
El Valor de la fragilitat
A quest curs ini-

ciem una nova
cam pa nya, El Va -

 lor de la fragilitat. Con -
ti nuem en la línia de les
campa nyes anteriors,
fa dos anys amb el le-
ma «Que fas amb el teu
germà» vo líem fer èm -
fa  si en la de fensa de la
per sona i dels seus drets
fonamen tals, el segon
any el lema era «Practi -
ca la Justí cia. Deixa la
teva empremta» en el
que convidàvem a un
compromís in dividual i
col·lectiu com a eix ver -
tebrador per cons truir un
món més solidari, just i
sostenible. 

Aquest any volem po-
sar l’accent en la neces -
sitat de ser comunitat,
davant de la fragilitat de
les persones que ens en -
 volten, no podem restar
indiferents, perquè tots
som responsables de
tots. Treballar per la jus -
tícia no és solament vet -
llar perquè cadascú tin -
 gui el que li pertoca, si-
nó que també exigeix do -
nar part del que tenim i
som per compartir amb
l’altre.

La comunitat és aquell
espai on se’ns permet
acompanyar, però tam-
bé ser acompanyats, és
un espai d’anunci però
també de denúncia, on
el qui pateix pot trobar
consol i on es fa possi -
ble el canvi, optar per un
altre estil de vida que ens apropi més a un món diferent on la digni -
tat de les persones i la cura de la casa comuna siguin el veritable cen -
tre de les nostres accions.

Les persones que formem part de la societat, i en concret els cris -
tians, hem de procurar l’assoliment del dret al desenvolupa ment in -
tegral de tota la comunitat, la nostra acció s’ha de comprome tre a
aconseguir les plenes condicions per a l’exercici de la dignitat hu-

mana de tots i cadas cun
dels éssers humans.

Som responsables
de tenir cura de la ca-
sa comuna, que és el
nos tre planeta. Ens cal
abandonar el model ex -
tractiu que ha imperat
fins ara i que ha anat
es gotant els recursos
naturals, el sistema de
productivitat i consum
exagerat, que ha tingut
greus conseqüències en
termes de contamina-
ció i de canvi climàtic,
pe rò sobretot perquè ha
generat desigualtats,
que ens han avocat al
que el papa Francesc
anomena «economia del
descart».

Milions de persones
pateixen aquesta pobre -
 sa extrema i són vícti-
mes d’aquesta econo-
mia del descart, perquè
la societat no els reser -
va cap espai, sovint es
veuen obligades a dei-
xar les seves llars i els
seus països, buscant
refugi i noves oportuni-
tats. Tots hem de tenir
dret a viure dignament
i desplaçar-nos per la
ca sa comuna, dret a
mou re’ns dintre de ca-
sa nostra, perquè tots
som migrants cercant
noves oportunitats, in-
tercanvi, acollida, parti -
cipació, pau i seguretat.

El sistema econòmic
actual està deixant mar -
ques i ferides a la nos-

tra terra, i aquestes activitats són les que generen aquesta realitat
de desigualtat i exclusió tan grans, deixant de garantir els drets fona -
mentals de les persones i els pobles.

Si volem sobreviure com a humanitat i superar les nostres fragili -
tats, estem cridats a ser en comunitat, viure en fraternitat i buscar
l’equilibri, la sostenibilitat en la nostra relació amb els altres i en la
relació amb el planeta, que és la nostra Casa comuna.
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La Gta. Rosaura de Jesús neix a Corbera del
Llobregat. Des de fa 37 anys pertany a la Con -
gregació de les Germanetes de Jesús del Pa -
re Foucauld.

Aquests darrers 3 anys ha treballat per a
fer possible la fundació d’una fraternitat a Ceu -
ta, on la tragèdia dels immigrants i refugiats
és un crit i una forta interpel·lació per a tots.

M ’ha fet un salt el cor quan he llegit el
que el Papa va dir a les persones del
món de l’exclusió, quan els va convi -

dar a Roma amb motiu del Jubileu de la Mi se -
ricòrdia el proppassat 12 de novembre, que
havien d’apassionar-se per lluitar i anar cap
endavant; una passió que porti a somiar!

Passió i Somni, dos mots que poden fer-nos
un bon sotrac si ens els prenem seriosament!

L’any passat, quasi un centenar de joves
que feia mesos que vivien al bosc a Beliones
(Marroc) prop de Ceuta, van poder realitzar el
seu somni d’arribar a Europa. Van arribar a ca -
sa de les germanetes, precisament per Na dal,
just l’endemà d’haver saltat la tanca.

Veient les seves mirades, els seus rostres,
els seus cossos… vaig poder copsar el que
és viure la passió. Sé que ho dic amarada
d’una immensa impotència i d’una forta in-
dignació: No és just! No hi ha dret! No pot ser!
És vergonyós!

Segurament estem cecs i sords davant d’a -
questa realitat tan cruel, tancats en el nostre
petit món, car això dura des de fa molts anys
i cada dia és pitjor! Potser ens hem acostu-
mat, inconscientment, a una injustícia flagrant
i fins i tot mirem de no parlar-ne. O potser en
parlem però no pressionem prou per tal que
les fronteres siguin transitables d’alguna ma-
nera. És un escàndol i una tragèdia que s’es -
tà produint a casa, perquè la frontera del Sud
d’Europa està a Ceuta i a Melilla.

«Només qui està disposat a morir», m’han
dit alguns d’ells, és capaç d’arriscar i saltar la
tanca o agafar una pastera i llançar-se al mar
disposat a tot. 

Després de tants mesos i mesos avan çant,
fent milers de kilòmetres, vencent la por al de -
sert, a les màfies, al fred o a la calor, a la fam
i al món sencer... Després de fugir de casa
seva, van descobrint com, injustament, se’ls
van anihilant els somnis d’una vida millor per
a ells i als seus.

Havien imaginat alguns patiments però no
una frustració tan gran. Arriben en estat de
xoc, amb un pes sobre les espatlles i un do-
lor al cor que els deixa esclafats i muts. No po -
den ni pensar. Després, la força de la vida —la
majoria són molt joves!— i la dignitat que dó-

na la passió soferta, els empeny i continuen la
caminada sense saber ben bé on arribaran.

S’acosta Nadal i possiblement reviurem el
goig de retrobar-nos en família entorn de la
taula. Sentirem el buit dels qui ens han deixat,
però un any més, cantarem alguna nadala tot
menjant els torrons i les neules de sempre.

Avui voldria somiar amb tots vosaltres que
allà, en els boscos a prop de Ceuta (Beliones)
o de Melilla (Gururu) puguin, tots els centenars
i potser milers de joves que estan vivint sense
res, parar taula mantenint l’esperança que po -
dran ben aviat asseure’s potser a la nostra,
tot fent memòria dels companys morts que han
deixat pel camí!

És dura, molt dura la vida al bosc. No tenen
res, només el que potser algú els pugui donar
amb bona voluntat, però la seva dignitat d’ho -
mes i dones que creuen en la humanitat els fa
continuar mirant cap endavant amb passió i
amb una gran fe en Déu, de qui han rebut la vi -
da i saben que els estima i que pot fer l’impos -
sible!

La fe d’aquells joves m’ha embolcallat l’à-
nima com s’embolcalla un infant.

Creuen que res els pot passar quan ja han
pogut arribar fins aquí. Ara és el nostre moment
en la seva història, car trucaran a la porta de
casa, sense trucar. Ens demanaran potser fei -
na, que els lloguem una casa… I ens pot cos -
tar, perquè tampoc és fàcil per a nosaltres i,
ja hi som… sense adonar-nos podríem entrar
en aquesta dinàmica infernal de protegir-nos,
de prendre distància. Deixem-nos tocar, mirar...
perquè, potser sí que, com diu el Papa, plegats
podrem somiar que el món un dia pot canviar. 

Jo vull somiar sense perdre la passió! I tu?

Ens empeny a SOMIAR!
per Gta. Rosaura de Jesús

Congregació de les Germanetes de Jesús del Pare Foucauld
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E l servei de joguines de Càritas Parroquial
de Piera, sorgeix de la tristesa compar-
tida amb Càritas per part de les famílies

que fan ús d’un o altre servei; un clam da vant
el qual no es van quedar quiets, sinó que com
a comunitat van donar resposta, una res pos -
ta que ha anat avançant fins a convertir-se en
el que és ara, i que han entomat com un ser -
vei més, a part del servei d’acollida, el rebost
d’a liments i del servei de distribució de roba.

Un projecte que va començar modestament
ara fa 4 anys, i que a data d’avui TRANSFOR-
MA, joguines, bicicletes, nines, patinets, tren -
caclosques... en més de 1.500 il·lusions per
a centenars d’infants. 

Una tasca en la que no tot val ni tot està bé,
i en això la Montse, responsable del servei,
ho té molt clar, «no podem jugar amb la il·lu-
sió dels infants», la feina ha de ser meticulosa,

programada, organitzada... Des de la recolli -
da de la joguina fins a la seva entrega, passant

Jesús digué: 

«Us ho asseguro: tot allò

que fèieu a un d’aquests

germans meus 

més petits, 

a mi m’ho fèieu»

per l’acompanyament als pares en l’elabora-
ció del llistat de preferències dels regals.

Un servei de Càritas que en silenci, omple
d’il·lusió i alegria les llars de les famílies ate-
ses per l’entitat, alegria que s’encomana per
tots els serveis. Una alegria viscuda i compar -
tida, una feina i una alegria que TRANSFORMA
els somnis dels infants, en més de 1.500 re-
gals a punt de ser recollits, per escampar il·lu -
sió i felicitat als més petits.

Un servei que es concreta al segon pis de
la rectoria de Piera on, tots els dilluns i dime-
cres, set persones voluntàries de Càritas re-
visen, nete gen, ren ten, arrangen, posen piles,
arreglen cir cuits, pen tinen, vesteixen... En defi -
nitiva, TRANS  FOR MEN setmana darrera setma -
na les joguines usa  des, que amb solidaritat ar -
riben a la par rò quia.

La primera setmana de gener, la rectoria de
Piera es converteix en una gran carpa reial, on
els voluntaris de Càritas preparen, emboliquen
i etiqueten els regals amb els noms de tots els
infants, deixant tot a punt per a que els cen te  nars
de col·laboradors dels Reis Mags, que tre ba llen
de manera inesgotable per convertir en mà gica
la Nit de Reis, per a que els infants quan es lle-
vin puguin veure acomplerts els seus somnis.

És una de les frases que comença a ressonar a totes les llars per aquestes da -
 tes, dites i pensades, amb il·lusió per a milions d’infants, amb ulls brillants i
plens d’emoció i amb l’esperança que la màgia dels Reis respongui a les seves
peticions. Desitjos que en algunes oca sions i per a moltes famílies topa amb
una crua reali tat que fa difícil gestionar i donar respos ta a aquestes il·lusions,
i que per a mol tes famílies es converteix en amargor i tristesa.

Estimats Reis Mags...
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E l fer de l’Església és com un arbre que
es falca fort a terra amb tres fondes ar -
rels: l’anunci de la Paraula de Déu, la ce -

lebració dels Sagraments i el servei de la ca-
ritat. Benet XVI ho remarcava a l’encíclica Déu
és Amor de desembre de 2005.

Aquesta triple expressió de la responsabi -
litat dels cristians es duu a la pràctica a dife -
rents nivells dins la gran família de l’Esglé sia,
però al mateix temps en sorgeix la respon sa -
bilitat última i també íntima, de tots i cadascun
dels que formem les comunicats eclesials con -
cretes, a cada ciutat, barri o parròquia. Aquesta
responsabilitat, que no es pot separar del tot
que representa ser cristià, és ineludible si ens
revestim amb l’Evangeli i actuem des dels ulls
i mans del propi Jesús, i ens remet a un com -
promís amb l’altre, atenent-lo des del servei a
la caritat en la necessitat de compassió, pre -
gària i misericòrdia. També de pa, sostre o
educació.

A escala global, aquesta tasca abasta tam -
bé, per exemple, el sentir-nos responsables
de la cura de la casa comuna a la que ens in-
vitava el papa Francesc en l’encíclica Lauda -
to Si’. Com a cristians hem de treballar a favor

Càritas com a institució hi posa part: acull,
acompanya i ajuda. I ho pot fer pel compromís
concret de molta gent des de les comunitats
parroquials. Gràcies als voluntaris per fer-ho
pos sible. Gràcies pels vostres donatius com
a socis o a través de les campanyes i col·lectes. 

Amb aquests sentiments viurem un Nadal
més joiós i profund compartint amb els més
necessitats.

BON NADAL!

del respecte de la natura i de la gestió soste -
nible, solidària i justa dels recursos. Que hi
hagi de tot per a tots. 

També hem d’atendre i entendre els mi-
grants, no pas tan sols com a refugiats que es -
capen de conflictes bèl·lics, sinó també com
a persones que per voler i poder tenir un pre-
sent i futur millor per a ells i els seus, han de
co mençar viatges que a ve gades, la mort, els
fa deixar a mig camí. 
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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.

«Paraula, sagraments i caritat»
per Joan Torrents i Andreu

Director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Ed
ic

ió
: 
C

àr
ita

s 
D

io
ce

sa
na

 d
e 

S
an

t 
Fe

liu
 d

e 
Ll

ob
re

ga
t 

- À
re

a 
de

 C
om

un
ic

ac
ió

, 
c/

 A
rm

en
te

re
s 

3
5
, 
0
8
9
8
0
 S

an
t 

Fe
liu

 d
e 

Ll
ob

re
ga

t 
E-

m
ai

l: 
se

cr
et

ar
ia

@
ca

rit
as

sa
nt

fe
liu

.c
at

 - 
W

eb
: 
w

w
w
.c

ar
ita

ss
an

tf
el

iu
.c

at
 - 

D
ip

. 
le

ga
l B

. 
3
0
2
8
-1

9
5
8
 - 

R
ea

lit
za

ci
ó:

 Im
pr

es
ió

n 
O

ff
se

t 
D

er
ra

, 
s.

l.


