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PARE
Vull mirar l’altre com Tu el mires
amb una mirada plena d’Amor.
Vull mirar-me a mi també,
des d’aquesta plenitud
amb que Tu m’estimes,
em crides i m’envies.
Ho vull fer
des de l’experiència del do rebut
i amb la gratuïtat de la donació senzilla
i quotidiana al servei de tots,
especialment dels més marginats i exclosos.
Vull servir al teu costat.
Gràcies per les petjades
de tendresa i compassió
que has deixat en la meva vida.
En la teva Paraula
trobo la llum que m’il·lumina.
En la pregària,
l’Aigua que em fecunda i purifica.
En l’Eucaristia
el Pa que enforteix
la meva entrega i em dóna vida.
I en la meva debilitat, Senyor,
trobo la teva fortalesa cada dia
Amén.
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NOU SABOR EN EL QUOTIDIÀ

Com corre el temps! Cóm passen les
coses!...
Reconec que he intentat viure les
festivitats amb major consciència,
creia que l’extraordinari m’ajudaria
a trobar nou sabor en el què és quotidià.
Durant tota aquesta nova normalitat he pensat: “necessite/necessitem de noves formes de
celebrar, de noves maneres de trobar-nos que generin comunitat, vincle, encontres que ens
cuidin, ens alimentin, ens sostinguin ...”
Després d’haver viscut els quatre temps litúrgics en context de “pandèmia”, s’arrela molt en
mi que totes les festivitats que feien barri, que ens feien unir-nos familiarment, que eren
motiu d’encontre, que ens unien de formes ben diferents amb persones que no teníem res a
veure i que en moments concrets compartíem i sentíem que estàvem units en el mateix,...
TOTES AQUESTES FESTIVITATS PRECISEN SER ACTUALITZADES, és important que creem nous
ritus i ara arriba el millor...
Tenim l’oportunitat de crear una novetat que integre la realitat de totes les persones que hi
som, crear una celebració on tots puguem acostar-nos a fer festa i compartir des del que som
i tenim... i sé que molts direu “què utòpic!!”
Sí, ho sé, tinc necessitat de somiar, d’alimentar el desig, per continuar trobant sabor als fets
quotidians ja que les festivitats no son sempre quelcom extraordinari.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que un somriure al mati inauguri la jornada i doni llum a totes les coses que ens
esperen.
Compartir la taula cada dia es un privilegi.
Les connexions virtuals m’ajuden a gaudir encara més dels encontres presencials.
Valoro més caminar per la ciutat i adonar-me quanta natura hi ha al voltant.
Com afrontem la distància que ens separa, és bo parlar-ne.
Preparar plegats per a altres ens du a conèixer molt més qui som i qui cerquem ser, i
és bo preguntar-nos: Quina experiència compartim del mateix Déu?
Fa uns anys que a la meua família sumem anys a la vida, i això és motiu d’acció de
gràcies, una oportunitat per créixer dia a dia...
Cada dia dono gràcies per tot el què he pogut viure, hi ha dies dolents, moments durs,
encara que, GRÀCIES soc aquí!
Obrir les portes, tant físiques com les mentals , és un risc, però al mateix temps és
l’ocasió d’escoltar el que no vull escoltar, i que l’Esperit pretén renovar...
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•
•
•
•

El cicle vital no s’atura i estic aprenent a parlar de la mort quan s’acosta, forma part
de la vida!
Respectar el silenci quan una persona plora, acompanyar en el dol, en el sofriment,
intentar apropar-nos sense condicions.
Continuar donant el valor adequat a la gran feina feta amb els altres, a la feina feta
cada dia per la persona que hi ha al meu costat.
...

I tot es nou perquè cada dia intente mantindre l’ actitud vigilant i viure cada instant com la
vida que ES, les mirades amb tota la seva profunditat, els encontres com la novetat que duen,
les paraules, silencis, sons,... com el misteri que expresen,...

Anna Fons
Secretariat de Marginació

El bisbe Vilanova visita el centre de Dit i fet
Dit i fet és un centre que acull homes majors de cinquanta anys en risc d’exclusió social al
barri de sant Just de Ciutat Vella creat l’any 1988
08 juny, 2021 –
ESGLÉSIA DE BARCELONA
El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova ha visitat el centre Dit i fet de
la Delegació diocesana de pastoral social i caritativa. La trobada s’emmarca en les preses de
contacte que el bisbe està duent a terme per conèixer de primera mà les entitats socials
d’Església de l’arxidiòcesi.
El bisbe Javier ha assenyalat que «poder sentir-se a casa genera una sensació de pau i goig
que s’encomana a tots aquells amb qui tenim relació». Per això des de Dit i fet assenyalen
que «és una casa oberta, que participa en les activitats del barri, que rep també
la col·laboració dels veïns en forma de recursos, voluntariat, que acull temporalment a
persones per ajudar-los en un impàs». El centre també està col·laborant en xarxa
amb altres entitats del barri i estenent vincles de solidaritat.
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Seqüeles de la pandèmia
La situació de pandèmia va fer que la casa hagués de tancar els seus serveis per tal de protegir
la salut dels homes que hi residien. La casa de Dit i fet va patir un brot que va provocar cinc
contagis asimptomàtics, però un d’ells que era el degà de la casa va morir. «Hem fet
experiència de com només amb el suport mutu podem afrontar les situacions difícils»
asseguren des del centre. «La presència del bisbe Vilanova ens esperona a seguir endavant
en la nostra tasca de contribuir que la vida de tots sigui més digna i més plena, tal com Jesús
ens va ensenyar» han explicat.
Coneix Dit i fet
Dit i fet és un centre que acull homes majors de cinquanta anys en risc d’exclusió social al
barri de sant Just de Ciutat Vella, creat l’any 1988 pel P. Paco Garcia Fillat. La casa es
caracteritza per l’autogestió i la participació. Els homes acollits pel centre formen una
comunitat que, amb l’ajuda mútua i la implicació de tots, segueixen endavant i donen la mà
als seus companys i als veïns i veïnes més desafavorits del barri amb un rober popular i un
menjador. Quan aquestes persones emprenen la marxa de la casa, tenen el suport d’una
coordinadora que treballa al centre, tot i que l’estada a la casa és il·limitada. La intuïció de
fons significa que quan les necessitats bàsiques estan cobertes i la persona assumeix tasques
concretes de forma activa, això genera processos de dignificació i creixement que reverteixen
en el mateix entorn.
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Mons. Vilanova visita
el Centre Català de
Solidaritat (CECAS)
El Secretariat de Marginació
acompanya el bisbe Javier a conéxier
de prop la situació del Centre
d’Atenció
i
Seguiment
de
drogodependències al carrer Banys
Nous
16

juny,

2021

–ESGLÉSIA

DE

BARCELONA
Aquesta setmana el bisbe Mons. Javier Vilanova ha visitat el Centre d’Atenció i Seguiment
de drogodependències al carrer Banys Nous. Dues persones usuàries del centre d’Acollida
van acompanyar els responsables del Secretariat de Marginació i el bisbe fent una passejada
pel centre.
Des de la bonica terrassa, plena de plantes, es pot veure el campanar de l’església del Pi. La
cuina i menjador on fan els seus cinc àpats, les habitacions, laboratori, amplies sales d’esbarjo
per tocar la guitarra o fer emocionants torneigs de ping-pong. També valoren molt els partits
de futbol i les classes de ioga. Així, els caps de setmana poden estar amb la família i si no en
tenen, acompanyats dels educadors del centre. Fan visites culturals, entre altres recorden les
d’aquest darrer cap de setmana com el Palau de la Música o el parc Güell.
En Pep ha hagut de tornar a ingressar, un any després del primer tractament. Va tenir molt
clar que volia venir al mateix centre, «aquí em sento acompanyat, com a casa». Està molt
il·lusionat en aquest segon tractament. D’altra banda, Manel, ja té les maletes preparades per
iniciar la segona fase de recuperació, la més llarga, d’uns set mesos, a la comunitat
terapèutica de Can Puig, enmig de la natura, al terme de Sant Cugat del Vallès.
Ajudant a persones amb problemes d’addicció
Costa molt esforç deixar enrere les addiccions, explica Ferran Solé, coordinador tècnic del
CECAS (Centre Català de Solidaritat) al bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. Tal com va
dir, «en alguns casos la persona necessita més d’un tractament al llarg de la seva vida per
deixar definitivament l’addicció». «En aquests casos s’estudia una nova proposta de treball
terapèutic que s’ajusti a la nova realitat que viu la persona». Durant els 30 anys de vida, el
CECAS, que va néixer com una iniciativa de les Càritas de Catalunya, quan l’heroïna era molt
punyent a la societat, ha ajudat a centenars de persones preferentment en situació
d’exclusió social a sortir-ne i a iniciar una nova vida plena d’esperança.
«La drogodependència segurament no és la causa del problema. Per això, ens plantegem
què ha portat la persona a aquesta addicció», es va referir, Ramon Tous, vice-president del
CECAS. «Intentem tractar-los en totes les seves dimensions, biològica, social i també
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espiritual, molts cerquen Déu perquè senten un buit en el seu interior». El tipus de drogues
han canviat. Ara, es consumeix més cocaïna, pastilles i drogues de disseny, barrejades amb
alcohol en festes. «En el fons tots tenen l’autoestima molt baixa i son vulnerables», comenta
Solé. També estan atents a les noves addiccions com les ludopaties que van en augment, i
que també atenen en un programa coordinat amb l’hospital de Bellvitge i el de Sant Pau.
Diferents passos en el camí
Perquè una persona sigui atesa al CECAS, primer ha de passar pel CAS on es fa una valoració
per part de l’equip d’atenció. És valorada pel metge i treballadores socials. A partir d’aquí,
es decideix si l’atenció només serà per fer un tractament de centre de dia o un tractament
residencial per reeducar els mals hàbits i agafar unes pautes de relació familiar, social,
terapèutica i de salut. La Comunitat Terapèutica per a homes s’ofereix a Barcelona en tres
fases, equips professionals i espais diferents, atenent més de 60 persones que reben
tractament al CECAS. L’atenció a les dones en Comunitat Terapèutica reben les tres fases del
tractament d’un mateix equip terapèutic i estan situats en un únic espai de l’edifici dels
germans carmelites a Tarragona.
La segona fase d’homes, i més llarga del tractament, és a Can Puig a la serra de Collserola,
amb espai per 30 usuaris, que ofereix un marc educatiu i formatiu, que els ajuda a
desenvolupar respostes positives per afrontar el futur. Per aquells usuaris que ho necessitin
hi pot haver fins una tercera fase en dos pisos de suport perquè s’incorporin a cursos de
formació i al món laboral. «És curiós veure com es valora el valor de l’esforç en la societat,
però en canvi aquestes persones una vegada rehabilitades tenen moltes més dificultats per
trobar feina si expliquen aquest episodi de les seves vides», explica el coordinador tècnic.
Sentir-se acompanyats
La despesa econòmica mai és un impediment perquè les persones puguin ser ateses a la
fundació. Els programes estan subvencionats per les administracions i els patrocinadors, i
agraeixen el suport de tants professionals que ajuden com a voluntaris. Posen molt d’accent
en el treball que es fa amb les famílies de les persones que reben tractament. Acompanyar
aquests processos és vital. Sentir-se acompanyats en aquest procés és vital per l’èxit de la
seva recuperació.
Glòria Carrizosa Servitje (Secretariat de Marginació)
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Testimoni entre els pobres virtual
Testimonis entre els pobres és una col.lecció de fulletons que dedicats a persones que han
treballat en el nostre Bisbat de manera exemplar pels més petits i que ja han passat a casa
del pare. L’autora d’aquests llibrets, que es van publicar entre el 2008 i el 2016 és Victòria
Molins.
Us oferim els llibrets en format pdf perquè podeu recordar aquestes persones i mantenir,
així la seva obra.
Testimoni entre els pobres n.2 2009: Joan Lluís Casanovas i Josep M. Pañella
https://pastoralsocial.esglesia.barcelona/wpcontent/uploads/2021/04/CasanovasPan%CC%83ella-TeP-n.2-2008.pdf
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Eix 2 del Pla Pastoral
ELS POBRES, DESTINATARIS PRIVILEGIATS DE L’EVANGELI
Vídeo general

https://www.youtube.com/watch?v=l3g1uBtvvns&t=1s

Vídeos de l'Eix dels pobres:
L’Església en Sortida som tots i totes les persones de la
diòcesi de Barcelona. Mireu aquests vídeos i ajudeu-nos
a compartir-los. Entre tots, aconseguirem renovar la
nostra adhesió personal a Crist i anunciar-lo de manera
nova.

Mn. Joan Costa: «La Doctrina Social de l’Església té les eines per aconseguir fer un
món més humà»
És una reflexió de Joan Costa Delegat de pastoral social i caritativa
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Ángel Zambrana: «El més difícil és conscienciar que hi ha una realitat que no es veu,
però existeix»
Testimoni del Secretariat de la Pastoral amb Marginats amb el director de l'entitat Angel
Zambrana i la voluntària i periodista Gloria Carrizosa

https://www.youtube.com/watch?v=QkduigA8Z04
Descobreix el Secretariat de pastoral penitenciària a través del testimoni de dos
voluntaris
Els voluntaris del Secretariat diocesà de pastoral penitenciària (SEPAP), Manel Pou i Glòria
Pérez, expliquen el seu testimoni a les presons

https://www.youtube.com/watch?v=G1Pu9RnCGdo
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