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Estimats:

Ja a prop de la gran festa del Nadal, des 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
mitjançant Càritas Diocesana, us fem ar-

ribar aquest missatge: «Sigues part del nostre 
compromís.»

Qui som nosaltres per adreçar-vos aques-
tes paraules? En nom de què i per quina raó us 
fem aquesta invitació?

Som ben conscients que els destinataris 
d’aquesta crida són força diversos. No tots se-
ran sensibles als nostres arguments i no tots 
compartiran els nostres criteris com per aco-
llir-la de bon grat. No tots a més voldran es-
coltar...

Però mantenim amb tot respecte aquesta 
invitació per varis motius.

El primer, perquè ens sentim en l’obligació 
de donar veu als pobres. És en el seu nom que 
cridem a la solidaritat concreta, ja que molt so-
vint són silenciades les seus veus per tantes 
paraules i qüestions que dominen l’opinió pú-
blica i que responen a altres interessos lluny 
dels seus sofriments...

El segon motiu, perquè, si bé el nostre com-
promís es fonamenta en la fe en Jesucrist 
amb tot el que això significa, sabem que exis-
teix un terreny comú d’humanisme i generosi-
tat que compartim amb moltes persones de 
bona voluntat, gràcies al qual es pot donar 
entre nosaltres una bona col·laboració.

El tercer motiu, perquè nosaltres creiem en 
el Déu que es fa home per tal de compartir 
la nostra humanitat i salvar-la des de dintre la 
nostra història. Creiem en el Déu, Pare de Jesu-
crist i nostre, que es va fer proper als qui patei-
xen fins a identificar-se amb ells i ser estimat 
en ells. La nostra fe, tot contemplant Jesús des 
del seu mateix naixement, mai no pot oblidar 
els pobres i necessitats.

Si ens permeteu, doncs, deixeu-nos fer aques-
ta invitació. Potser amb més veus i més mans 
els pobres se sentiran una mica més estimats.

Que Déu us beneeixi.

 per Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Aquest Nadal, sigues part 
del nostre compromís
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El teu compromís millora el món
Amb aquest lema, iniciem des de Càritas una 

nova campanya institucional, que ens acom-
panyarà durant aquest curs 2017-2018.

Avui en dia parlar de compromís no està de mo-
da, en un moment en que la majoria de coses les 
pensem per a un moment o una estona, associem 
el compromís amb quelcom que és per a sempre 
i per tant que ens espanta. Des de Càritas propo-
sem anar a contracorrent, volem parlar de com-
promís, un compromís no vinculat a un contracte 
o a la consecució d’uns objectius d’èxit, si no d’un 
altre tipus de compromís, que està inspirat i refe-
renciat en la figura de Jesús de Natzaret.

El papa Francesc ens diu: «Cal cultivar sempre 
un espai interior que doni sentit al compromís», és 
a dir, cal que estiguem predisposats a que aquest 
Esperit creixi en el nostre interior. Una espiritualitat 
que ens porta a la trobada amb l’altre, a l’exercici 
de la caritat, a la recerca del bé comú, des del punt 
de vista individual però també com a comunitat.

Aquest Esperit, és expressió de l’amor de Déu 
i ens porta a estimar a tots els nostres germans. 
Es manifesta en la comunitat, perquè és en aques-
ta on se sumen la diversitat de dons i qualitats de 
totes les persones que en formem part, enriquint 
aquest compromís d’amor i de proclamació de l’E -
vangeli. L’amor als germans i a la comunitat, han 
estat els aspectes que hem tractat aquests úl-
tims anys en la campanya de Càritas i que ens con -
dueixen a aquesta nova etapa que és el compro-
mís.

Tots els cristians estem convidats i interpel·lats 
a ser agents de transformació, a ser part activa 
de la obra de Déu i del seu amor, a assumir el nos-
tre compromís i des de Càritas proposem un objec-
tiu molt concret. Treballar per la Justícia i en defi-
nitiva, treballar per millorar el món.

Hem de lluitar per garantir la dignitat de les per-
sones, que no es basa en factors econòmics, raons 
ètniques o religioses. Si no que rau en la pròpia 
condició d’ésser humà i com a fills de Déu.

Tenim una responsabilitat també envers la casa 
comuna, no podem estimar els germans i cultivar 
aquesta fraternitat, sense tenir cura de la natura i 

del planeta. Agredir l’espai on vivim, es perjudicar 
a les persones que ens envolten, si no som acolli-
dors amb els descartats, els migrants, els refugiats 
i les persones excloses, deixem de ser expressió 
d’aquest amor de Déu.

En aquest sentit fem una aposta per l’econo-
mia solidària. Sabem que en el nostre món, l’eco-
nomia és el centre de totes les mirades, les nos-
tres vides i l’organització de la societat giren al 
voltant d’aquesta i no al voltant de la persona, la 
seva dignitat i els seus drets. Per això volem pro-
moure les iniciatives d’economia solidària, que 
fomenten un repartiment més just dels recursos, 
que garanteixen els drets de les persones i que 

són respec tuoses amb el medi ambient. Apos-
tem per transitar des d’una economia que mata, 
cap a una economia que doni vida.

Són molts els camins pels que podem transitar 
per transformar el món i on fer realitat i presència 
el nostre compromís. Hem de ser cercadors de ros-
tres, sortir a la trobada amb l’altre com feia Jesús, 
buscar el rostre dels oprimits i dels qui pateixen, dei-
xant de banda la cultura del descart i esdevenir, en 
l’encontre, bona notícia i regne per a les persones 
excloses i els descartats.

Com proclama el papa Francesc: «Estem convi-
dats a obrir els ulls i les orelles al clam de la ter-
ra, que és el clam dels pobres.»
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E l projecte d’inserció laboral de Càritas Dio-
cesana de Sant Feliu ha vist la llum i ha co-
mençat a caminar. Aquest projecte respon 

a la necessitat de tenir una eina útil que perme-
ti completar la tasca de Càritas tancant el cercle 
que suposa l’atenció als usuaris en risc d’exclusió 
amb el que és la seva inserció al mercat laboral.

Hi ha molta gent, que per diferents motius, no 
pot accedir de manera normalitzada a un lloc de 
treball digne. Desgraciadament això implica, en 
molts casos, entrar en un cercle viciós que fa cada 
cop més difícil poder accedir a aquest mercat de 
treball. 

L’empoderament d’aquestes persones per a 
que siguin autosuficients i no requereixin de cap 
mena d’acompanyament ni de suport és un dels ob-
jectius primordials d’aquest projecte a l’hora d’in-
serir les persones en el mercat laboral.

Brins d’Oportunitats, Empresa d’Inserció, inten ta 
treballar amb persones que es troben en aques-
ta situació i mitjançant el que s’anomena ITINERA RI 
D’INSERCIÓ, acompanyar-lo fins a trobar aquesta 
sortida cap al mercat laboral. L’itinerari d’inserció 
consisteix en, a través d’un tècnic especialitzat, 
fer un diagnòstic acurat de la persona que es tro-
ba en risc d’exclusió per tal d’elaborar un pla de for-
mació de les mancances detectades (tan transver-
sals com específiques) i així fer-lo més «elegible» 
per les empreses susceptibles de contractar-les. 
Tot això es complementa i es realitza oferint-li, des 
de l’empresa d’inserció un contracte laboral que 
el permet obtenir uns ingressos a través d’una fei-
na mentre dura aquest procés.

Així doncs, l’empresa d’inserció no deixa de ser 
una empresa de serveis diversos que permet a per-
sones en risc d’exclusió social, accedir a un con-
tracte de treball mentre es continua formant de 
manera teòrica-pràctica fins que fa el salt a l’em-
presa ordinària.

Brins comença a donar servei amb les activitats 
de neteja i de petit transport, per a l’any vinent am-
pliar-ho a serveis d’atenció domiciliària per a gent 
gran o gent que ho necessiti. Quan més puguem fer 
créixer aquestes activitats, més oportunitats po-
drem donar a gent que ho necessita i és per aquest 
motiu que demanarem l’ajut de tothom (parròquies, 
empreses, etc.) per tal de fer-ho. 

És important tenir clar que Brins d’Oportunitats 
E.I. és un projecte social. L’activitat generada és 
per a realitzar una tasca tan lloable com la de do-
nar una oportunitat a persones que no en tenen 
massa i ajudar-los a ser autosuficients. No ens 
oblidem que Brins és un projecte de Càritas Dioce-
sana de Sant Feliu de Llobregat!

 per Lluís-M. Barnés Tarrés
Coordinador-gerent de Brins d’Oportunitats E.I., SLU

Brins d’Oportunitats
Nou projecte d’inserció laboral de 

Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat
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 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.

 Nom  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1r cognom  .......................................................................................................................................................  2n cognom  .................................................................................................................................................

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

✂ 

El nostre compromís també és el teu

Amb el Nadal ben a la vora, des de Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, llan-
cem una crida per formar part del nostre 

compromís amb les persones que més ho neces-
siten. Ho fem convençuts de que aquest és el ca-
mí per trobar la solució contra la pobresa.

Tant en la Memòria social de Càritas Diocesa-
na, com en la Memòria que Càritas Catalunya va 
presentar el mes d’octubre, hem pogut consta-
tar que en els darrers anys el nombre de perso-
nes que s’han beneficiat del suport de Càritas es 
manté en nombres similars, però no així la inten-
sitat de les intervencions, que cada cop s’allar-
guen més en el temps. La precarietat laboral, el 
preu de l’habitatge i la manca de mesures de pro-
tecció suficients, ens porta cap a un seriós risc de 
cronificació de la pobresa i, fins i tot, com alerta 
la Fundació Foessa, que aquesta situació de pre-
carietat es transmeti a les següents generacions.

Com a comunitat cristiana i església de la diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat no podem girar el 
cap i restar indiferents davant d’aquesta situació. 
No només com a Càritas si no que ha de ser tota la 
comunitat, i Càritas com a una part més d’aques-
ta, que ens hem de sentir responsables d’allò 

que està passant als nostres germans que patei-
xen. Hem de ser expressió d’aquest amor incon-
dicional de Déu, en forma de lluita i defensa de 
la dignitat i els drets de les persones en situació 
d’exclusió i en la construcció d’una societat més 
justa i fraterna.

I en aquesta línia seguirem treballant des de 
Càritas Diocesana, posant la persona en el cen-
tre de les nostres accions i amb l’Amor com a eix 
motivador. Un exemple és la creació de Brins d’O-
portunitats, la nostra empresa d’inserció, que neix 
amb un objectiu ben allunyat d’obtenir el mà-
xim benefici econòmic, si no que cerca la màxima 
rendibilitat social i acompanyar de manera efecti-
va a les persones en el seu procés d’inserció la-
bo ral.

El nostre compromís com a cristians ens ha de 
moure ha deixar la nostra empremta i com diu el 
papa Francesc, sortir de les nostres comunitats 
cap a les perifèries, per què la indiferència ens fa 
còm plices d’aquesta injustícia que vulnera la dig-
nitat i els drets, de tantes i tantes persones.

Avui és un dia important per a nosaltres ja que 
celebrem la col·lecta de Nadal. Totes les aporta-
cions que avui feu, aniran destinades als projec-
tes d’acció social que Càritas desenvolupa a la 
nostra diòcesi. Avui, de manera especial, us con-
videm a que sigueu part d’aquest compromís que 
Càritas ha assumit envers les persones més ne-
cessitades i sigueu part de la solució contra la 
pobresa.

 per Joan Torrents i Andreu
Director de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat


