
Misericòrdia, Càritas i Corpus 2016
EDITORIAL

E ns arriba la festa del Corpus en el context de l’Any Sant de
la Misericòrdia. Jesucrist donant el pa partit per a la vida del
món i Jesucrist repartint el pa a aquella multitud afamada que

el seguia, mostra una mateixa imatge del rostre de la misericòrdia
del Pare, de les entranyes de bondat del qual en neix la His tò ria
de la Salvació que va des de la
crea ció del món fins a la redemp -
ció a través del seu Fill Je sucrist.
Una llarga història de miseri -
còr dia que arriba fins a nosal-
tres. L’Eucaristia ho resumeix
tot: n’és el memorial del do
més gran, del perdó indulgent,
de l’a mor sense mida, un amor
que urgeix una resposta com-
promesa.

Sí, urgeix a respondre amb
la mateixa moneda: «misericor-
diosos com el Pare!» I quan el
context en què parlem és el de
Càritas, és a dir, l’ajuda al ger -
mà necessitat, la misericòrdia
demana una aplicació ben con-
creta: les obres de misericòrdia.
Només les podrem fer si tenim
els ulls —les oïdes i el cor— ben
oberts als germans que tenim
al costat i als qui estan lluny,
però que de tantes maneres ens
són pròxims. Amb la mirada mi -
sericordiosa de Jesús descobrim
un món ple de mancances, unes
injustícies flagrants i molts ho-
mes i dones, i molts infants i jo -
ves, i moltes famílies la situació
de les quals clama al cel. I una
veu ressona dins nostre: «Doneu-
 los menjar vosaltres matei xos.»

Això és el que busca fer Cà -
ri tas: donar menjar en el sentit més ampli —i també literal— del
terme: menjar, vestit, acolliment, treball, dignitat, escola, llar, acom -
panyament i condicions per refer la vida... Només cal mirar les rea -
litats i els projectes de la nostra Càritas diocesana per adonar-
nos que en aquest camp estem en camí de complir el manament
del Mestre. N’hi ha qui opta per dir: «Aquí no els podem atendre»,

«acomiadeu la gent.» És la primera resposta d’aquells deixebles
que es volen desentendre del què està passant. Encara no tenen
els mateixos sentiments de misericòrdia del seu Mestre. Quan re-
passem la història de l’Església, trobarem de tot: excuses, indiferèn -
cia, desentendre’s, el passar de llarg... el pecat; però també tro -

bem moltes històries d’amor,
de generositat, molts edificis
aixecats per a acollir, hospitals,
escoles, i moltes famílies reli-
gioses i molts moviments d’es-
piritualitat que tenen en l’en -
tra nya de la seva raó de ser les
obres de misericòrdia.

Perquè la nostra «caritat» (Cà -
ritas) no quedi en paraules bo-
niques, ni en sentiments i emo -
cions a flor de pell, perquè la
nostra «Càritas» no sigui tam-
poc una execució freda (sense
ànima) de la justícia, sense ar -
ribar a la seva plenitud d’amor,
la recepta que se’ns proposa
amb motiu de l’Any Jubilar són
les obres de misericòrdia cor -
po rals i espirituals. «Serà una
ma nera per despertar —diu el
Pa pa— la nostra consciència,
mol tes vegades ensopida da-
vant el drama de la pobresa, i
per entrar encara més en el cor
de l’E vangeli, on els pobres són
els privilegiats de la misericòr-
dia divina.»

Crist en l’Eucaristia és pre -
sència del seu Cos lliurat. Però,
com diu el mateix papa Fran -
cesc, el Crist «es fa de nou visi -
 ble com a cos martiritzat, nafrat,
flagel·lat, desnodrit, en fugida...

en els germans “més petits”, perquè nosaltres el reconeguem, el
toquem i l’assistim amb cura».

El dia de Corpus, mentre acollim, rebem i venerem el gloriosís-
sim Cos de Crist, sentim la seva veu que ens invita també a acollir
tantes persones necessitades, i ens diu: «Doneu-los menjar vosal -
tres mateixos». Amb Càritas ho intentem fer.

per Mn. Anton Roca
Delegat episcopal de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
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D urant el 2015, més de 47.000 perso -
nes s’han beneficiat de l’atenció so-
cial que hem desenvolupat des de Cà -

ritas a la diòcesi de Sant Feliu de Llobre gat.
Una dada que representa un lleuger descens
respecte de les persones ateses l’any an te -
 rior, però que malauradament no podem atri -
 buir a una millora de la situació de les per -
sones, un descens de les necessitats o un
menor nombre de les persones que estan
en risc d’exclusió.

Precisament aquesta situació de preca-
rietat econòmica i de vulnerabilitat ha fet que
les administracions públiques hagin anat
in corporant, a la cartera de serveis, alguns
dels serveis que fins ara assumia Càritas.
Aquesta realitat ens ha permès que des de
Càritas puguem destinar més esforços i re-
cursos a l’acompanyament de les persones
en els seus processos d’inserció, des d’una
visió integral de la persona i en un espai de
temps més prolongat. Aquesta suma de fac -
tors explica aquest lleuger descens de les
persones ateses, l’augment dels acompa -
nyaments i aquesta atenció més intensiva
que s’ha realitzat durant el 2015 i que con-
tinuarà en la mateixa línia durant el 2016.

El 45% de les persones que hem atès te -
nen entre 30 i 45 anys, persones sense fei -
na o feines precàries que no els permeten
poder fer front a les despeses per cobrir les
seves necessitats bàsiques. Si aquestes fa -
mílies tenen fills, la situació encara esde -
 vé de més risc, i es converteix el fet de tenir
fills, en un dels principals factors d’exclu-
sió. Aquests infants reben indirectament
els efectes d’aquesta situació de precarie-
tat, que sumades a unes polítiques basa-

Algunes conclusions

des en la immediatesa, ens posen enfront
d’un escenari no gaire encoratjador, de risc
de transmissió intergeneracional de la po -
bre sa. És a dir, els infants que han viscut en
fa mílies en situació d’exclusió tenen un risc
més elevat de viure una situació similar quan
siguin adults.

El fet de disposar de treball, durant molt
de temps, ha estat un element d’inclusió, ga -
rantia de poder cobrir les necessitats bà si -
ques per a la subsistència, però en l’actua-
litat podem constatar que el treball ja no és
garantia d’estabilitat. La precarietat laboral,
els baixos salaris i els preus de l’habitatge,
han fet que moltes persones, malgrat dispo -

sar de feina, no puguin fer front a les càr re -
gues familiars.

Des de Càritas ens plantegem, com a prio -
ritari, poder treballar i acompanyar les per -
so nes en l’àmbit de la inserció laboral i l’e -
 co nomia solidària, de la lluita pel dret a un
ha   bi tatge digne i amb costos que puguin ser
as sumibles per a les persones. Tenim el com -
 promís de crear una nova empresa d’inser-
ció per facilitar els processos de reincorpo-
ració al món laboral de les persones, fer un
treball intensiu amb la infància i l’adoles cèn -
 cia, per poder-los donar suport en la cober -
tu  ra de les necessitats més bàsiques, pe rò
tam bé poder donar suport en aprenentat ge
i estudis. Hem pogut constatar la preo cu     -
 pa    ció per garantir un bon nivell d’estudis a
aquests infants, amb l’augment de sol·lici-
tuds i les llistes d’espera que tenim en els
nostres reforços educatius. L’educació i la
formació esdevenen factors que generen
més oportunitats de futur per als infants, i per
aquest motiu és una de les nostres prio ritats.

El sistema d’impostos i prestacions de
l’Es tat és dels més ineficaços en redistribu -
ció de rendes de tota la UE. Si, a més, hi su -
mem un estat del benestar i unes polítiques
socials debilitades, ens trobem amb la ne-
cessitat de poder reclamar a les adminis -
 tra cions unes polítiques que tinguin més en
compte la dignitat i els drets de les perso -
nes. Cal un sistema de polítiques redistribu -
tives i socials que aconsegueixi reduir les
desigualtats, una major inversió en educa-
ció, un sistema de prestacions universals
per donar suport real a les famílies i unes po -
lítiques d’habitatge que en garanteixin l’ac-
cés i donin estabilitat a les famílies.
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Nom .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Adreça ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Codi Postal ..................................................................... Població ...........................................................................................................................................................................................................................................

Data de naixement ..................................................................................................................................... NIF ......................................................................................................................................................................

Telèfon ................................................................................................................................................................ E-mail................................................................................................................................................................

� Vull ser soci/sòcia de Càritas Diocesana de Sant Feliu

� Aportaré .................................................................... euros   � Cada mes  � Trimestre  � Semestre  � Any

� Faig un únic donatiu de ................................................................... euros

FORMA DE PAGAMENT

� Domiciliació bancària 

� Transferència bancària a ”La Caixa”: ES65-2100-5000-5802-0004-2738
Signatura del titular

Sant Feliu de Llobregat, a ..........................................................................................................

COM COL·LABORAR COM A SOCI O DONANT
"

Per a més informació sobre la possibilitat de deixar un llegat o herència en benefici de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
podeu contactar a secretaria@caritassantfeliu.cat o al tel. 936 525 770

Si vols col·laborar com a voluntari en qualsevol dels nostres serveis o de les diferents Càritas parroquials del territori, pots contactar amb nosaltres a través
del mail secretaria@caritassantfeliu.cat o bé per telèfon al 936 525 770.

Càritas
Diocesana de

Sant Feliu de Llobregat

Coincidint amb la celebra-
ció de Cor pus i del dia de
la Caritat, fem públi ca la

Memòria social i econòmica del
2015 i volem fer balanç de qui-
na ha estat la nostra empremta
com a Càritas Dioce sa  na de Sant
Feliu de Llobregat. 

El lema de la campanya insti -
tucional, que vam encetar al Na -
dal del 2015, ens animava a no
restar indiferents davant les injus -
tícies socials i la vulneració dels
drets de moltes persones. Com -
pro metre’ns, doncs, a deixar la
nostra empremta i abandonar les
actituds de comoditat i confort,
per sortir a l’encontre de l’altre.

Hem volgut deixar empremta
amb nous projectes que respon -
guin a necessitats detectades,
com ha estat l’Aula Jove de Cà -
ri tas de Viladecans. Un projecte

amb joves, que a part de cobrir
un espai que en l’ense nyament
de secundària no està cobert,
com són les beques i el menja-
dor, vetlla també per la dimensió
més acadèmica i sobretot ma-
durativa, en una etapa tan com -
plicada com és l’adolescència.
Esperem anar-lo fent extensiu a

altres municipis amb la matei xa
necessitat.

Però volem seguir deixant em -
premta, ser una Càritas en sorti -
da i abordar aquelles situacions
i problemàtiques que ens se guei -
 xen preocupant, com són l’habi -
tatge, la in fància, l’atur... Per això
estem treballant ja per poder do -

nar resposta a aquestes ne  ces -
sitats a través de la nostra acció,
fent es for ços per poder fer reali -
tat una nova em presa d’inserció
i promoure l’economia soli  dà ria,
però també amb la sensibilitza-
ció i la de núncia, reclamant una
societat amb valors, que pen si en
les persones i en la sos te  nibi litat
del nostre món.

Amb aquesta intenció, hem
tor nat a aug mentar el percentat -
ge d’inversió destinada a l’acció
social i l’atenció a les persones.
Tot això no seria possible sense
la col·laboració de tantes perso -
nes «voluntaris, professionals,
socis, donants i col·laboradors»;
que amb el seu suport desinte-
ressat ens permeten continuar
treballant per a les persones més
vulnerables. Per aquest motiu vo -
lem donar-los les GRÀCIES.

La nostra empremta
per Joan Torrents i Andreu

Director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat


