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El Diumenge de Crist Rei es posava fi a l'any de la misericòrdia. Durant uns
mesos els catòlics hem esta urgits pel Papa Francesc ha exercí les obres de
misericòrdia. Ara acabat l'any, el mateix Papa, en l'exhortació apostòlica,
Misericòrdia et misera, ens exhorta a continuar: la misericòrdia no pot ser un
parèntesi en la vida de l'Església, sinó que constitueix la seva mateixa exis-
tència, que manifesta i fa tangible la veritat profunda de l'Evangeli. Tot es
revela en la misericòrdia; tot es resol en l'amor misericordiós del Pare.

Llegint les notificacions d'aquest número de l'Aixeca't, ens adonem que el
sofriment, i el dolor és molt present en el nostre món. Hi ha moltes situacions
que  reclamem justícia, i sobretot misericòrdia. La justícia és donar a cadas-
cú el que per raó li correspon, tant en els béns materials, com en la dignitat.
La misericòrdia, és molt més, la misericòrdia no és indiferent a la justícia, ans

el contrari li és condició indispensables, ara bé, la misericòrdia, comporta entrar en comunió amb la perso-
na, ser solidari amb les seves precarietats, estimar-la, i fer-ho amb tendresa.

Siguem sincers, l paraula misericòrdia, no té bona premsa entre nosaltres. Em comentaven que una empre-
sa de màrqueting, va posar a debat entre persones escollides a l'atzar, l'oportunitat d'utilitzar la paraula
misericòrdia, per publicitar un acte.  Tots van rebutjar la idea, per a ells i per molta gent, misericòrdia, sig-
nifica, beneficència, paternalisme, evoca maneres de fer d'un passat.  Tant de bo que l'Any que hem viscut,
i sobretot les moltes catequesis que ens ha adreçat el Sant Pare, hagin servit per tornar valorar no sols la
paraula misericòrdia, sinó tot el que ella significa.

Quan llegim el cèlebre text de Mt 25, el Judici final, ens adonem que les obres de misericòrdia tenen tota
la vigència.  Són moltes les persones, que viuen al marge, sense sostre, sense mitjans econòmics; els refu-
giats, continuen trucant a casa nostra;  continua la massificació en les presons; el  centre  d'internament
d'estrangers esta ple;  són moltes les dones que es veuen obligades a guanyar-se la vida amb la prostitu-
ció, cada vegada més joves, i la majoria procedent de països  de l'Àfrica negre, desconeixen idioma, mesu-
res higièniques  etc.

Cal que lluitem per què se'ls hi faci  justícia. Ara bé, com a persones amb sensibilitat moral, i també com a
creients, no ens podem quedar només en la reivindicació. Aquí entra la misericòrdia.

En Mateu  25, Jesús de Natzaret, s'identifica amb el paries de la terra. Sant Francesc d'Assis, va canviar
de vida abraçant a un leprós. Tant de bo que totes els  cristians  que esmerçen temps i talents en el món
de la marginació, tant si ho fan com professionals, com si són  voluntaris, tinguéssim present aquest exem-
ple franciscà abraçar al pobre, és abraçar al Senyor.

La misericòrdia posa al centre de tot a la persona. L'objectiu no és altra que la persona. Això ha de vacu-
nar a les institucions o grups que treballen en el quart de món, de ser infectades pel virus de campanyes
publicitàries, en el que es busca més  la visualització de la identitat, la recollida de diners, que no la sensi-
bilització a la població en general de les greus injustícies que hi ha en el món de la marginació.

I l'atenció a la persona, significa també, tornar a Déu als pobres. Fer-ho  quan sigui possible, i com sigui
possible, sense proselitismes, respectant  les conviccions personals, amb gratuïtat i sense demanar res a
canvi

Per aquest motiu us convido a, , us convido  treballar el llibre de l'Oriol Xirinachs," Tornar a Déu als pobres"
i que es feu arribar les vostres reflexions
JMJC
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El diumenge dia 15, l'església celebra la Jornada  Mundial dels Migrants i Refugiats 2017.
Diocesanament ho celebrarem, el diumenge següent dia 22, a la parròquia de sant Vicenç de
Sarrià de Barcelona
El Lema d'aquesta Jornada és " Migrants i refugiats. Persones amb drets. Actuem. Hi tenen tot
el dret!. Com església diocesana, no podem restar insensibles davant el drama que viuen tan-
tes persones, que es veuen obligades  a sortir del seu País a causa de la guerra, la persecu-
ció o la fam.  En aquest acte pregarem pels migrats i refugiats, i també perquè  els responsa-
bles no tanquin els ulls davant del sofriment que pateixen.
L'acte l'organitza el Col.lectiu " Caminem junts en la diversitat", Càritas diocesana, i la
Delegació de Pastoral social

Mn. Josep M. Jubany
Delegat pastoral social.

CCaminem junts en la diversitat
Jornada Mundial del migrant i el refugiat

15 i 22 de gener de 2017
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El passat dia 26 de novembre, a la capella del tanatori de Les
Corts, família i amics de la Cecília Bosch, ens vam acomiadar
d'ella amb un « A reveure»... 

Va ser una celebració sentida per recordar a una persona molt
estimada. Perquè la Cecília Bosch era una persona: positiva,
lluitadora, compromesa, valenta, honesta...però sobretot era una
persona que es feia estimar. I que estimava... Al Josep, a les
filles, al fill, als nets, als amics...i també, als que l'Evangeli  enun-
cia com els preferits de Déu, els pobres..

Durant aquests anys, vaig tenir la oportunitat de col.laborar amb
la Cecília a la Fundació Escó. Ella com a fundadora  ja fa més
de 30 anys i jo com a directora els darrers 13 anys. L'ideari de la
Fundació i l'objectiu de la nostra tasca? Estar al costat, acompanyar, els més vulnerables, per tal
de fer-los recuperar la dignitat que de vegades la nostra mateixa societat no els hi permet tenir...
Una tasca que la Cecília tenia molt clara quan, juntament amb un grup de voluntaris, va crear la
Fundació en el any 1984, i que seguia tenint clara després de 30 anys de compromís amb el barri
del Raval i amb les seves famílies. I una tasca que seguia transmetent a tots els que formàvem part
d'aquest projecte. 

Són moltes les reflexions, dubtes, alegries, preocupacions., que hem compartit al llarg de tot aquest
temps... però tenint sempre, com deia la Cecília , «el millor jefe, el que no ens falla mai». Gràcies
Cecília, per tot el que vas fer i ensenyar i per tot l'amor que sempre va demostrar...Et tindrem sem-
pre present...!

Bea Fernàndez
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Traspàs de Cecília Bosch, fundadora de la Fundació Escó
25 de novembre de 2016
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AApostolat del mar
La pluralitat i el benestar en el port de Barcelona

8 de novembre de 2016

L’Apostolat del Mar ha celebrat la
XXIXa edició de les Jornades de la
Gent de Mar, organitzades pel
Comitè de Solidaritat amb la gent
del port. Com cada any, l’objectiu és
garantir i millorar els vincles dins el
recinte portuari i reflexionar al vol-
tant d’aquesta realitat. En aquesta
línia, va tenir lloc una taula rodona
sobre “El benestar de les tripula-
cions i la seva incidència en l’opera-
tiva portuària” i una altra sobre
“Convivència Interreligiosa i context
cultural”, a la Sala d’Actes del
Museu Marítim de Barcelona.

Una operativa portuària difícil per
descansar

La primera taula rodona va anar a
càrrec de Jesús Carbajosa, marí i
psicòleg, de Silvia Arilla, sots cap
d’Operacions de APM Terminals,
d’Andreu Ferrer, treballador del port,
i Carlos Salleras, consignatari de vaixells. El president del Comitè de Benestar del Port de Barcelona,
Adolf Romagosa, va moderar la taula rodona.

Tots els ponents van coincidir que les tripulacions treballen cansades per diversos motius com: la coin-
cidència de la maniobra d'entrada de vaixell amb guàrdies de mar prèvies, les estades cada vegada
més breus dels vaixells i l’operativa portuària de 24 hores. Segons es va exposar, durant l'estada a port
la tripulació ha d'estar disponible i resulta impossible descansar a causa dels múltiples sorolls.
Un altre tema va ser la comunicació dels tripulants amb les famílies, que es veu complicada a causa
de les llargues distàncies dels molls a la ciutat. Van destacar l’existència d’una línia d'autobusos, però
dissenyada per a les empreses i no per les tripulacions. Per exemple, la furgoneta Stella Maris realit-
za una tasca important, però no sempre suficient. Amb l’objectiu de garantir millor comunicació, es va
acordar aconseguir una bona xarxa wifi al port, que garanteixi una bona connectivitat.

Conrear la convivència en pluralitat

La taula rodona sobre la pluralitat cultural i interreligiosa del port va comptar amb la participació de
Jordi López Camps, exdirector general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, de Jorge
Burdman, rabí auxiliar de Barcelona i responsable de les relacions interreligioses a Catalunya,
d’Ahmed Benallal, president de La Llum del Nord, i de Faisal El Machhour, un marí del port. El delegat
d’Apostolat del Mar, Ricard Rodríguez-Martos, va ser l’encarregat de moderar la trobada.

En aquesta taula rodona es va posar de relleu que, en una societat plural i intercultural com la del port,
cal un diàleg que porti a conèixer i a promoure la mútua confiança, ja que és important aconseguir l’e-
quilibri entre un projecte comú de convivència i conrear la pròpia cultura. També, van ressaltar la impor-
tància de la pluralitat de les religions que conviuen juntes, ja que aporten a la vida pública i ajuden a
fer una societat més humanitzada.

Es va recalcar com en els vaixells amb tripulacions multinacionals s’assoleix una bona convivència
sempre a partir del respecte sobre la diferència de costums, ideologies o creences. Un exemple  que
es va citar és l’època del Ramadà, quan es procura que els tripulants musulmans puguin menjar a les
hores en què els està permès.  Tal com va defensar  l’Apostolat del Mar, “la gent de mar es fixa molt
en el valor de la persona, en la seva solidaritat i companyonia, per damunt de qualsevol altre títol”.

Les Jornades de la Gent del Mar

Les XXIX Jornades de la Gent de Mar s’han celebrat al port de Barcelona el 5, 7 i 8 de novembre de
2016 amb l’objectiu de donar visibilitat als professionals que fan possible l’existència i el funcionament
dels ports: els marins, les persones embarcades que surten a la mar a treballar a bord d’una embar-
cació pesquera, d’un vaixell mercant, de càrrega o de passatge. 



PPlataforma d’entitats cristianes amb els inmigrants

Des de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immi-
grants continuem atents i preocupats davant la dramàtica
realitat dels milers de persones que, fugint dels conflictes
armats, la violència i la inseguretat, tracten d’obtenir refugi
o residència a Europa.

Ens commou profundament el sofriment d’aquestes perso-
nes i la mortalitat que continua encara produint-se a la
mediterrània. I ens preocupa l’actitud i la política dels
governs europeus, que
segueixen sense actuar d’acord amb les seves obligacions
legals i morals de donar protecció i acolliment a aquestes

persones i de contribuir més decididament a posar fi a les diferents causes que
produeixen aquest èxode. Observem com, més aviat, la seva prioritat és una política, ben discuti-
ble, consistent a usar tercers països com a barrera, a canvi d’ajuts econòmics (Turquia, Níger,
Nigèria,
Senegal, Mali, Etiòpia...).
Pel que fa al Govern espanyol, volem recordar que l’any passat es va comprometre formalment
davant d’Europa a acollir, fins l’any 2017, 1.449 persones refugiades pel procediment anomenat
“reubicació” (és a dir, de persones ja assentades a països de la Unió Europea) i 15.888 pel deno-
minat “reassentament” (persones procedents de països extracomunitaris).
A hores d’ara, octubre de 2016, Espanya no ha complert ni amb un 4% del que s’havia compro-
mès.
Malgrat l’enorme solidaritat que mostra la població i els programes impulsats per moltes ONG i
administracions públiques locals i autonòmiques, els refugiats acollits procedents d’altres països
de la
Unió es limita a 50 persones provinents d’Itàlia i 313 des de Grècia. Pel que fa a reassentaments,
només s’ha acollit 57 persones procedents de Turquia i 222 del Líban.
La resposta espanyola, i en general europea, contrasta enormement amb l’esforç que fan països
com el Líban, un país amb poc més de 6 milions d’habitants on hi viuen més d’un milió de refu-
giats, sobretot
sirians. Aquesta situació suposa un repte per totes dues parts: d’una banda els refugiats es troben
amb restriccions fortes quant a accés al mercat laboral, un fet que els porta a una vulnerabilitat
més acusada; de l’altra banda, el govern libanès fa front com pot a un augment sobtat de la pobla-
ció del 17%. Per tant, la única solució viable és el reassentament a altres països, en particular de
la Unió Europea.
És per això que, un cop més, demanem al Govern d’Espanya, que acceleri les actuacions neces-
sàries per donar compliment als compromisos signats i, en definitiva, assumeixi la responsabilitat
internacional de solidaritat que ens pertoca enfront d’una situació de patiment humà d’aquesta
magnitud.
Alhora, reiterem un cop més la nostra demanda al conjunt dels governs i institucions de la Unió
Europea per tal que assumeixin com una prioritat la promoció de la pau i el desenvolupament del
món i actuïn veritablement guiats pels principis de protecció dels drets humans, la solidaritat i l’hos-
pitalitat, que són valors fonamentals que es troben en l’arrel del projecte europeu.

20 d’octubre de 2016

ACO, CARITAS DE BARCELONA, CONVIVIM, FUNDACIÓ BENALLAR, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, DELEGACIÓ DE PASTO-
RAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, OBRA SOCIAL DOMINGO SOLÀ (EKU-
MENE), ACAT, FUNDACIÓ
ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM, FUNDACIÓ LA SALUT ALTA, FUNDACIÓ PERE TARRÉS, GOAC DE BAR-
CELONA-SANT FELIU, JOC, JUSTÍCIA I PAU, MOVIMENT DE PROFESSIONALS CATÒLICS DE BARCELONA, FUNDACIÓ VIA-
RANY, MANS UNIDES, CVX-C COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA A CATALUNYA, COMUNITATS ADSIS DE BARCE-
LONA, URC (UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA

Nota de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els
Immigrants

20 d’octubre de 2016
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De l’hostilitat a l’hospitalitat
Barcelona, 13 de desembre de 2016
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PPlataforma d’entitats cristianes amb els immigrants 
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Jubileu del pres
Barcelona, 6 de novembre de 2016

PPastoral penitenciària
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PPastoral penitenciària

La presó de dones Wad Ras clou l'Any Jubilar

El Centre Penitenciari de Dones - Wad-Ras ha cele-
brat la cloenda de l'any de la Misericòrdia amb la par-
ticipació del bisbe auxiliar de Barcelona, Mons.
Sebastià Taltavull, el passat 6 de novembre. Va ser
una celebració senzilla carregada d'un profund sentit
religiós i d'una gran emotivitat per part de totes les
persones assistents però, de manera especial, de les
internes.
La cloenda va estar presidida pel bisbe Taltavull qui,
en arribar al Centre Penitenciari, va ser rebut per la
sotsdirectora de la secció oberta del centre, la Sra.
Núria Cuso, pel cap de serveis del centre i pels pre-
veres; Joan Zapatero, capellà voluntari; i Jesús Roy,
capellà del centre.  
L'entorn decorat per les internes
El més destacable de la cloenda va ser l'arc de la porta, fet amb flors per les internes i voluntàries, que
donava entrada a la sala que regularment fa de capella en totes les celebracions litúrgiques. Durant tot
el temps que va durar la celebració, l'arc de la porta va ser la "Porta Santa", un símbol que va fer espe-
cial il·lusió a les internes i voluntaris del centre. A més, el bisbe Taltavull va rebre en aquesta entrada a
tots els participants de la celebració amb una abraçada.

Paràbola del Fill pròdig
Tot seguit, hi va haver una Eucaristia impartida pel Bisbe, qui va emocionar a tots els assistents a partir
d'una anecèdota personal que va compartir durant la lectura de la paràbola del Fill pròdig.
Finalment, va tenir lloc l'adoració de la creu, on el Bisbe va donar un petit obsequi a cada una de les per-
sones que van participar a la celebració. 
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El Papa: 'Els exclosos ens ajuden a sintonitzar amb Déu, a superar les aparences'
Francesc dedica l'últim esdeveniment de l'Any Sant als socialment exclosos i
desitja que aquest dia quedi dedicat ells

Jubileu de les persontes socialment excloses
Roma, 25 de novembrede 2016

PPastoral pels marginats
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PPastoral gitana
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- Caminem junts en la diversitat.  (p. 2) 
-Fundació Escó (p. 3)
-Apostolat del mar (p. 4)
- Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants  (p. 5-7)
- Pastoral penitenciària  (p. 8-9)
- Pastoral pels marginats (p. 10)
- Pastoral gitana (p.11)

L’AIXECA’T EN PDF

Per tots aquells que volgueu rebre el nostre

butlletí via e-mail, ens podeu fer arribar un

correu electrònic a la nostra adreça i us el

farem arribar:delpassocial@yahoo.es
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