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Positiu, positiva

Positiu és no sentir-se diferent,
als temors i els desitjos de la gent.
Positiva és la llum dels ulls d’un nen,
que no s’esborri amb el pas del temps.
Positiu és el ritme, que batega al teu cor.
Positiva és l’entrega, sense por…
Positius som milions de cors;
No oblidis mai que el sol surt per tothom…
No t’amaguis mai sota el dolor, positiu és viu tot molt millor.
Positiu sempre donem amor. El teu, el meu, el seu, el nostre
amor…
Positiu és tornar a començar. Positiva ho és la llibertat.
Positiu és pintar-te de colors. Positiva també ho és la tristor.
Positiu és entregar-se al immens infinit.
Positiva és la història que hi ha en mi (hi ha en tu).
Positius som milions de cors;
No oblidis mai que el sol surt per tothom.
No t’amaguis mai sota el dolor, positiu és viu tot molt millor!
Positiu sempre donem amor. El teu, el meu, el seu, el nostre
amor…
Positiu com un dia clar… Positiu com un estel llunyà…
Positiu és la vida, que ens toca esperar,
Positiu és la força, que ens fa enlairar!!
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Un curs il·lusionant
Tot estava preparat per celebrar la festa de l’esperança a l’església de Betlem, però el mateix divendres
17 de juliol, des del govern de la Generalitat, es van
anunciar noves mesures per frenar el ràpid augment
dels casos de Covid a Barcelona: es prohibien les
reunions de més de 10 persones i es recomanava
reduir el nombre de sortides. Davant d’aquesta situació, amb el cor encongit, es va decidir suspendre
aquest final de curs, en què destacava l’actuació del
cantautor Migueli, amb breus testimonis de les boniques històries de solidaritat i esperança que van sorgir dels dies de confinament. La Festa de l’Esperança era una idea de la pastoral pels marginats,
amb el suport de la Delegació de pastoral social de l’Arquebisbat de Barcelona.
Els testimonis escollits eren breus fragments de solidaritat i superació, de la trobada virtual que va tenir lloc entre el Cardenal de
Barcelona, Joan Josep Omella i una quinzena d’entitats socials.
Mons. Omella va posar de relleu que la seva tasca durant la pandèmia era com “un oasi enmig del desert” i va demanar un esforç per
ser encara més presents al costat dels vulnerables perquè més enllà
de la cruesa de la malaltia -que s’ha endut tantes persones de forma
inesperada- la greu crisi econòmica, que ja es comença a notar, és
un gran repte per tota la societat, i en especial per a l’església.
Es va posar de relleu com havien augmentat el nombre de voluntaris durant els dies de confinament, com s’havien fet mascaretes i bates; la tasca conjunta amb les parròquies que han estat el
punt de recollida dels aliments, cada vegada més sol·licitats. I amb el coronavirus, un dels grans
reptes, és com treure del carrer les més de 1.200 persones que encara hi viuen. Malgrat la situació
d’incertesa en què ens trobem, les boniques històries d’esperança van posar de relleu què les persones en els moments crítics donen tot el que tenen. I amb aquesta nova realitat a la què tractem
d’adaptar-nos, hem arribat a final de curs però abans d’acomiadar-nos, volem fer un petit tast de
les iniciatives que hem preparat amb molta il.lusió.
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El nostre compromís amb els més vulnerables
El 17 de novembre de 2019, una gran pancarta amb el lema de la
Tercera Jornada Mundial dels Pobres, que va instaurar el papa
Francesc, “l’esperança dels pobres mai es frustrarà”, va sortir de la
plaça Catalunya, acompanyada per unes 100 persones, per arribar
fins a l’església de Betlem. Era la primera vegada que es celebrava
aquest acte amb la idea de fer ben visible el compromís amb les persones més vulnerables de la societat.
Àngel Zambrana, responsable del secretariat pels marginats va destacar que és fonamental “viure amb alegria i viure deixant que Déu
actuï en nosaltres” i perquè aquest món portador d’esperança sigui
possible, calen “persones humils, que treballin des de l’amor, amb capacitat d’acompanyar les persones que pateixen”.
Hi va haver la música del grup cristià Worship, i al final un berenar amb riures i abraçades. Que poc ens imaginàvem
que en pocs mesos ja no ens podríem relacionar així!
“Punt i seguit. La vida pot més”
Un altre dels moments àlgids del curs va ser quan es va inaugurar aquesta mostra fotogràfica a l’església de sant Pau del Camp, el passat 12 de
febrer, juntament amb una vetlla de pregària per recordar la sisena jornada mundial contra el tràfic de persones.
L’exposició vol donar visibilitat i sensibilitzar sobre el tràfic d’éssers
humans, amb 21 fotografies i 4 plafons, amb imatges de dones que han
estat víctimes d’aquesta violencia acompanyades de frases explicatives.
L’exposició s’ha dividit en tres línies argumentals: la primera expresa el
drama de les persones que han estat captades amb enganys als seus països i explotades aquí de forma sexual o per el tràfic d'òrgans. La segona parla de la indiferència amb què les víctimes
son tractades i finalment l’esperança d’una vida lliure d’explotació, en què la comunitat cristiana i la societat s’impliquin.
En la seva organització hi van participar les Adoratrius i les Oblates del Santíssim Redemptor, que ajuden les dones
víctimes d’aquesta violencia. La mostra, promoguda per la Conferència Episcopal Espanyola, amb el suport de
l’Arquebisbat de Barcelona, quan les circumstàncies ho permetin, vol ser itinerant, i que es pugui visitar a parròquies i escoles.
Des del Secretariat de la pastoral pels marginats us agraïm el vostre suport i us desitgem un feliç estiu per recuperar
forces davant els nous reptes que vindran.
Glòria Carrizosa Servitje
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SECRETARIAT DIOCESÀ PELS MARGINATS
Objectius
L’objectiu últim del Secretariat Diocesà pels marginats
és l’evangelització entesa com un alliberament total de
la persona.
El Secretariat té present que si hi ha marginats, és, perquè hi ha una societat que margina. Per això l’acció de
l’Església ha de preparar la persona del marginat per
incorporar-se a una comunitat humana i fer front a les
causes de la marginació, amb un esperit servicial, solidari i crític; sempre en proximitat, sintonia i comunió
amb les persones i situacions de marginació. Alhora
que ha de predisposar i educar la ciutadania a acollir
els marginats, acompanyar-los i integrar-los en la vida
social. Conscients de la gravetat que avui té el problema de la marginació, el Secretariat procurarà suscitar
vocacions, tant entre els laics com entre els religiosos
per atendre aquest camp.

Podeu col.laborar amb nosaltres:
1. Donant-nos la vostra opinió sobre Eines.
2. Fent-nos arribar les adreces electròniques
de persones o entitats interessades en rebre
els nostres materials.Ç
3. Compartint amb nosaltres els vostres
materials pastorals sobre la marginació i el
Quart Món.

Moltes gràcies a tots i a totes!

Secretariat Diocesà pels Marginats
Sant Pau, 101
(Parròquia de Sant Pau del Camp)
08001 Barcelona
Telèfon 933176397
e-mail: sdmarginacio@arqbcn.cat

