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EDITORIAL

La festa del Corpus, un any més, 
ens disposa a contemplar i lloar 
el Senyor, «l’Amor que ens ena-

mora». Un Amor davant del qual tots 
els amors queden petits perquè el 
seu és un amor que va fins a l’extrem 
del seu cos entregat i de la seva sang 
vessada: amor que acull i dona i se’ns 
dona. Un amor que perdona i anima. 
Un amor universal amb un decanta-
ment especial pels pobres i petits 
d’aquest món. 

Així volem que sigui el nostre amor, 
no de frases i de paraules, sinó de fets 
i de veritat (1Jn 3,18) és a dir, com-
promès. I la campanya de Càritas, 
seguint el lema de l’any passat, ens 
continua recordant que el nostre 
amor compromès millora el món. Pot 
semblar una mica exagerat: ens vo-
len donar «peixet»? Podem pensar 
que la nostra aportació és sovint molt 
petita en comparació amb les enor-
mes necessitats del món... Efectiva-
ment, són moltes les veus i les rea-
litats que ens recorden allò que diu 
el nostre cartell de Càritas: «La des-
igualtat, una ferida que no cicatrit-
za». I llavors ens ve el desànim. Po-
dem fer-hi alguna cosa? És allò de 
l’E vangeli: «aquí hi ha un noiet que té 
cinc pans i dos peixos; però que és 
això per a tanta gent?» (Jn 6,9).

Potser també és agosarat dir que 
amb el nostre compromís qui sap què 
som capaços de fer. ¿I si en comp-
tes de posar «el nostre compromís» 
poséssim «la nostra fe», no valdria 
igual? I si concretéssim més i posés-
sim «la nostra fe en Jesucrist millora 
el món i ens millora a nosaltres» ¿no 
trobeu que també hauria de ser veri-
tat, i posaria l’accent en l’amor de Déu 
que ens empeny a actuar comprome-
sament?

«Millora el món»... i ens millora a 
nosaltres! Ja ho sabem: si millora el
món ens millora a nosaltres i si ens mi-
llora a nosaltres segur que també 

millora el món. Volia remarcar que el 
nostre compromís, la nostra fe, tot mi-
llorant el món, comença per millorar- 
nos nosaltres. 

Enguany la festa del Corpus, el Dia 
de la Caritat o la Setmana de la Cari-
tat coincideix, més que mai, amb l’a -
cabament d’un curs. S’escau, doncs, 
una revisió que ens obliga a mirar en-
rere però també mirar endavant des 

d’aquesta perspectiva de la Caritat. 
Ho hem de fer tots, tant els fidels que 
amb la vostra aportació feu possible 
l’acció de Càritas, com tots aquells 
que es vulguin revisar sobre el seu 
amor compromès. També els qui ac-
tuen més directament en els serveis i 
l’organització de Càritas, i sense deixar -
nos els voluntaris que fan una bona 
labor insubstituïble a les parròquies.

Mirar enrere per veure el camí fet, 
valorar-lo, allò bo, potser també man-
cances i tancaments, donar gràcies 
a Déu, donar-nos gràcies mútua-
ment, no només pel treball que hem 
pogut fer ajudant els altres, sinó 
també perquè els pobres segur que 
ens han fet bé, ens han evangelitzat, 
ens hem pogut acostar a Jesús a tra-
vés d’ells. El nostre petit o gran com-
promís, transforma el món, però co-
mença per millorar-nos a nosaltres. 
Estiguem-ne contents!

I sobretot, mirar endavant. Tenim 
molts desafiaments a la vista. Hi ha 
una ferida que no sols no cicatritza 
sinó que empitjora: Una societat que 
tendeix a excloure immigrants i refu-
giats. Unes ideologies en auge, que 
abonen la xenofòbia, la discriminació, 
el racisme... Una societat en la que, 
com adverteix el Papa en l’encíclica 
Laudato si’, «no sol haver-hi cons-
ciència clara dels problemes que 
afecten particularment als exclosos, 
quan es parla d’ecologia. Ells són la 
major part del planeta, milers de mi-
lions de persones. De fet, a l’hora 
de l’actuació concreta, queden fre-
qüentment en l’últim lloc». 

Malgrat tot, i conscients dels pro-
blemes que emmarquen avui la nos-
tra vida social, podem dir amb el mis-
satge de la Comissió Episcopal de 
Pastoral Social amb motiu de la festa 
del Corpus, «donem gràcies per tan-
tes mans generoses al servei de la 
caritat que dediquen el seu temps i 
lliuren la seva persona al servei dels 
necessitats a Càritas i a altres insti-
tucions de l’Església. I demanem per 
cadascun de nosaltres que l’Esperit 
Sant faci de la nostra vida un lliura-
ment creïble en tot moment als “fe-
rits per la vida”. No oblidem que Jesús 
mateix ens ha dit en una pàgina so-
lemne de l’Evangeli, que allò que fem 
o deixem de fer amb els necessitats, 
a Ell mateix ho fem» (cf. Mt 25).

 per Mn. Antoni Roca Roig
Delegat episcopal de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat

«La desigualtat, una ferida 
que no cicatritza»



La nostra acció al 2018
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Aquests darrers anys que coin-
cideixen amb el període de 
recuperació econòmica, hem 

pogut observar també un descens 
del nombre de persones i de llars que 
s’han beneficiat de l’acció de Càri tas 
Diocesana, fet que ens mostra una 
nova realitat encara més preocupant. 
Si bé és cert que aquest període de 
reactivació de l’economia ha per-
mès a moltes llars que es trobaven 
en situació d’exclusió durant aquests 
anys de crisi recuperar una situa-
ció d’integració, també constatem 
que encara no s’han assolit els ni-
vells que hi havia el 2007, abans del 
període de recessió; sinó que aque-
lles famílies en situació d’exclusió 
més severa han quedat en una si-
tuació encara més precària i han es-
gotat totes les xarxes de suport i se-
guretat.

Seguim observant que malgrat que 
acompanyem menys llars i persones, 

continuem amb volums similars d’a-
tencions, és a dir, atenem menys 
persones però les atenem més ve-
gades i amb més intensitat. Gaire-
bé el 70% de les persones que hem 
ajudat, se’ls ha hagut de donar su-
port amb necessitats bàsiques, fet 
que ens mostra que contràriament a 
la creença generalitzada que són 
les classes mitjanes les que han sor-
tit més perjudicades d’aquest perío-
de de crisi, han estat aquelles perso-
nes i llars que estaven en situacions 
d’exclusió més severa, les que enca-
ra no han pogut cicatritzar les seves 
ferides i que, per tant, han quedat en 
una situació de major vulnerabilitat.

Un 2018 que ens ha deixat reptes 
i deures per combatre aquesta pola-
rització de la nostra societat, per re-
duir aquesta bretxa cada cop més 
gran entre les classes més benes-
tants i aquelles en situació de ma-
jor precarietat. Com a Càritas no po-

dem passar per alt que s’estan vul-
nerant de manera indecent els drets 
i la dignitat d’aquestes persones.

La precarietat laboral, en forma de 
temporalitat i sous insuficients, i l’ele -
vat preu de l’habitatge o els submi-
nistraments, són els principals es-
culls que es troben les famílies i que 
les aboquen a una situació d’exclu-
sió. Des de Càritas proposem que cal 
garantir l’accés a l’habitatge, per po-
der cobrir aquesta necessitat i dret 
bàsic, així com garantir uns ingres-
sos mínims per a totes aquelles per-
sones en situació d’exclusió seve-
ra. 

Les oportunitats encara són més 
escasses, per a aquelles persones 
que s’han vist obligades a abandonar 
els seus països d’origen cercant l’es-
perança d’un futur millor, i que estan 
en situació administrativa irregular. 
Tot i que no es tracta del grup més 
nombrós, ja que són només el 17% 

de les persones estrangeres que ate-
nem, la vulneració dels seus drets és 
una constant que ens ha de portar a 
reflexionar. Les actuals polítiques de 
migració no posen la persona en el 
centre, al contrari, dificulten l’accés 
d’aquestes persones a drets tan bà-
sics com la sanitat, el treball o la par-
ticipació en la nostra societat, i fomen-
ten pràctiques abusives o l’explotació 
laboral. 

Només si aconseguim ser una so-
cietat que situï les persones en el 
centre de totes les nostres decisions, 
que treballi per al bé comú i l’econo-
mia solidària, una societat respec-
tuosa amb el medi ambient i sosteni-
ble, podrem començar a cicatritzar 
totes aquestes ferides que enca-
ra resten obertes després de la crisi, 
i que han deixat una part important 
de la nostra societat en una situa-
ció de fragilitat i sense xarxa de pro-
tecció. 

El balanç d’aquest 2018 ens confirma el que ja fa temps que hem anat observant 
des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que malgrat haver superat 

aquest període de crisi que va començar el 2007 i ha durat fins al 2017, 
encara hi ha ferides obertes que no acaben de cicatritzar.
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 per Ramon E. Carbonell Pujol
Director de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Hem d’estar al costat dels descartats

L ’exercici de fer memòria de la tasca que 
tenim encomanada, de com portem a ter-
me la nostra acció i si aquesta transcendeix, 

té sentit des del compromís de ser fidels a la 
missió de la nostra institució. També té sentit 
des del moment que aquesta mirada enrere es 
fa amb esperit d’anàlisi de la realitat que ate-
nem, de millora de la nostra acció i d’anar res-
situant els objectius de la nostra feina enmig 
d’una societat que canvia contínuament. 

Volem transformar per contribuir al bé comú, 
per ser testimonis de la necessitat d’estar al 
costat dels descartats, per implicar les comu-
nitats en l’acollida i acompanyament de tantes 
persones invisibles, ferides en molts aspectes. 
El paper de les Càritas parroquials i interparro-
quials i de tot el voluntariat és determinant, 
amb la proximitat a la realitat concreta de ca-
da poble o ciutat, també s’apropa a la realitat 
de l’exclusió i la vulnerabilitat de massa perso-
nes encara. 

En l’àmbit institucional cal destacar dos fets 
significatius de l’any 2018. Vam començar l’any 
liderant des de Càritas diocesana un procés de 
reconeixement de la nostra realitat i de cap on 

projectar l’acció de Càritas tant internament 
com externament per als propers cinc anys. 
La primera assemblea de Càritas diocesana 
de Sant Feliu de Llobregat, celebrada el 17 de 
març de l’any passat, plasmava el compromís 
de voluntaris, contractats i Església diocesana 
en general, d’estar al costat de les persones en 
situació de pobresa. El Pla Estratègic sorgit de 
l’assemblea, i que es presentarà aquest 2019, 
és la guia que fixa les prioritats i els objectius a 
tots els nivells que ens han de permetre treba-
llar des del Model d’Acció Social de Càritas. 

I a finals d’any i després de sis anys de servei 
com a director de la nostra Càritas diocesana, 
el Joan Torrents, per designació del bisbe Agustí 
i acord del Consell Diocesà, em cedia la respon-
sabilitat al capdavant de la institució. Cal po-
sar en valor i donar relleu a la seva etapa com 
a director. Va ser ell qui va rebre l’encàrrec de li-
derar Càritas diocesana en el moment de la se-
va posada en marxa l’any 2013 i qui l’ha conso-
lidada en la realitat que coneixem avui. Gràcies,  
Joan, en nom de tots els que formem la Càri tas 
diocesana de Sant Feliu de Llobregat, per tota 
la vasta i bona feina.

Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat

 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.


