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EDITORIAL

L’Eucaristia fa viu el nostre compromís
de transformar el món
per Mn. Anton Roca Roig
Delegat episcopal de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat

E

m va agradar molt com Mn. Ramon Prat i Pons resumia en
tres punts la seva ponència
sobre «el teu —el nostre— compromís transforma el món» en la IV
Trobada de Càritas Catalunya celebrat a Lleida el passat dia 14 d’abril.
Ell demanava als voluntaris de
Càritas, i avui ho podem demanar
a tots els seguidors de Jesús, tres
actituds interiors que es corresponen en tres exercicis del nostre
cos, a tres passos necessaris per
viure una fe compromesa: Obrir els
ulls, eixamplar el cor i moure les cames.
Crec que no necessiten gaires explicacions: veure què passa al nostre entorn, eixamplar el cor amb la
mirada de l’Evangeli, contemplant
Jesús de Natzaret, el primer voluntari de Càritas que dona la vida fins
a la mort i, finalment, «moure les
cames»: posa’t en moviment, actua... Aquest triple moviment ens
recorda molt els tres passos de
quan mirem o revisem la nostra vida a la llum de l’Evangeli: veure, jutjar i actuar.
La festa del Corpus tradicionalment va lligada amb el nostre compromís d’estimar els germans. La
col·lecta que es fa té aquesta finalitat. El dia que fem memòria del lliurament de Crist no podem fer altra
cosa que posar en acció el nostre
lliurament als germans d’una manera compromesa. Les espècies
eucarístiques, a les quals venerem
i són motiu d’adoració, són l’expressió d’un lliurament: el cos entregat, la sang vessada. ¿Per què
no aplicar les tres actituds de les

quals hem parlat tot contemplant «el
sant misteri del gloriosíssim Cos
sagrat i de la Sang preciosa»? Provem de fer-ho: Obrim els ulls i contemplem el Crist entregat. És la plenitud d’un estil de fer que arrenca
des del seu naixement, esdevingut

entre palles de pessebre. Ha proclamat benaurats els petits i pobres, ha donat la mà als postrats, ha
donat salut i consol, ha rentat els
peus, ha vingut no a ser servit sinó a servir i donar la vida. Aquest
és el Crist que ens ha robat el cor.

Aquest és el Crist a qui adorem i
servim.
Davant la seva presència eucarística, eixamplem el cor. Contemplem la tendresa de Déu: el mòbil
de tot el que fa per a nosaltres és
l’amor: «Déu ha estimat tant el món
que li ha donat el seu Fill». «Tal com
el Pare m’estima, també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en
el meu amor». Per això podem tenir el cor eixamplat, ni que passem
per dificultats i tribulacions, ni que
passem els nostres deserts i Getsemanís, quan la nostra acció és
difícil, quan manquen recursos...
Amb llàgrimes als ulls podem
cantar a l’Amor que ens enamora. Aquest és el nostre secret, el
que és capaç de moure el món, de
transformar-lo.
D’aquí —de la fe en Jesús lliurat
per nosaltres— arrenca el nostre
compromís que transforma el món.
Aquesta transformació és l’acció
de l’Esperit que ens «mou les cames», i els braços i les mans i tot el
nostre cos i esperit. Aquest moviment de tot el nostre ésser ens fa
actius, generosos, ens fa ser voluntaris, ens fa ser persones amb cor,
empreses amb cor, escoles amb
cor... Ens fa visitar malalts, ens fa
fer coses per als altres, ajudar Càritas amb el nostre suport econòmic...
Del misteri eucarístic arrenca el
nostre compromís. I anem passant
de fer un compromís a esdevenir
persones compromeses. Un compromís que esdevé un imperatiu:
«això us mano, que us estimeu els
uns als altres». Un imperatiu que no
és una càrrega feixuga: és tastar el
Cel aquí a la terra.
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LA NOSTRA ACCIÓ 2017

20.302

Persones beneficiades

7.351

Llars ateses

0-17
18-25
26-45
46-60
+60

Edats

Espanyols: 50%
Extracomunitaris: 47%
Comunitaris: 3%

32%
6%
38%
19%
5%

44% Homes
56% Dones

932
Persones voluntàries

PROGRAMES
ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Percentatge de persones
que han trobat feina

38

Punts d’acollida

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

315 infants
i adolescents
han participat
en els nostres
projectes de
reforç educatiu
i les Aules joves

SENSE LLAR I HABITATGE SOCIAL
42
Pisos socials

53,8%

MOBILITAT HUMANA

7
Pisos Compartits

220 Persones
beneficiades

297 persones ateses
des del C.A. Abraham
per a homes sense llar

47%

El 47% de les
persones que
hem atès són
de nacionalitat
no europea.
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La precarietat que es cronifica

E

l 2017 ha estat un any en que els missatges positius sobre la recuperació econòmica ens
poden portar a passar per alt la realitat i la situació de precarietat que viuen una part important de les
persones, al nostre país i també a la nostra diòcesi.
Durant el 2017, Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat va donar suport a més de 20.000 persones, una dada que ens podria esperançar, donat que
significa un descens respecte anys anteriors. Però res
més lluny de la realitat, ja que les 17.188 persones
que han participat directament en els nostres projectes, suposa un augment respecte els anys anteriors i
constata el que des de Càritas, a través d’estudis com
el FOESSA, s’intenta alertar en els darrers anys. Les
famílies en situació de precarietat es mantenen en
una situació igual o pitjor que la que tenien durant la
crisi, tan sols un 9% de les llars en situació de pobresa, han experimentat una millora de la seva situació
en aquesta suposada recuperació econòmica.
Amb l’anàlisi de les dades que recullen l’acció de
Càritas Diocesana i que inclou també totes aquelles
Càritas parroquials i interparroquials integrades sota el mateix NIF de Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat, podem constatar que l’acompanyament que
fem a les famílies, ens suposa intervencions cada cop
més intensives, que comprenen pràcticament a tots
els membres de les llars i que es dilaten en períodes
de temps més llargs. Això suposa per a Càritas, també, un major esforç econòmic per poder fer possible
tot aquest suport.
Les principals problemàtiques de les persones que
s’han adreçat a Càritas durant el 2017 han estat, a
banda de la cobertura de necessitats bàsiques, les relacionades amb les dificultats per garantir un habitatge digne, amb l’accés a un lloc de treball i la precarietat laboral i les relacionades amb la infància. Tots
aquests anys de crisi, han fet que la capacitat que
tenien aquestes famílies per superar les situacions
de dificultat s’hagi vist considerablement reduïda,
han esgotat els estalvis, les diferents xarxes de suport familiar i han reduït despeses a costa de retallar
la inversió en la cobertura d’algunes necessitats considerades bàsiques. Si a aquest fet hi afegim les insuficients mesures polítiques en el nostre sistema de
protecció social, podem constatar la pràctica desaparició de la xarxa de seguretat, d’aquestes famílies que
queden exposades en el trapezi de l’exclusió.
Per aquest motiu esdevé tan necessària la tasca
que les entitats socials, i per tant també l’acompanyament que s’ofereix a aquestes persones des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, per poder
ajudar a sostenir aquest equilibri, que no permet altra
cosa a les famílies que mantenir-se en aquesta situació de precarietat i que la seva realitat no esdevingui
més insostenible. Volem posar de manifest, que l’actual capacitat de superació d’aquestes famílies, que
no s’ha recuperat després de l’última crisi, no els permetria fer front a un nou període de recessió i que no
podem caure en una actitud d’indiferència davant aquesta realitat que s’està naturalitzant i entrant a formar part
de la normalitat.
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Compromesos per millorar el món
per Joan Torrents i Andreu
Director de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat

A

l començar i acabar cada
any, gairebé sempre donem
continuïtat a projectes amb
els que treballem de temps enrere,
perquè la realitat no canvia de cop
en arrencar una fulla del calendari. Hi ha prioritats que hem fixat fa
temps, que continuen esdevenint
tossudament un problema per a
molta gent i que no aconseguim resoldre en tan sols un any. Tot allò
en el que treballa Càritas, requereix canvis estructurals de calat,
a nivell social, polític i econòmic.
Requereix transformar i transformar-nos, requereix canviar i canviar-nos, requereix escoltar i escoltar-nos... La trobada entre els
voluntaris i contractats de Càritas
i les persones que acollim, és en
si mateixa una oportunitat per fer
possibles aquests canvis, que òbviament no es poden aïllar d’un entorn que condiciona en molts sentits.

Al marge de l’acollida i l’acompanyament, altres eines que tenim per
fer-ho possible no sempre ens garanteixen un resultat a curt termini, ja que treballar amb persones
fa que davant d’un mateix problema,
no puguem plantejar sempre dues
respostes iguals.
Fixant la vista en el que hem pogut
fer durant el 2017, hem esmerçat
els esforços en anar treballant per
assolir algunes de les fites marcades en la Memòria del 2016. Per
un costat, l’empresa d’inserció laboral de Càritas, Brins d’Oportunitats,
s’ha fet realitat. Haver-ho fet possible, ens ajuda en l’objectiu de poder
donar noves oportunitats en l’àmbit laboral, que alhora ho són també en l’àmbit personal i familiar
de les persones a les que acompanya.
Hem intensificat l’aplicació de
recursos en el programa d’infància,
amb un increment dels recursos des-

tinats i també d’oportunitats de treball amb aquest col·lectiu. I també hem anat enllestint la preparació d’habitatges que aquest 2018
se sumaran als ja disponibles el
2016 per a persones sense llar i famílies, però també per als refugiats
que van arribant en comptagotes.
Per tot plegat, continuem necessitant de l’entrega generosa i gra-

tuïta de temps i de compromís en
el servei, de voluntaris i contractats; de la confiança de socis i donants; de l’acompanyament i suport de les comunitats; de totes
les persones, entitats, administracions i institucions que fan possible ajudar als que més ho necessiten.
Gràcies a tots!

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.
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 Vull ser soci/sòcia de Càritas Diocesana de Sant Feliu
 Aportaré ..................................................................... euros
 Faig un únic donatiu de
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..................................................................
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 Any
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FORMA DE PAGAMENT
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 Transferència bancària a ”La Caixa”: ES65-2100-5000-5802-0004-2738
Signatura del titular
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...........................................................................................................

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
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