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Editorial
En l’exhortació Evangelii Gaudium, el papa Francesc, bo i
citant sant Tomàs d’Aquino, recorda que «en si mateixa
la misericòrdia és la més gran de les virtuts, ja que a ella
pertany bolcar-se en els altres i, més encara, socórrer les
seves deficiències. Això és peculiar del superior, i per
això es té com propi de Déu tenir misericòrdia, en la qual
resplendeix màximament la seva omnipotència».
En què consisteix, però, la misericòrdia? Tots ho intuïm,
però sovint costa de definir-la correctament. El diccionari descriu aquesta virtut
com la «profunda pietat o compassió que empeny a perdonar, a socórrer». Sense
desmerèixer aquesta definició, prefereixo mostrar la misericòrdia com l’amor que
cerca i s’apropa a qui està en desavantatge, i, en participar de la misèria aliena, fa
participar-li de la riquesa pròpia; és l’amor que s’abaixa per aixecar l’altre. Alguns
l’expliquen, a la llum de la seva etimologia, que prové de les paraules llatines “miser”
(miserable) i “cor, cordis” (cor), com la relació de qui es fa càrrec de la misèria aliena
per oferir-li el propi cor. Tu em dones la teva misèria i jo et dono el meu cor.
Això no obstant, el sentit bíblic de l’Antic Testament ofereix noves llums per
entendre amb ulterior profunditat el que la misericòrdia representa. En hebreu
s’empren sobretot dues paraules per assenyalar la misericòrdia, que uneixen la
compassió i la fidelitat. La primera, «ra’hamim», expressa la inclinació instintiva
d'un ésser a un altre, i aquest sentiment s’assenta en el si matern, en les entranyes,
que ve a ser el que nosaltres en diríem el cor. En aquest sentit la misericòrdia té a
veure amb l'afecte, la tendresa, la compassió o el perdó. El si matern és el lloc on
l’infant tot just arribat a l’existència se sent custodiat, estimat per si mateix, protegit,
alimentat i servit. Tota mare de bon cor, sense saber encara si espera un nen o una
nena, ja manifesta a l’infant que és acollit per ell mateix, independentment de cap de
les seves qualitats, que té cabuda en el seu cos i en el seu cor, que es pot saber
custodiat, protegit i alimentat, i que el servirà durant els mesos d’embaràs i sempre
que la necessiti. Així ens estima Déu!
El segon terme, «hesed» designa la pietat, com aquella relació que uneix dues
persones i alhora implica fidelitat, bo i fent de la misericòrdia quelcom que
transcendeix l’àmbit dels sentiments per implicar tota la persona, i esdevé al mateix
temps resposta a un deure interior. L’altre, i sobretot qui es troba en una situació de
debilitat, se’m presenta com a do i com a responsabilitat que no me’n puc desdir i de
qui en soc custodi.

El Papa recorda, en la cita que encapçala aquesta editorial, que en estimar-nos amb
amor de misericòrdia manifesta especialment la seva omnipotència. Per què
l’omnipotència divina reflecteix sobretot en la seva misericòrdia? Els déus dels
filòsofs grecs (cosa que no passava amb els de les mitologies), a causa de la seva
omnipotència, no podien mostrar-se febles, vulnerables. Seria contrari a la
naturalesa de déu. El nostre Déu, tanmateix, s’ha fet tan feble i vulnerable que s’ha
fet infant, capaç de patir i de morir. Quin déu és, doncs, més poderós? El que no pot
fer-se feble, com els déus dels filòsofs grecs, o el que s’ha fet ell mateix vulnerable, i
s’ha empetitit? És evident que aquest darrer és capaç de quelcom més que els
primers, la qual cosa manifesta un grau major d’omnipotència.
Tota aquesta reflexió ens duu a l’adoració, a l’agraïment, a descobrir l’amor que Déu
ens adreça, tot abaixant-se per prendre la nostra misèria per, alhora, aixecar-nos
fins a formar part de la seva família. En adornar-nos, però, que Déu ens ha creat a la
seva imatge en Crist –el rostre de la misericòrdia de Déu–, aleshores significa que
cadascun de nosaltres hem de reflectir Aquell de qui som imatge. Si Déu és
misericòrdia, aquesta esdevé la llei fonamental de la vida de tot ésser humà, llei que
ha de modelar la nostra manera de ser, de pensar, de sentir i d’actuar. De rebre de
Déu la seva misericòrdia neix connaturalment la responsabilitat de ser misericòrdia
per als altres. En seria contrari, comenta el papa Francesc, les actituds com ara «la
indiferència que humilia, l'habitualitat que anestesia l'ànim i impedeix de descobrir
la novetat, i el cinisme que destrueix».
Fer de la misericòrdia la llei fonamental del nostre capteniment significa viure les
obres de misericòrdia, la misericòrdia del cor —les obres espirituals— i la
misericòrdia de les mans —les obres materials. I en recordar que l’omnipotència de
Déu es manifesta sobretot en la seva misericòrdia, en fer-se petit per aixecar la
persona humana, fa que puguem comprendre que la grandesa de l’ésser humà és
dona en atansar-se a aquell que està en debilitat i necessitat tot abaixant-se per a
fer-lo créixer, és a dir, en servir. Servir, per amor, és la clau de volta de la veritable
humanitat. I qui no serveix, deia un, no serveix per a res més que per a fer-ho tot
malbé.
Mn. Joan Costa
Delegat de pastoral social i caritativa
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Apostolat del mar

Obsequis de Nadal 2020
7 de gener de 2021
Tots els anys Stella Maris intenta transmetre un esperit nadalenc a les
tripulacions dels vaixells que atraquen a Barcelona. Habitualment se'ls obsequia
amb un pòster calendari de l'any vinent, un petit pessebre perquè puguin
col·locar-ho en la càmera i també se'ls ofereix algun escrit amb referència al
Nadal.
Aquest any, però, en atenció als moments difícils pels que passen la major part
de les tripulacions, se'ls ha volgut obsequiar d'una manera especial. La
International Transport Federation (ITF) ha posat a la nostra disposició uns fons
per poder portar regals als vaixells.
Així, els dies 23 i 24 es van dur a 15 vaixells unes bosses amb torrons, xocolates
i altres dolços, que van ser acollits amb gran alegria per part de les tripulacions.
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Càritas
500 persones troben feina durant el 2020 amb
l’acompanyament de Càritas de Barcelona
10 de febrer de 2021

Des de desembre de 2013, Feina amb
Cor ha ajudat a més de 5000 persones
a trobar una feina. 500 durant el 2020
«Tot i les dificultats viscudes durant
el 2020, hi ha dades per l’esperança».
Així s’ha expressat Dessirée Garcia,
responsable del programa de Formació i
Inserció Laboral de Càritas Diocesana
de Barcelona, en presentar les dades
d’ocupació de Feina amb Cor, el servei
d’acompanyament a l’ocupació de Càritas Diocesana de Barcelona. Malgrat la
pandèmia 500 persones ateses per aquest projecte han trobat feina durant el 2020.
Més de la meitat d’aquests contractes han estat a jornada completa, i els sectors
on s’han inserit més persones són els relacionats amb el manteniment, la neteja i la
consergeria (24%) i en segon lloc el sanitari o relacionat amb serveis socials (22%). Pel
que fa al perfil de les persones inserides, un 57% són dones i el 66% tenien estudis
secundaris, batxillerat o universitaris. «Des de Feina amb Cor, creiem que tothom
mereix una oportunitat, i factors com l’edat, el sexe o els estudis no han de ser un
impediment per trobar feina», ha indicat Garcia.
Aquest projecte va iniciar-se el desembre de 2013, i començà a caminar per mitigar
els efectes de la crisi econòmica de 2008. A Feina amb Cor, la persona disposa d’un
assessor que el guia durant aproximadament sis mesos, participa en accions grupals en
les quals adquireix i potencia les competències, realitza simulacres d’entrevistes i
assisteix a diferents sessions on cerca feina de manera activa, constant i
autònoma. Gairebé 8.000 persones han passat pel programa des de finals de 2013,
i el 70% han acabat inserint-se al mercat laboral. Malgrat les limitacions actuals, la
majoria d’acompanyaments s’han continuat fent de forma online, entre els quals hi ha
entrevistes, assessoraments o píndoles de motivació. «Feina amb Cor es basa en fer
molta feina amb molt de cor. El suport en la cerca de feina sense cor, no funciona;
i el cor sense un acompanyament professional, tampoc», ha afirmat Garcia.
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Un mercat laboral inestable
«Som conscients que les 500 insercions són una gota enmig del desert. Però no
defallim, i continuarem acompanyant a totes aquelles persones que ho
necessitin», ha indicat la responsable de formació i inserció laboral. La darrera
enquesta de població activa (EPA) mostra que al quart trimestre de 2020, l’atur a
Catalunya va ser de 537.900 persones, un augment de 132.100 persones respecte al
mateix trimestre de l’any anterior (+32,6%), i situant-se en nivells no vistos des del 2017.
Les dades de Càritas Barcelona indiquen que el 53% de les persones en edat de
treballar que viuen en llars ateses per l’entitat no té feina (13 punts percentuals més que
abans de la COVID-19), i que un 17% de les famílies que atenen se sustenten gràcies
a l’economia informal. A més, un 48,1% afirma haver perdut alguna oportunitat de feina,
de formació o de rebre prestacions a causa de les dificultats de connexió o de la manca
d’habilitats per fer els tràmits pertinents. Tot plegat, sumat a una insuficient protecció
social, fa que 7600 persones ateses per Càritas visquin en llars sense cap ingrés,
gairebé el doble de persones que abans de l’inici de la pandèmia.
En aquest escenari actual de crisi, que ha impactat de manera gairebé global en
l’economia, Càritas demana impulsar canvis estructurals i promoure la creació de llocs
de treball en sectors innovadors, sector de les cures a les persones, sector
sanitari i sectors respectuosos amb el medi ambient.
Polítiques actives d’ocupació per als més vulnerables
Són necessàries polítiques actives d’ocupació focalitzades en els col·lectius més
vulnerables. Les polítiques d’ocupació municipals i autonòmiques han de tenir una
mirada enfocada en les persones en situació d’exclusió social, facilitant el seu trànsit
dins el mercat laboral, acompanyant-les a elles i a les empreses que les poden
contractar i flexibilitzant les condicions d’execució de les mateixes per poder adaptar-se
a la situació de les persones.
La col·laboració entre les administracions públiques i les entitats en la inserció
laboral es tradueix en programes que donen bons resultats en la inserció de
persones en situació de vulnerabilitat. Càritas demana que s’aprofundeixi en aquesta
relació i es fomentin projectes per reduir la bretxa digital de les persones en situació de
major vulnerabilitat.
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Pastoral amb migrants
Una vetlla de pregària per reivindicar que viure sense CIE és
possible, 5 de febrer de 2021
Servicio Jesuita a migrantes
Viure sense CIE és possible. Aquest és el missatge que s'ha volgut transmetre aquesta
vegada en la vetlla de pregària en solidaritat amb les persones internades en aquests
centres i que se celebra cada any convocada per les diferents organitzacions de la xarxa
de el Servei Jesuïta a Migrants. En aquesta ocasió, la trobada es va poder celebrar a
Barcelona el passat dissabte, davant el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona
Franca, mentre que la vigília convocada a Madrid s'ha ajornat fins a una nova data.
El grup de visites a CIE de la Fundació Migra Studium, que organitza la vigília a
Barcelona, va comptar amb l'adhesió de més de 60 entitats i col·lectius. El nombre de
participants estava limitat, però l'acte es va poder seguir en directe a través d'Instagram.
La iniciativa ha servit per denunciar el patiment injust i inútil de milers de persones
internades en aquests centres. Es van llegir els testimonis d'interns, recollits pels
voluntaris que els visiten. Alguns d'ells pateixen problemes de salut o són menors. Els
seus relats posen en evidència les vulneracions de drets que es donen a l'interior dels
CIE. «Sóc menor. No sé perquè sóc aquí. Fa cinc dies que vaig arribar i no puc dormir
ni menjar. Tinc por a la cel·la, al pati, al menjador », explicava al voluntari un jove algerià
que va ser finalment deportat.
El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Xavier Vilanova que va assistir a l'acte, va
reivindicar la necessitat d'acompanyar les persones internades. «Volem que sentin el
nostre cor que els estima i que defensa els seus drets i la seva dignitat».
Al març de l'any passat, amb l'estat d'alarma per la pandèmia, el CIE va quedar buit i
tancat. «Durant set mesos s'ha demostrat que podem viure sense CIE», diu Migra
Studium. Però el mes d'octubre els Centres d'Internament d'Estrangers s'han tornat a
reobrir, en condicions encara més difícils, ja que estan restringides les visites tant de
familiars com d'entitats i ONG.
L'hostilitat que representa el CIE va
contrastar amb testimonis d'hospitalitat.
Persones migrants o refugiades que han
pogut comptar amb l'acollida i el suport de
la xarxa d'hospitalitat.
Durant la vigília, que va tenir una dimensió
reivindicativa i contemplativa, es van llegir
textos de diferents tradicions religioses i
van encendre espelmes que representen
el patiment de totes les persones que
deixen la seva terra buscant un present i
un futur millor.
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Pastoral pels marginats
Papa Francesc: «Preguem per les dones que pateixen
violència»
2 de febrer de 2021

El nou visionat de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa denúncia tots aquells casos
de violència de gènere
Aquest mes de febrer, el Papa Francesc ens convida a pregar per les dones que
pateixen violència. En el nou visionat de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa, el Sant
Pare recorda que avui dia continuen sent moltes les dones víctimes d’aquest maltracte,
psicològic, físic o sexual. Per això, exhorta a tota la humanitat a fer-se corresponsable i
protegir les dones d’aquests delictes i assetjaments.
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Una responsabilitat de tots
«Les distintes maneres de maltracte que sofreixen les dones són una covardia i una
degradació per a tots els homes i per a tota la humanitat». Amb aquestes paraules el
Papa exposa el seu reclam i ens convida a resar per totes elles. «Perquè el seu
sofriment sigui considerat i escoltat per tots», afegeix.
El Sant Pare fa una menció de totes aquelles dones que, després de tot el patiment,
decideixen denunciar el maltracte. «Víctimes que s’atreveixen a trencar el seu silenci»
amb el propòsit de sortir del sofriment que pateixen. Una crida a tota la societat, a la
qual es dirigeix i demana textualment «que no ignori la problemàtica, ni miri cap a un
altre lloc». Així, convida a unir totes les pregàries i resar especialment “perquè siguin
protegides per la societat i perquè el seu sofriment sigui considerat i escoltat per tots».
Violència en xifres
Aquesta crida surt acompanyada de les darreres estadístiques obtingudes per la ONU
Mujeres. Segons cita el mitjà Vatican News, en les darreres xifres recollides el
novembre del 2020, cada dia, 137 dones són assassinades per membres de la seva
família. Alhora, destaca que «tot i que 155 països han aprovat lleis sobre la violència
domèstica. D’aquests, 140 compten amb legislació sobre l’assetjament sexual en el lloc
de treball, per posar dos exemples. No vol dir que aquestes s’ajustin sempre a les
normes i recomanacions internacionals, ni que s’apliquin i facin complir».
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Pastoral penitenciària
La tasca que fan els voluntaris no la pot fer
l’administració
Justícia i Pau, 4 de desembre de 2020
Vulnerabilitat, estigmatització social o
deficiència
per
part
de
les
administracions
públiques,
són
algunes de les situacions a les
quals s'enfronten les persones que
surten de la presó. Moltes d'aquestes
situacions, entre altres, són les que
podem trobar al llibre "Sortir de la
presó: una aventura incerta" de
Justícia i Pau i l'editorial Icària, escrit
per Xavier Badia, Juli de Nadal, Roser
Garcia i Irene Montferrer, membres
del voluntariat de presons de la nostra
entitat.
En la presentació del llibre, que va tenir lloc el passat 1 de desembre, de manera
telemàtica, hi van participar Anna Monjo, editora d ‘Icària editorial; Eduard Ibáñez,
director de Justícia i Pau; Juli de Nadal i Roser Garcia, autors; i Arcadi Oliveres,
expresident de Justícia i Pau i prologuista del llibre. L’acte va comptar amb la moderació
de la periodista Georgina Castillo.
Després d'una breu presentació dels participants, la periodista va entrar en matèria
resumint el contingut del llibre i destacant la feina del voluntariat a l'hora d'acompanyar
les
persones
internes
en
la
sortida
definitiva
de
la
presó.
Segons les paraules del director de Justícia i Pau, el llibre es va escriure en el marc del
grup "Suport". Una iniciativa que va néixer fa tres anys amb l'objectiu de recolzar i
acompanyament als interns en la seva sortida de la presó. A més E. Ibáñez va destacar,
aquest moment del procés de reinserció, com el més rellevant, i on el sistema actual no
dóna resposta suficient per culminar amb èxit el cicle de reinserció. També va destacar
que "la tasca que fan els voluntaris no la pot fer l'administració. Són una peça essencial
en la lluita contra la marginació per poder superar-la. Estableixen una relació de persona
a persona.”.
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Totes les persones participants del col·loqui van coincidir en assenyalar la precarietat i
el desempara com a elements als quals s'enfronten les persones internes en la seva
sortida del centre penitenciari. A aquesta situació s'ha d'afegir l'estigma que porten a
sobre pel fet d'haver passat per la presó. Per això, Anna Monjo va explicar la necessitat
de publicar aquest llibre amb el fi d'apropar a la ciutadania la realitat i complexitat del
tema, per tal de crear consciència social. Per aquest motiu l'editorial Icària, afí a temes
de sensibilitat social, va trobar interessant el projecte des d'un primer moment.

Durant l'acte es va posar en relleu la tasca que realitza el voluntariat destacant les seves
funcions de suggerir, informar i donar suport als exreclusos perquè comencin a adquirir
responsabilitat i puguin començar a prendre decisions, ja que com va apuntar Juli de
Nadal, quan són interns només han de complir amb les regles establertes pel sistema.
Un altre aspecte on hi va haver consens va ser a la crítica a l'actual Llei d'Estrangeria i
a l'existència dels CIE com a elements poc funcionals dintre d'un sistema penitenciari
ple de falles i sense una xarxa correctament informatitzada. En aquest sentit, una de les
solucions propostes per Arcadi Oliveres, exdirector de Justícia i pau, implica aplicar el
principi de subsidiarietat. És a dir, donar més competències als ajuntaments en la gestió
en comptes de les Comunitats Autònomes o el Govern Central.
Posteriorment es va obrir un torn de preguntes on les persones que seguien l'acte, de
manera virtual, van poder plantejar els seus dubtes respecte al que s'estava exposant.
També els assistents van aprofitar aquest canal per felicitar els autors per la tasca que
realitzen i per la publicació del llibre.
Finalment la periodista va concloure l'acte oferint el darrer torn d'intervenció a cadascú
dels participants, qui van oferir una breu reflexió sobre la situació, i per altra banda va
agrair l'assistència a les persones que hi havien seguit l'acte.
Carlos Arias
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Entitats Socials i Caritatives
El nou bisbe Javier Vilanova i el bisbe Vadell reflexionen
sobre la Fratelli Tutti amb entitats socials
Barcelona 23 de desembre de 2020

Els dos bisbes auxiliars de Barcelona han
assistit a la trobada virtual entre entitats
promoguda pel Secretariat Diocesà de
Pastoral dels Marginats

La
nova
encíclica
del
papa
Francesc, Fratelli Tutti, «no vol ser un
gran discurs si no una forma de viure
l’Evangeli, és la catequesi del bon
samarità, que ens apropa als més
desvalguts ens sentim units a tota la
humanitat, tots som un. El Papa somia
en una humanitat unida en la fraternitat,
somia en una sola terra que ens aixoplugui a tots», aquesta va ser una de les reflexions
de Mons. Antoni Vadell a la trobada virtual entre entitats promoguda pel Secretariat
Diocesà de Pastoral dels Marginats.
A la trobada es va reflexionar sobre l’encíclica que el Sant Pare va signar en la
tomba de sant Francesc d’Assis, el passat 3 d’octubre. La trobada també va ser una
bona ocasió per crear ponts entre les diverses entitats socials d’Església. Entre
aquestes entitats van participar l’Apostolat del Mar, el Centre Assis, OBA, el projecte
SICAR; Santa Lluïsa de Marillac, Càritas, el Secretariat de Pastoral Penitenciària; els
Serveis Socials de Sant Joan de Déu, el Secretariat Diocesà de Pastoral dels Migrants,
l’entitat Braval i CECAS. Així com Mn. Joan Costa, delegat diocesà de tota la pastoral
social i Angel Zambrana, delegat del Secretariat Diocesà de pastoral dels Marginats.
«Només ens salvem si estem junts i passem dels altres al nosaltres»
Aquest va ser el primer acte en què va participar Javier Vilanova, el nou bisbe
auxiliar de la diòcesi de Barcelona. Mons. Vilanova va dir que se sentia molt identificat
per la tasca social que aquí es fa, molt semblant a la que ell coneixia de la seva petita
parròquia a la Terra Alta. Referint-se a Fratelli Tutti, el bisbe Vilanova, va dir que «ningú
se salva de forma individual». El papa Francesc ens parla de l’espiritualitat de la
fraternitat entre els homes, que ara encara ha de ser més intensa per la situació de
pandèmia en què ens trobem i que ens fa sentir més fràgils.
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El Papa insisteix en l’opció preferencial pels pobres en tota la seva dignitat. «Només ens
salvem si estem junts i passem dels altres al nosaltres». El nou bisbe també va alertar
de l’ús de les noves tecnologies, que «són molt positives, però també ens aïllen i mai
poden substituir el contacte físic, i estar a prop de qui ens necessita».
A Fratelli Tutti, el papa Francesc ens encoratja a instaurar un món on tothom tingui,
terra, teulada i feina que ens dignifica. Un difícil repte en una societat on cada vegada
hi ha més desigualtats per la forta crisi econòmica aguditzada per la Covid-19. Així
mateix, el bisbe Vadell va animar les parròquies a establir sinergies entre elles per
recuperar la dignitat dels germans que pateixen. «Som germans de forma polièdrica i
no homogènia, tots som únics davant Déu», va afirmar. Finalment, Mons. Vilanova va
agrair molt aquesta oportunitat de conèixer de primera mà l’acció social de l’arxidiòcesi
de Barcelona, que «Fratelli tutti ens inspiri a tots i ens doni l’esperança i pau que
desitgem».
Glòria Carrizosa Servitge

12

12

Laudato si’
Propostes per viure una Quaresma més solidària amb el planeta
24 de febrer de 2021

Segueix de manera telemàtica
el rés del Viacrucis en parla
hispana del divendres 26 de
febrer organitzat pel Moviment
Catòlic Mundial pel Clima

El Moviment Catòlic Mundial pel
Clima, està duent a terme el rés
del Viacrucis durant els
divendres
de
Quaresma.
Divendres que ve 26 de febrer
serà el torn dels animadors
de parla espanyola.
Sota l’etiqueta #CuaresmaLaudatoSi el Moviment està duent a terme diferents dejunis
durant aquesta Quaresma. “Durant aquest temps de dejuni i renovació, ens embarcarem
en un camí de conversió ecològica a través de la reflexió, el penediment i la renovació.
Comprometent-nos a fer canvis concrets mitjançant el dejuni i els canvis en l’estil de
vida, viurem més solidàriament amb la nostra Terra i amb els altres i inspirarem a les
nostres germanes i germans perquè s’uneixin a aquest procés de conversió” han
explicat des de l’organització.
Segueix el Viacrucis
Durant la primera setmana el Moviment Catòlic Mundial pel Clima va proposar el dejuni
de compres, aquesta segona setmana quaresmal s’ha proposat el dejuni de carn.
Seguidament, la tercera setmana serà per al dejuni d’electricitat, la quarta setmana
per al dejuni de plàstics i, per finalitzar, la cinquena setmana serà per al dejuni de
silenci. D’aquesta manera, cada dia es fan propostes per a viure aquesta Quaresma
amb intensitat i més compromesos amb el medi ambient. Una d’aquestes activitats és
el viacrucis dels divendres que podran seguir de manera telemàtica.
https://www.youtube.com/watch?v=tD_6NwEwTEE&feature=emb_logo
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