de Vida” (17h).
Així mateix, qualsevol persona que faci un donatiu a Càritas Diocesana de
Barcelona durant aquesta setmana a través de la pàgina web, rebrà per correu
electrònic una rosa virtual i un conte digital. Tots els diners recaptats es destinaran
a les persones que pateixen les conseqüències econòmiques i socials de la COVID19.
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Pastoral amb migrants
Nota de premsa “Cal clausurar el CIE immediatament,
alliberar tots els interns i donar-los protecció”
19 de març de 2020
Nota de premsa
Cal clausurar el
alliberar tots els
protecció

CIE immediatament,
interns i donar-los

La Plataforma d’Entitats cristianes amb els
immigrants, plataforma de la qual participen
més de vint entitats cristianes de Catalunya,
s’adhereix a la demanda que en el mateix
sentit han promogut les entitats Migra
Studium, Iridia, Sos Racisme i Tanquem els CIE. Per això ha enviat cartes al
Ministre del Interior i a altres organismes.
Les entitats consideren que en el marc de les mesures excepcionals que s’estan
adoptant per part del Govern d’Espanya davant la crisi sanitària causada pel virus
COVID-19, es procedeixi a la posada en llibertat immediata de tots els estrangers
sotmesos a la mesura cautelar de l’internament, la suspensió de tots els
procediments d’execució de la mesura d’expulsió i el tancament temporal dels
Centres d’Internament d’Estrangers (CIE)
Ens semblen més que evidents les raons: la protecció de la salut de les persones
sotmeses a internament així com dels funcionaris encarregats de la custòdia i el
trasllat de les mateixes, sobretot tenint en compte que l’actual situació internacional
impedeix l’execució d’aquests procediments, en el context de suspensió del tràfic aeri i
el tancament de fronteres.
Demanem, també que aquells interns que no compten amb cap referent a Espanya no
quedin desemparats i una vegada posats en llibertat i se’ls hi doni una acollida
digna, segura i en condicions mentre duri la situació de l’Estat d’Alarma

Ha sortit el nou Butlletí de la Plataforma
Des d’ahir 23 d’abril, diada de Sant Jordi, ha sortit el nou Butlletí
de la Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants.
Durant aquest temps de confinament sortirà cada quinze dies.
Si el voleu rebre podeu escriure
a platafcristimmigracio@gmail.com i us l’enviarem
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Pastoral pels marginats
El cardenal Omella es reuneix amb les entitats socials
30 d’abril de 2020
Una quinzena d’institucions vinculades a
l’Església han fet una trobada virtual amb
l’arquebisbe de Barcelona per compartir
els projectes que desenvolupen durant la
pandèmia
05 maig, 2020 –
ESGLÉSIA DE BARCELONA
El cardenal
Joan
Josep
Omella,
arquebisbe de Barcelona, ha expressat
tot el suport de l’Església de Barcelona
a una representació de les entitats que
han mantingut i reforçat l’acció social a la diòcesi en aquest temps de pandèmia
de coronavirus. Ho ha fet en una trobada virtual fa pocs dies amb una quinzena
d’aquestes entitats que desenvolupen projectes d’atenció a les persones. A la reunió
han participat representants de Càritas Diocesana de Barcelona, Migrastudium,
Fundació Arrels, Braval, Projecte Sostre, Sant Joan de Déu, Ekumene, Sicar,
Maristes, Lloc de la Dona, SEPAP i Centre Assis, entre d’altres. Omella els va
felicitar per “com han sabut mantenir, reforçar i reinventar, moltes vegades, l’atenció a
qui més ho necessita en aquest difícil context.”
Es multiplica el nombre de persones ateses
A la trobada els representants d’aquestes institucions van explicar els diferents
projectes d’atenció que desenvolupen en matèries com l’habitatge, l’alimentació, la
salut, la immigració o la lluita contra la marginalitat. En la majoria dels casos el
nombre de persones ateses s’ha duplicat o triplicat, ja que aquesta pandèmia té
conseqüències molt directes tant en la salut com en l’economia de milers de famílies
de la diòcesi.
Davant això “és moment de treballar tots plegats, ja que la unió fa més que mai la
força” els va traslladar el cardenal. Omella també els va instar a mantenir l’esperança
i la fortalesa de cara al futur, ja que “la situació serà molt dura, i hem de ser conscients
de la gran feina que ens espera. Ara mateix sou com un oasi al mig de Barcelona, un
refugi on milers de persones saben
que trobaran aliment i ajuda. La
vostra tasca és fonamental i mostra
a la societat la veritable cara de la
humanitat, la solidaritat i l’ajuda a
qui més ho necessita. És la veritable
caritat la que aquests dies estem
veient arreu. I en aquesta feina
comptareu sempre amb el suport de
l’Església”.
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Pastoral penitenciària
El claretià Josep Vilarrubias trenca l'aïllament dels presos
per carta
Catalunya Religió 6 d’abril de 2020
(Claretians) Les persones privades de llibertat pateixen aquests dies un doble
aïllament. “Què passa a dins? No ho sé, no hi tenim contacte, però hi estem molt
interessats”, apunta el missioner claretià Josep Vilarrubias. És un dels voluntaris
acreditats que visita des de fa tres anys al Centre Penitenciari de Ponent, al municipi
de Lleida. Anteriorment, havia estat a Brians 1, vivint a la comunitat claretiana de
Sallent, visitava els presos de Lledoners. En total, quasi més de vint anys fent camí al
costat de tantes persones excloses.
La crisi sanitària provocada pel coronavirus excepcional ha generat una aturada de les
visites de voluntaris i capellans a les presons. Sumat a l’habitual prohibició de telèfon
mòbil i de connexió a internet, el contacte amb l’exterior s’ha reduït a la mínima
expressió. Diverses entitats, també des de la pastoral penitenciària, han demanat
aplicar mesures penitenciàries excepcionals a l’alçada de les circumstàncies per evitar
l’angoixa i el patiment psicològic dels reclusos.
Vilarrubias reconeix que la situació actual és molt delicada: “Patim sobretot per les
persones que estaven a punt de sortir o les que només estaven en presó condicional”.
És conscient de la “importància que tenen per a ells les visites” i està segur que
“troben a faltar la nostra presència”.
Això tampoc vol dir que des de la comunitat claretiana de Balàfia-Lleida, Vilarrubias
s’estigui de braços creuats. Ha decidit mantenir correspondència amb persones
concretes a qui ja acompanyava. “No podem fer altra cosa, de moment, que escriure’ls
cartes personals”.
Aprendre a escoltar i comprendre
El pare Josep col·labora habitualment amb els pares mercedaris i celebra l’eucaristia
un dissabte al mes: una per a homes i una altra per a dones. Un moment de pregària
compartida. Però el que més valora de l’experiència a la presó és l’estona que dedica,
cada setmana, a estar amb ells. Xerren i fan intercanvi. “És molt bo perquè poden
descarregar angoixes, sobretot aquells que no tenen família”.
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Pastoral penitenciària
Posa l’accent en la
petitesa del gest:
“Una paraula, un
somriure, qualsevol
detall
és
molt
important per aquesta
gent,
estan
assedegats de vida”.
Aquest
contacte
humà és a benefici
mutu: “A ells els va
molt bé, i nosaltres en
sortim
enriquits”.
Parla
del
fet
d’aprendre a escoltar i comprendre.
Aquest voluntariat l’ajuda personalment. “Vas agafant una mentalitat que correspon
més a les realitats que es donen a la vida, amb situacions de tota mena que no se’n
parla mai”, explica el pare Josep. Són converses que acaben repercutint a la comunitat
de religiosos on viu. Pensa que tot plegat “t’entendreix i acabes pensant que aquestes
persones es mereixerien un monument”. Com es tradueix aquesta intenció la pràctica?
Amb les estones de companyia de les visites.
“Els voluntaris de presons anem sentint el batec d’aquesta gent”
En el temps d’acompanyament ha conegut des dels “casos molt extrems”, passant per
gent que estaven en un mal lloc en un moment determinat, i fins a persones
presumiblement innocents, alguns dels quals en presó preventiva. El pare Vilarrubias
posa un accent particular en les visites que fa de forma regular a l’infermeria del centre
penitenciari. “Particularment són persones amb problemes mentals: les converses
resulten curioses, però també força aclaridores, tot i que sembli estrany”, apunta.
“Els voluntaris de presons anem sentint el batec d’aquesta gent”, diu Vilarrubias. Una
experiència que l’enriqueix i l’ajuda també en el tracte amb la gent de la comunitat
cristiana de Balàfia-Lleida, per exemple. “La presó t’ensenya que abans de jutjar
ningú, convé escoltar i valorar”, diu.
Aquests dies de confinament forçat, Josep Vilarrubias mira de mantenir el contacte
amb persones que tenen noms i cognoms. Un més de tants d’altres voluntaris de
presons que combaten l’enyorança per carta.
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Pastoral de trànsit bombers i cossos de
seguretat
L’Arquebisbat de Barcelona ofereix un servei telefònic de
suport per als que treballen contra el coronavirus
Barcelona 23 de març de 2020
L’Arquebisbat de Barcelona ha obert
un servei de suport telefònic per a
aquells
servidors
públics
i
professionals que ajuden a combatre
el coronavirus. El cardenal Joan
Josep
Omella,
arquebisbe
de
Barcelona, ho explica en una carta
pública on ofereix aquest suport «als
servidors públics que esteu treballant
contra el Covid-19» i que necessitin
«atenció espiritual o temps d’escolta».
Per fer-ho només han d’enviar un e-mail a espiritualbarcelona@gmail.com o un WhatsApp
al 619 131 553 deixant el nom, telèfon, servei públic que es realitza (atenció sanitària;
policia i bombers; servei administratiu, neteja, assistència social…), i la franja horària en
què es pot trucar per parlar-hi personalment.
L’arquebisbe de Barcelona aprofita la missiva per donar les gràcies a tots aquests
col·lectius «per tot el que esteu fent, per la vostra professionalitat; per la vostra
perseverança i, fins i tot, per la vostra paciència davant el comportament d’algunes
persones que, en ocasions, no actuen amb suficient responsabilitat; i per la vostra
disposició a treballar moltes més hores de les habituals. Moltes gràcies pel vostre servei
abnegat i generós.»
El cardenal Omella també els trasllada que des de l’Església Arxidiocesana de Barcelona
«seguim pregant a Déu per tots i cada un de vosaltres i per les vostres famílies, perquè el
Senyor us il·lumini en les vostres decisions i accions, i perquè us protegeixi en aquesta
lluita contra el Covid-19. Preguem per tots els que us heu contagiat o que afronteu el
confinament en soledat. Encomanem especialment a Déu tots els nostres germans i
germanes que han mort.»
Finalment, Joan Josep Omella els assegura que, en aquesta lluita, «no esteu sols.
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5è Aniversari de Laudato si’
Laudato si’ cada dia
30 d’abril de 2020
Justícia i Pau, des de la xarxa d’ecoparròquies, llança una campanya de difusió de
l’encíclica del papa Francesc amb motiu del cinquè aniversari de la seva publicació
<<Eco parròquia>> La Xarxa de Parròquies Ecosolidàries, que impulsa Justícia i
Pau, publicarà cada dia durant tot el mes de maig un missatge en clau de
conversió ecològica. Seran imatges senzilles i petites reflexions escrites, i en format
àudio, per promoure el compromís amb la casa comuna entre les comunitats
cristianes. Amb el lema ‘Laudato si’ cada dia’, la campanya comença aquest divendres
1 i durarà fins diumenge 31 de maig. Una crida recent del papa Francesc obrirà una
bateria de 30 missatges de la seva encíclica Laudato si’. Es tracta d’una iniciativa per
reivindicar la vigència de l’encíclica en el cinquè aniversari de la seva publicació. Els
continguts es difondran a través dels canals de comunicació del
projecte: web, twitter, instagram i whatsapp, i en format podcast al programa de
Justícia i Pau d’AnimasetRàdio.
Reptes globals
La crisi pel coronavirus ha accentuat la necessitat de respondre als reptes globals de
forma comunitària, sense deixar ningú pel camí. En aquest sentit, l’encíclica és
oportuna: promou el compromís cristià a favor d’un model de persona i de societat
justa, solidària i respectuosa amb la natura. Justícia i Pau considera que el text
representa un element clau del pontificat de Francesc i obre un nou estil
d’evangelització que volen apropar a les parròquies i comunitats cristianes.
El mateix papa Francesc, amb motiu del cinquè aniversari de la publicació de
l’encíclica, apunta que “Laudato si’ ens ensenya com construir junts un món
millor” i que “estem vivint esdeveniments que marcaran la història”. Des d’aquí,
el pontífex assegura que “el clam de la terra i el clam dels pobres no poden esperar
més”, i fa una crida a comprometre’s amb la casa comuna: “Renovo la crida urgent a
respondre a la crisi ecològica. Construïm junts aquest món millor”.
Des d’inici de curs diverses entitats
d’Església han establert un diàleg per
generar
sinèrgies
de
conversió
ecològica integral en el si de l’Església
catalana. Aquesta plataforma de treball
conjunt ja va impulsar el 4 d’octubre, per
la festa de Sant
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5è Aniversari de Laudato si’
Francesc
d’Assís,
una pregària
conjunta en el marc del Temps de la
Creació. Formen part d’aquesta
plataforma Cristianisme i Justícia,
Mans Unides, Càritas Diocesana de
Barcelona,
el
Moviment
de
Professionals Catòlics de BarcelonaPax Romana, la delegació de Pastoral
Social i Caritativa de l’Arxidiòcesi de
Barcelona, la Lliga Espiritual de la
Mare de Déu de Montserrat, el
Moviment d’Acció Catòlica General, el
Grup Sant Jordi, la Fundació d’Escoles Parroquials, el Capítol de Barcelona de la
Fundació Centesimus Annus i la Fundació Joan Maragall. La majoria ja col·laboren
des de la xarxa estatal Enllaça’t per la Justícia, que uneix com a valors indestriables la
justícia ecològica i la justícia social.
Xarxa de Parròquies EcoSolidàries
La Xarxa de Parròquies EcoSolidàries va néixer fa dos anys per a assessorar i
acompanyar comunitats que vulguin impulsar la transformació que proposa
la Laudato si’. En aquest temps la xarxa ha ofert una cinquantena de sessions
divulgatives i ha elaborat més d’un centenar de reflexions i pregàries adaptades a
cada temps litúrgic i per a les celebracions dominicals. Actualment, ja són prop de
seixanta les comunitats cristianes que reben i treballen aquests materials de forma
periòdica.
Ara, amb motiu del cinquè l’aniversari de l’encíclica Laudato si’, la Xarxa de Parròquies
EcoSolidàries lidera aquesta nova campanya de sensibilització per a tota l’Església
catalana. ‘Laudato si’ cada dia’ trasllada un missatge de fons a la comunitat cristiana:
és urgent posar en pràctica una espiritualitat amb contingut ecosocial i generar
processos de canvi cap a la conversió ecològica integral.
Grups i comunitats de l’Església catalana signen un ‘Compromís amb una
ecologia integral’
Perquè totes les criatures són fills i filles de la terra i sobre d’elles aleteja
l’esperit de Deu”. Aquest és un dels arguments clau que presenta la crida amb la
qual s’han unit moviments i entitats de l’Església Catalana. Responsables i membres
d’entitats, moviments i congregacions cristianes, preveres, religiosos, religioses, laics i
laiques del territori han fet públic aquest divendres el seu ’Compromís amb una
ecologia integral’.
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Aquesta iniciativa vé motivada pel cinquè aniversari de l’encíclica Laudato si’. Les
entitats que hi han participat són: Entitats promotores: Justícia i Pau
Catalunya, Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Càritas Diocesana de
Barcelona, Mans Unides, Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona, Fundació
Escoles Parroquials de Barcelona, Lliga Mare de Déu de Montserrat, Grup Sant
Jordi, Acció Catòlica General de Barcelona, Fundació Joan Maragall, Comunitat dels
Carmelites Descalços de Barcelona, Delegació de Pastoral Social i Caritativa de
Barcelona.
“Defensar la Casa comuna”
En el document, els grups implicats expressen la preocupació davant d’un
“desenvolupament depredador” que afecta “els països i les comunitats més
pobres”. Consideren que la crisi sanitària “ha mostrat un cop més la profunda
interdependència de la família humana”. I per això fan una crida a la
“coresponsabilitat” en clau d’Església catalana per “avançar en la construcció d’un
món més just i fratern”.
Els signants expressen el seu compromís particular i col·lectiu a “defensar la Casa
Comuna del planeta i cada un dels humans que l’habiten amb les nostres
actituds i opcions de vida”. Així mateix, aposten per “un estil de vida sobri, senzill,
contemplatiu i solidari”. També, per “reduir la producció de residus i l’ús de
plàstics, optar per energies renovables, apostar per les empreses d’economia
social i solidària.
En el document també es demana per la pràctica d’unes les finances ètiques i
per afavorir la producció i comercialització de productes agroecològics i de
proximitat.
Quant a la movilitat, es demana que s’utilitzi el transport públic sempre que sigui
possible, així com, donar suport a iniciatives que promouen una nova economia
i un nou model de desenvolupament fonamentat en el bé comú i l’ecologia
integral”.
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