
Practica la Justícia
Amb la Campanya que vam encetar

el curs passat, amb el lema «ES -
TIMA I VIU LA JUSTÍ CIA», prete-

nem tornar a les arrels de la nostra es -
sèn cia, ser presència activa i un referent
en els valors, d’una societat i un temps
en què les persones semblen haver-los
perdut.

La persona és sempre en el centre de
les nostres accions, la lluita pels drets
i la dignitat d’aquestes persones i per
l’assoliment d’un món socialment més
just, són els eixos que vertebren aques -
ta campanya. És ineludible el paper fo -
na mental de la comunitat cristiana en
aquests processos de transformació so -
cial i per això amb un missatge d’espe-
rança volem denunciar les situacions
d’in justícia i les desigualtats que viuen
les persones més vulnerables del nostre
entorn.

Creiem en una societat compromesa
i fraterna, en persones membres d’una
sola família humana, amb la mateixa dig -
nitat i els mateixos drets. Per aquest mo -
tiu aquest curs centrem la nostra mirada
en el fet de practicar la justícia, vet llar
pels drets fonamentals de les persones
i fer-los possibles, donat que és l’única
via per eradicar la pobresa al món.

Hem de prendre consciència que prac -
ticar i fomentar aquesta justícia social
és una responsabilitat que tots tenim,
ens demana un compromís actiu en la
de fensa dels propis drets però també en
la dels altres, perquè tothom hi té un lloc
en la nostra societat, i tothom ha de po -
der accedir als seus propis drets.

Volem animar a totes les persones,
co munitats i a la ciutadania a deixar la
seva empremta de Justícia per cons-
truir un entorn i una societat sostenible
per a les persones i per al medi ambient.
Adop tar un estil de vida solidari i just,
i fer un compromís amb gestos i accions
concretes per afavorir el respecte dels
drets fonamentals de totes les perso-
nes.

Ens cal un punt de valentia, sortir a
l’encontre de l’altre, i encara que sovint
a contracorrent, poder fer l’anunci d’una
lògica diferent a la que hem seguit fins
ara, la lògica del do i de la gratuïtat. De -
nun ciant les injustícies que provoquem els éssers humans, alhora que
po dem transformar les persones i les estructures.

El papa Francesc ens convidava, com a Església, a sortir a les peri -
fèries, a abandonar els nostres espais càlids i confortables, obrir els

ulls i trobar-nos amb els qui pateixen i des d’allà, sembrar iniciati-
ves, projectes i alternatives a un model de societat, d’economia i de
manera de pensar, que deixi empremtes d’esperança i de justícia per
a tothom.

FULL EXTRA
20 de desembre de 2015

INADAL 2015 -  CÀRITAS
SANT FELIU DE LLOBREGAT

Full Dom n calBISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Càritas
Diocesana de

Sant Feliu de Llobregat



D es de Càritas Diocesana de Sant Feliu
de Llobregat i gràcies a l’experiència
d’anys donant suport a les famílies, es

va observar, que degut a l’actual horari dels
instituts d’educació secundària públics, hi ha -
 via un buit que pel moment no s’estava cobrint,
o si més no, no en el grau que la necessitat de -
manava.

Es va veure que estem treballant amb fa -
mí lies, a les quals se les ajuda amb beques
de menjador per als seus fills durant l’etapa
d’e  ducació primària i de sobte, es troben amb
uns fills (que encara no són adults), que surten
a les 14.30 h de l’institut, que ells estan o no
a casa, però que en tot cas no els poden aten -
dre i, a més a més, sense cap ajuda per l’ali -
mentació d’aquests menors, que fins fa uns
mesos sí que tenien. Sembla una incoherència
més del sistema i una dificultat més a afegir
a aquesta etapa prou complexa per a les famí -
lies com és l’adolescència i en famílies i me-
nors que sovint estan en una situació de vulne -
rabilitat important.

Va ser aquest «buit» el que ens va fer comen -
çar a pensar sobre què podíem fer com a Cà -
ri tas per donar suport a aquests menors i als
seus pares, no tan sols en l’alimentació dels
fills, sinó anar més enllà i poder fer una tasca
de prevenció i suport tant a nivell educatiu, ma -
duratiu, com personal d’aquests adolescents.

Així va néixer l’Aula Jove de Càritas; primer
com a prova pilot i actualment consolidant-se
a Viladecans, gràcies a la iniciativa de la Cà ri -
 tas Interparroquial del municipi, i millorant a
tra vés de la posada en pràctica i el treball con -

 junt amb aquest nois i noies i les seves famí -
lies.

El servei comença en el moment que el noi
o noia surt de l’institut a les 14.30 h. És quan
un educador els espera per dinar amb ells i
alhora aprofitar aquest espai distès per co-
mentar com ha anat el dia i xerrar una estona,
des d’un context més informal. Seguidament
i fins a les 18 h de la tarda, durant tots els

dies tret dels divendres i caps de setmana,
aquests adolescents gaudeixen d’un suport
que es materialitza en tres activitats centrals:
una, seria l’estona que fan deures, que se’ls
ajuda a organitzar l’agenda, preparar exàmens...
i tot el que impliquen les tasques escolars; un
altre moment, seria en el que poden fer una
mi ca d’esport, jugar un partidet, fer equip, riu -
re una estona, fer exercici físic; i un tercer bloc
i no menys important seria tot el que nosal-
tres li diem el de «treball personal» a través
d’e ducar en valors, donar-los eines perquè tin -
guin criteri alhora d’escollir, fer debats sobre
temes d’actualitat, ajudar-los a conèixer-se una
mica més, a portar aquesta etapa complexa
el millor possible, amb més informació del que
els està passant... tot això amb contacte molt
directe amb els pares i mares i alhora oferint -
los un espai que de vegades necessiten per
po der parlar del fill o filla, del què li passa, de
com el veuen... 

El feedback que rebem de les famílies i dels
protagonistes d’aquest espai, que són els ado -
lescents, està sent per al moment molt positiu
i això ens encoratja a continuar apostant per
aquest tipus de servei. Veiem que és necessa -
ri i que dóna resposta a una necessitat real.
És per això que en la mesura de les nostres
possibilitats l’anirem fent extensiu a les pobla -
cions on sigui necessari, treballant com sem-
pre de manera conjunta amb les comunitats
cristianes i en coordinació amb els serveis so -
cials municipals.

Gràcies a tots aquells que ho feu possible i
gràcies a les famílies i a aquests nois i noies
per confiar en Càritas.

Aula jove de Càritas
per Yolanda Ruiz

Responsable del Programa d’Infància
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A cabem l’any sacsejats pels molts es-
deveniments colpidors que estan suc-
ceint a la nostra societat. Fa mesos que

milers de persones refugiades, que intentaven
fugir dels seus països, es troben bloquejades
en els països de la frontera est d’Europa. El
nombre de refugiats augmenta i mentre va
passant el temps, la situació d’aquestes per-
sones i de famílies senceres va empitjorant.
Les decisions polítiques que es prenen no sig -
nifiquen solucions reals i els itineraris d’aco-
llida oficials esdevenen lents. Així, doncs, ens
trobem en un escenari en que són les organit -
zacions solidàries i humanitàries les que es-
tan prestant atenció a totes aquestes famílies.

Però la solució a aquesta situació no acaba
només en l’atenció i l’acollida de totes aques -
tes persones refugiades, perquè no es trac-
ta d’una crisi només humanitària, sinó també
d’una crisi estructural fruit del fracàs d’unes
polítiques de migració que han prioritzat el
tancament de fronteres a la dignitat, llibertat
i els drets de les persones. No podem diferen -
ciar la realitat de les persones refugiades de
la realitat de les persones immigrants, ja que
parlem de persones i famílies que per diver-
sos motius es veuen obligades a abandonar
les seves llars. Cal actuar en les causes que
condueixen a les persones a prendre la deci-
sió d’abandonar-ho tot i trobar solucions per-
què tothom, pugui tenir les mateixes oportu -
ni tats i es respecti la seva dignitat i els seus
drets com a persones.

Països com Síria ja porten més de cinc anys
en crisi, Sudan i Afganistan encara no tenen
un govern estable, mentre que la situació a
Iraq està esdevenint crònica, per tant no és

d’estranyar que les persones acabin perdent
l’esperança i decideixin fugir. Les oportunitats
dels immigrants en els seus països i en els
paï sos de trànsit són escasses, poques opor -
tunitats d’accés al treball, a polítiques de ben -
 estar, a oportunitats de subsistència, a l’edu -
cació dels fills, a la regularització de la seva
situació administrativa... A més hi hem d’afe -
gir l’angoixant situació d’inseguretat, que es
viu en països submergits en conflictes bèl·lics.

És per aquest motiu, que l’Església i per
tant també la nostra Diòcesi ha fet un pas en -
davant i ha manifestat públicament la seva
dis ponibilitat per oferir una resposta àmplia,
tant en aquestes circumstàncies especials,
com en coherència amb el que ha fet sem pre,
l’acollida i l’acompanyament d’aquells que que -
den al marge, siguin sol·licitants d’asil, refu-
giats que ja estan al nostre territori o persones
immigrants.

Mons. Agustí Cor tés, bisbe de la nostra
Diòcesi, va emetre un comunicat el mes de
setembre, en que manifestava aquesta dispo -
nibilitat de l’Església de la Diòcesi de Sant Fe -
liu de Llobregat i encarregava a Càritas Dio -
cesana, la coordinació de totes les accions
diocesanes en aquest procés d’acollida, amb
la creació d’una mesa en la que també parti -
cipa la delegació de Mans Unides i la delega-
ció de Joventut.

Un dels acords presos en la mesa va ser d’a -
nar informant a les comunitats i parròquies,
de manera periòdica, dels esdeveniments que
es vagin succeint relacionats amb la crisi dels
immigrants i refugiats, així com de les accions
i les informacions que arribin, tant de les ad-
ministracions, com de les diferents organitza-

«Éreu foraster i m’acollíreu»
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cions i entitats d’Església, a nivell autonòmic,
estatal i d’Europa, i de tot el que es vagi fent
a nivell de Diòcesi.

En aquests moments no tenim massa in -
for mació del que serà el procés d’acollida, no
co neixem encara com, quan i en quines condi -
cions es desenvoluparà l’acollida de les per so -
nes refugiades. Sembla ser que en una pri   me -
ra etapa, s’acollirà a les persones de manera
col·lectiva, en centres, albergs, cases de co -
lò nies... i que no serà fins passats uns mesos
en que se les allotjarà de manera individual i
per famílies, en habitatges, on es parla que hi
podrien estar fins a dos anys. La responsabi-
litat de l’acollida d’aquestes persones refugia-
des és del govern de l’Estat, ni la Generali -
tat, ni els ajuntaments tenen clar quines seran
les seves competències, ni quin serà el seu pa -
 per en aquest nou procés d’acollida, però el
que sí que hem de tenir clar és que el paper de
Càritas i de la resta d’entitats d’Es glésia, ha
de ser de subsidiarietat, és a dir hau rem d’ar -
ribar allà on no arribin les administracions.

Per tant, la principal tasca que podem fer de
moment, és una tasca de sensibilització i de-
núncia, reclamant la dignitat i els drets d’aques -
tes persones, però sobretot perquè s’actuï en
les causes que han portat aquestes persones
a aquesta situació. Demanar als governs dels
diferents estats implicats, unes polítiques de
migració i humanitàries que tinguin en comp-
te els drets de les persones. Hem d’estar pre -
parats per al moment que arribi aquest nou
col·lectiu de refugiats, per si se’ns demana su -
port i continuar amb la tasca d’acollida i acom -
panyament a les persones immigrants i refu-
giades que ja estan al nostre territori.



Amb aquest nou any que iniciarem, ens
aproparem també als dos anys de fun-
cionament de Càritas Diocesana de Sant

Feliu de Llobregat, en els que no hem deixat
de treballar amb intensitat i il·lusió per tal de
poder acomplir els objectius que ens hem anat
proposant.

Amb la voluntat d’oferir un millor servei, mi -
llor acompanyament i una acollida més prope -
ra a les persones que més ho necessiten, hem
anat introduint alguns canvis en la nostra or -
ga nització interna, hem iniciat nous projectes,
com l’Aula Jove de Càritas i seguim treballant
amb les Càritas parroquials en el procés d’in -
 corporació al NIF únic i donant-los suport i acom -
 panyant-les, en la seva acció diària. Cons cients
que un dels problemes més importants que
es troben les persones són les dificultats d’ac -
cés a un treball digne, intensificarem els nos tres
esforços en la inserció laboral de les per so nes
i en augmentar les oportunitats d’accés a un
tre ball digne.

Tot just fa un any, en la Campanya de Nadal,
Càritas ens demanava «Què fèiem amb el nos -
tre germà». El papa Francesc ens parla d’una

Església Missionera, una comunitat en sorti-
da cap a les perifèries, perquè el missatge 
fo namental de Jesús és el del Regne de Déu,
que es manifesta en l’amor, la misericòrdia i
el perdó, l’alliberació dels pobres i exclosos,
la fraternitat... Per tant, com a comunitat ens
exigeix un compromís social per fer realitat
aquest Regne. Enguany la Conferència Epis co -
pal ha presentat la Instrucció Pastoral «Es glé -
sia Servidora dels Pobres», per primera ve ga -
da es fa visible i es demana aquest compromís
envers els exclosos. A nivell de Diòcesi, en el
Pla Pastoral 2015-2018, Càritas s’hi incorpo -
ra per a fer una reflexió conjunta sobre el ser -
vei de la Caritat, perquè aquest és un compro -
mís i una responsabilitat, no només dels agents
i voluntaris de Càritas sinó de tota la comuni -
tat i àmbits de les parròquies.

És per tots aquests motius, que en la cam -
panya d’aquest Nadal us animem a practicar
la Justícia, a ser comunitat missionera que
deixa la seva pròpia comoditat, i agafar un
com promís envers la dignitat i els drets de les
persones excloses, a deixar la nostra em-
premta.
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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 de Llobregat

� 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.

El Regne reclama compromís social
per Joan Torrents i Andreu

Director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat


