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Bon Nadal, però per a tothom
per Mn. Ramon Maria Bosch Vendrell
Delegat Episcopal de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
a situació de pandèmia ens fa témer que les festes
de Nadal quedaran molt afectades en les seves formes de celebrar-se: els àpats, les compres, les celebracions festives i tradicionals, i tantes expressions a les
que estem fets. Hem sentit: «Aquest any no hi haurà Nadal!», ens fa dir el tremendisme.
Potser aquest patiment ens ajuda a redescobrir que Nadal no és un dret (ens «prenen»), sinó que és un do de Déu,
i com a do és gratuït, i ens cal aprendre a dir més sovint
gràcies pels dons que rebem, i maleir menys aquells que
ens agradaria rebre i no tenim.
La pèrdua, aquests dies, no tothom la viurà de la mateixa manera: el que per alguns és pèrdua, pels altres ja
s’ha convertit des fa anys en condició de vida: tristesa, soledat, fam, fredor del sense llar... De debò ens «prenen» el
Nadal? Com a cristians, encara que sembli una consideració dura, tot plegat ens està apartant la vena dels ulls
per veure-hi amb més finor el Misteri de Nadal. Des de les
hores més silencioses a casa podrem contemplar amb
mirada més profunda la solitud del pessebre, la pobresa
del portal de Betlem: ens adonarem que celebrem uns depreciats del seu temps.
Sobretot, però, podrem adonar-nos que en el Misteri
del Nadal no hi ha un invent nostre: sempre se’ns omple
la boca amb que Nadal és una celebració merament comercial (i a vegades ho comentem, carregats, a les portes dels
magatzems); «Nadal és disbauxa», hem dit amb ironia,
mentre paíem l’àpat que necessitaríem per viure diversos
dies; tot això és folklore, mentre hem acompanyat infants
a la cavalcada de Reis, alhora que els hem educat a viure lluny de Jesús, aquells que amb tant delit cercaven els
Sants Mags d’Orient; són uns dies per estimar-se, i ho hem
dit mentre el nostre entorn està ple de descartats...
El nostre Nadal inventat fa moltes esquerdes, però el
do de Déu de Nadal torna a portar novetat, oportunitat,
crida al goig per a tothom, una germanor més enllà de la
mera simpatia, una solidaritat que creix del paternalisme
cap a una veritable fraternitat.
Per als cristians l’excepció de persones és un greu
pecat. Nadal, des del primer Betlem, sempre viu i renovat, és un punt petit i humil de llum, però poderosament
atractiu: en la seva humilitat no inunda de llum, sinó que
atreu. Les llums potents dels carrers il·luminen i fan diferència, fan distingir fàcil el ric del pobre, el qui ho té tot i el
qui dorm a terra; la petita llum de Jesús atreu per igual...
caminant en les nostres fosques cap al Nadal de Jesús
tots som ben iguals; la mirada fixa en Jesús ens fa dir gràcies, lluny de comparar-nos els uns als altres, i més lluny
encara de discriminar-nos; solament som cors que bateguem idènticament amb la dansa de la creació que canta
la joia del naixement de Jesús.
De debò serà menys Nadal aquest any? El Nadal de Jesús serà el mateix de sempre, per fer-nos llevar una mica
més humils, més pobres, més germans de tots, més fills
i filles de Déu. Anunciem aquest Nadal a tothom i fem que
arribi a totes les llars.
Bon Nadal, però per a tothom!
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Fes que Nadal entri
a totes les llars
per Francesc Arnàez Bertran
Responsable de Comunicació i Sensibilització de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

A

rriba Nadal! Encara que enguany d’una manera ben diferent, amb els àpats, les abraçades i els moments compartits, reduïts a
l’entorn familiar més proper. Les llums dels pessebres, els desitjos plens d’esperança, les alegres
nadales... Però no ens enganyem, arriba Nadal, però no per a tothom igual.
Ja abans de la pandèmia, des de Càritas s’alertava que prop d’un milió i mig de persones es trobaven en situació d’exclusió social a Catalunya,
dades que posava de manifest el darrer informe
sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, elaborat per la Fundació FOESSA. El retrat obtingut en aquest estudi, ens mostrava una societat
fràgil on l’ascensor social havia deixat de funcionar, deixant les persones en una situació de precarietat i a la corda fluixa.
La crisi de la COVID-19 no ha fet res més que
agreujar la situació de totes aquestes persones,
que han estat les que han patit de manera més
dura les conseqüències d’aquesta situació d’emergència sanitària, però també social. Des de Càritas Catalunya, es va realitzar un estudi sobre l’impacte de la pandèmia en les persones ateses per
Càritas, que ha posat de manifest que ha estat
una pluja que ha caigut sobre un terreny ja mullat, i que ha afectat a les persones en diferents
àmbits.
En la primera onada d’aquest estudi presentat
al mes d’abril, es va poder constatar que el 68% de
les persones que viuen a les llars ateses per Càritas i que estaven en condicions de treballar estaven a l’atur. Això suposa un augment respecte el
47% que hi havia abans de la crisi de la COVID-19,
i que ha afectat en un grau molt més elevat a les persones que treballaven en la economia informal.
Aquesta situació va desencadenar que els ingressos de les llars disminuïssin en un 33%, deixant 1 de cada 4 llars ateses sense cap mena d’ingrés. Per tant, també va augmentar el nombre de
persones que es van adreçar a Càritas durant el
confinament, fins i tot 1 de cada 3 persones, eren
persones que feia anys que no havien estat ateses per Càritas o bé era la primera vegada que s’hi
adreçaven.
A nivell d’habitatge, la situació també va ser preocupant, el 49% de les persones ateses per Càritas
va tenir dificultats per pagar les despeses d’hipoteca o bé de lloguer i el 45% reconeixia no poder fer
front a les despeses dels subministraments.
Aquesta situació ha obligat a les famílies a reduir les despeses en la cobertura de necessitats
tan bàsiques com l’alimentació o bé la compra de
medicines i tractaments per malalties. Així doncs,
a part de l’impacte directe de la COVID-19, el no poder seguir una dieta equilibrada, l’angoixa per la si-

tuació viscuda, etc... Ha fet que l’impacte a nivell de
salut també hagi estat molt important.
Una altre de les realitats que han aflorat durant
el confinament ha estat la denominada Bretxa digital. Un 13% de les llars ateses per Càritas no
disposaven de connexió o accés a internet, i encara més preocupant un 35% de les persones no
tenien els coneixements necessaris per poder fer
servir aquestes eines. Aquesta situació va provocar que 1 de cada 3 infants no poguessin seguir
el ritme d’aprenentatge escolar o bé que moltes
persones adultes no tinguessin accés a segons
quins tràmits que s’havien de fer en modalitat online.
La segona onada d’aquest estudi que s’ha realitzat al mes de setembre i que es farà públic a principis del 2021, ens mostra que l’estiu va suposar
un petit alleujament per a les llars, amb ingressos
provinents sobretot de l’economia informal, que no
han permès a les famílies sortir d’aquesta situació de precarietat.

Aquesta realitat, ja existent abans de la pandèmia, ens deixa molts reptes com a societat, però
també com a comunitat que ens cal abordar. Cal
posar la cura a les persones com a eix principal de
qualsevol acció o decisió, garantir uns ingressos
mínims que permetin l’accés a drets bàsics com
l’alimentació, l’habitatge, la salut... La realitat ens
mostra que l’Ingrés mínim vital i la Renda garantida de ciutadania, encara no estan arribant a totes
les llars que ho necessiten, cal millorar l’encaix
entre ambdues rendes, reduir-ne el temps de tramitació i garantir que no en quedin col·lectius exclosos.
Ens calen abordar temes tan bàsics com l’accés
a l’habitatge, la inserció laboral, la invisibilitat de
les persones en situació irregular o la Bretxa digital.
Si alguna cosa ens ha demostrat aquesta pandèmia és la importància de sentir-nos comunitat,
de saber-nos germanes i germans, preocupar-nos
per allò que els passa als altres, fer que Nadal entri a totes les llars.
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Una mirada des dels Drets
per Francesc Arnàez Bertran
Responsable de Comunicació i Sensibilització de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
odem afirmar que els Drets Humans estableixen les condicions indispensables per
a garantir la dignitat humana i fer possible
que les persones visquin en un entorn de llibertat,
justícia i pau. La Declaració Universal dels Drets
Humans de 1948 (que va ser proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides) reconeix
que totes les persones som iguals en dignitat.
Els 30 articles constitueixen el marc de referència al què haurien d’ajustar-se totes les lleis i
actuacions polítiques. Són Universals, Inalienables
i Inviolables: per a totes i cadascuna de les persones. En qualsevol lloc, davant de qualsevol situació. No poden ser eliminats, ni suspesos. Són Indivisibles: van tots de la mà. Cap està per sobre d’un
altre i tots persegueixen una mateixa finalitat: la
realització plena d’una vida digna.
Els drets han de ser reconeguts i incondicionats:
no hi ha condicions perquè es compleixin, per tenir una vida digna, o accedir a la salut i a l’educació,
per exemple, no cal complir cap condició.
La responsabilitat de garantir l’accés de les persones a aquests drets, és cert que és de les administracions i poders públics, però així també,
«L’Església és conscient que la seva missió, essencialment religiosa, inclou la defensa i promoció
dels drets fonamentals, així com afavorir les condicions perquè siguin reconeguts real i efectivament» (Compendi de la Doctrina Social de l’Església, 159 des d’ara, DSI).
Però quina és la realitat que observem? Ja en
la constitució de 1978, en el seu primer títol es
fa una classificació dels drets en dues categories,
els drets fonamentals que estan protegits tant legislativa com judicialment, i els que es van anomenar els principis rectors de la política social i
econòmica, amb una menor protecció legislativa
i ja sense protecció judicial en cas de ser vulnerats.
En canvi, entre aquests principis trobem drets tant
bàsics com la sanitat, una llar digna, el treball o la
protecció social.
Davant d’aquesta manca de protecció dels drets
de les persones, hem de ser conscients que la pobresa no és només una qüestió econòmica. La
pobresa és un fenomen multidimensional, causat
per la manca d’ingressos, però també per la privació
de les capacitats i condicions d’accés a les condicions mínimes per poder viure amb dignitat, és a dir
per la vulneració continuada d’aquests drets que
recull la Declaració Universal dels Drets Humans.
Per aquest motiu, l’acció de Càritas no es pot entendre si no es fa també des d’una mirada dels
Drets Humans. Aquesta mirada s’ubica clarament
des del context de la pobresa i l’exclusió, relacionant
els factors i les causes que generen aquestes situacions amb la vulneració dels drets de les persones.
No es tracta, per tant, d’un nou enfocament de
l’acció de Càritas, perquè ja la pròpia missió recull
obertament la seva opció preferencial pels pobres,

P

per facilitar el seu desenvolupament integral com
a persones i lluitar per la justícia social. En definitiva, tenir una mirada que posi la dignitat de les
persones per sobre de qualsevol altra cosa, una
mirada d’amor, de pau, de justícia i de llibertat com
la pròpia mirada de Déu.
La proposta dels bisbes en la instrucció pastoral Església servidora dels pobres és clara: «Cada

cristià i cada comunitat estem cridats a ser instruments de Déu per a l’alliberament i promoció dels
pobres, de manera que puguin integrar-se plenament en la societat. Això ens obliga a canviar, a sortir a les perifèries per acompanyar els exclosos, i
a desenvolupar iniciatives innovadores que posin
de manifest que és possible organitzar l’activitat
econòmica d’acord amb models alternatius als
egoistes i individualistes.»
Necessitem aprendre a identificar com i quins
drets es vulneren en les diferents situacions de pobresa. És important també poder analitzar la relació entre «els problemes» que identifiquem amb els
Drets Humans. Desvetllar per què es produeixen
aquestes vulneracions, qui les produeix i quins actors intervenen perquè es donin. Descobrir el triangle d’actors al voltant de la vulneració de drets és
identificar qui o els qui tenen l’obligació i deure de
respectar-los, de protegir-los, de realitzar-los i de garantir-los.
Tal com recull la DSI, és important arribar a conèixer el paper que cada actor té davant de la situació i preguntar-nos si aquest rol s’està exercint.
Els deures per a l’assoliment del bé comú que tenen les nostres institucions i les responsabilitats
que la societat mateixa ha de dur a terme per acompanyar-los i sostenir-los.
Ens cal tenir una mirada des dels drets, i ser conscients que quan nosaltres gaudim d’un dret a que
una altra persona no hi té accés, deixa de ser un
dret i es converteix en un privilegi.
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Nadal, do gratuït!
per Ramon E. Carbonell Pujol
Director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
nguany no serà menys Nadal.
Al contrari. Tenim l’oportunitat
davant el Nouvingut de sentirnos convidats a una festa on hi serem tots, on el que ens farà estar de
debò molt a prop dels altres serà fixar la mirada sols en el que ha novament nascut per nosaltres. Lluny
de viure unes festes portes enfora de
nosaltres mateixos, aquest Nadal
hem de saber entrar al nostre espai
íntim i sagrat per agrair un do, que no
un dret. Hem d’agrair tenir el regal
d’un Nadal petit i més senzill, emmirallat fidelment en el que neix.
És Ell mateix qui ens hi convida, Jesús mateix que ens proposa altra vegada esperança, amor i caritat vers
els petits, febles o desemparats. I des
de Càritas, part de la família de l’Església amb persones sempre actives
i compromeses al servei de les persones vulnerables, volem ser en aquesta
festa on tot és a punt perquè ja hi tenim
el que és més important: Jesús Nat!

E

Tothom hi és benvingut i tothom en
forma part de manera diferent, tal i
com expressa la felicitació d’enguany.
Tothom! Formem una sola família, formem un sol cos, participem tots del

regal únic del naixement del Salvador. Malgrat les pèrdues que viurem
aquests dies, malgrat el dol pugui ser
difícil, malgrat sols la petitesa del jo
més petit sigui llum viva d’aquest Na-

dal, celebrem compartir aquest do
amb tants d’altres. Molt bon Nadal a
tothom des de Càritas diocesana de
Sant Feliu de Llobregat. Gràcies per
ser còmplices del servei als pobres.
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