
     

 La Vida Religiosa avui: esperança en temps difícils 
 
Avui, 15 de desembre de 2011, dijous, a les 7 de la tarda, té lloc l’acte acadèmic que l’URC ha 
organitzat en col·laboració amb la Facultat de Teologia de Catalunya, amb motiu del 15è 
aniversari de l’Exhortació Apostòlica postsinodal Vita consecrata sobre la vida 
consagrada i la seva missió en l’Església i en el món, signada pel beat papa Joan Pau II el 25 
de març del 1996. 
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 Felicísimo Martínez, religioso dominico: “La Vida Religiosa no es una 
profesión, es una experiencia evangélica” 

 

MAITE LÓPEZ MARTÍNEZ | Hace ya casi 20 años que 
el dominico Felicísimo Martínez Díez, especialista en 
movimientos teológicos contemporáneos, espiritualidad, 
Nueva Evangelización y Vida Consagrada (VC), publicó 
su obra Refundar la vida religiosa (1994). El objetivo 
entonces era animar a “recuperar la dimensión 
profética de la Vida Consagrada sobre la base de una 
más intensa experiencia de Dios y una mayor inserción 
en los gozos y en las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres de nuestro tiempo”. 
En la misma semana en la que se celebra la XVIII 
Asamblea General de CONFER, hemos acudido al 
experto de batallas y de luchas para preguntar de nuevo 
sobre el presente y el futuro de la VC. 
 
Usted fue de los primeros en hablar de la necesidad 
de refundar la VC, algo que en los últimos años está 
llevando a las distintas congregaciones a grandes 
cambios, incluyendo los estructurales (quizás una 

de las cosas más difíciles de mover). Esencialmente, ¿en qué consiste la refundación y 
por qué sigue siendo tan necesaria? 
Las palabras “refundar” y “refundación” han dado lugar a múltiples interpretaciones y también 
a múltiples malentendidos. En los ambientes oficiales, por lo general, no han sido bien 
recibidas, porque se interpretó que quienes hablábamos de refundación pretendíamos 
renunciar al actual proyecto de Vida Religiosa (VR) e inventar una nueva, erigirnos en nuevos 
fundadores. Nada más lejos de mi intención en el uso de estos términos. La “refundación” 
hace referencia al proyecto de VR de siempre. Pero demanda hoy de los religiosos y las 
religiosas que vuelvan a fundamentar este proyecto de vida sobre las únicas bases teologales 
que le dan sentido: la experiencia de fe, la práctica de la fraternidad-sororidad, la misión entre 
los pobres. Refundar es volver a fundamentar en los mismos fundamentos de siempre. La 
Vida Religiosa no es simplemente una profesión, o una misión, o una tarea. Es 
básicamente una experiencia de vida evangélica. 
 
Ha acompañado a la VR con innumerables publicaciones, artículos y charlas a lo largo 
de la geografía española, pero también –imagino– compartiendo el camino de 
religiosos y religiosas, tanto personal como comunitariamente. Todas estas 
experiencias le han ofrecido un conocimiento privilegiado. ¿Cuál es, a su modo de ver, 
el mayor defecto de la VR? ¿Y su mayor virtud? 
En mi opinión, el mayor defecto que padece hoy la VR es la debilidad o la fragilidad de su 
experiencia “teologal”, de su experiencia de Dios, de su calidad evangélica. No hablo del 
nivel moral. No pretendo hacer juicios morales. El nivel moral de religiosos y religiosas, por lo 
general, es bastante aceptable. Hablo del nivel teologal. Ahí radica la mayor debilidad de la 
VR: y esta debilidad da lugar con frecuencia a falta de sentido. Por otra parte, la mayor virtud 
de la VC está en el extraordinario servicio que presta a las personas más pobres, 
excluidas y desfavorecidas a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué sucedería en el mundo si 
desaparecieran tantos y tantas samaritanas? 
 

http://www.vidanueva.es/2011/11/15/elias-royon-contribuir-a-la-comunion-eclesial-es-uno-de-los-objetivos-que-confer-mas-acaricia-asamblea-religiosos/
http://www.vidanueva.es/2011/11/15/elias-royon-contribuir-a-la-comunion-eclesial-es-uno-de-los-objetivos-que-confer-mas-acaricia-asamblea-religiosos/
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¿Cómo ve a la VR actualmente en España? ¿Cuál es el mayor reto al que tiene que 
hacer frente? 
La VR está viviendo en España, y en las llamadas sociedades del bienestar en general, un 
“tiempo de invierno”. Sociológicamente hablando, ese invierno se refleja en la escasez de 
vocaciones, en la falta de aceptación social y reconocimiento público, en las dificultades 
institucionales, en la “esterilidad apostólica”… Pero el verdadero invierno solo se da en la VR 
cuando se apaga el fuego de la fe y de la vida evangélica. Creo que el mayor reto que tiene 
es no caer en el siguiente peligro: buscar aceptación y reconocimiento público a base de 
recortar el Evangelio y sus aristas, adaptarse indiscriminadamente a los valores al uso, 
renunciar a su condición contracultural para caer bien a esta sociedad del bienestar. 
 
Vida Nueva - 17.11.2011 

 

 La crisi econòmica i financera: una visió des del pensament social de 
l’Església. Jornada de Formació Permanent a càrrec d’Eduard Ibáñez 

 
 

La darrera Jornada de Formació 
Permanent, impartida pel Dr. Eduard 
Ibáñez, director de l’associació Justícia i 
Pau de l’arxidiòcesi de Barcelona i 
president de la Comissió General de 
Justícia i Pau d'Espanya, ha abordat un 
tema de gran actualitat: “La crisi econòmica 
i financera: una visió des del pensament 
social de l’Església”. L’assistència ha 
superat el centenar de participants. La 
jornada ha celebrat tres sessions, dues al 
matí i una a la tarda. 
Publiquem tot seguit l’esquema de la seva 
intervenció. 
 
 “La crisi ens obliga a revisar el nostre camí, a donar-nos noves regles i a trobar noves formes 
de compromís, a sostenir-nos en les experiències positives i a rebutjar les negatives. 
D’aquesta manera, la crisi es converteix en ocasió de discernir i projectar d’una manera nova. 
Convé afrontar les dificultats del present en aquesta clau, de manera confiada, que no pas 
resignada.” Benet XVI. Caritas in veritate, n.21. 
 
Una breu presentació de Justícia i Pau 
 

- Entitat d’Església creada l’any 1968 a la diòcesi de Barcelona per tal de promoure els 
drets humans, la justícia social i la pau, d’acord amb els principis de la doctrina social 
de l’Església.  

- Associació de fidels, 630 socis a Barcelona. 
- Referent: Consell Pontifici de Justícia i Pau (1967) Pau VI, un fruit del Concili 
- Present en la majoria de diòcesis catalanes i moltes a Espanya. Comissió estatal. 

Congregacions religioses. 
- Formes d’actuació:  

- Sensibilització social: creació d’opinió pública, mobilització ciutadana... 
- Pressió poders públics i econòmics 
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- Línies de treball: a) Drets Humans, b) Pau, desarmament, no violència; c) lluita contra 
la pobresa i l’exclusió; c) Denúncia desigualtats Nord-Sud 

 
PRIMERA PART (VEURE) 
DIMENSIONS DE LA CRISI ECONÒMICA, FINANCERA I DE DEUTE 
 

• Les diferents crisis. La crisi com a oportunitat 
• Origen i característiques de la crisi financera 
• Factors internacionals 
• Factors interns 
• Les respostes polítiques a la crisi 
• La crisi del deute a Europa 
• Conseqüències socials de la crisi 

 
La pobresa a Catalunya, en dades  
(Taula del Tercer Sector Social) 

- 1 de cada 5 catalans és pobre. Un 
20,4% de la població catalana viu sota 
el llindar pobresa.  

- La població major de 65 anys és el 
col·lectiu més vulnerable amb una 
taxa de risc a la pobresa del 25,1%, 
seguida dels menors de 16 anys 
(23,4%) 

- 1 de cada 5 llars catalanes té uns 
ingressos anuals inferiors a 14.000 euros. 

- Actualment, a Catalunya hi ha més de 600.000 persones a l'atur. 
- 247.851 persones cobren el subsidi de l'atur. 
- 336.797 persones no cobren l'atur a Catalunya, dels quals 161.262 no tenen cap 

cobertura. 
- El 70% dels catalans (173.495 persones) que cobren l'atur deixaran de rebre el 

subsidi entre l'octubre i el març.  
- El juliol de 2011 rebien la prestació de l’RMI 34.535 perceptors, 12.500 més que el 

2009. 
- 1 de cada 4 menors a Catalunya és pobre.  
- 4 de cada 10 joves d’entre 16 i 24 està a l’atur.  
- A Catalunya, el fracàs escolar se situa en el 30%. 5 de cada 1.000 catalans no tenen 

llar o pateixen allotjament inadequat, segons la Generalitat.  
- Cada dia s'executen 21 desnonaments a Catalunya. Els jutjats catalans van executar 

durant l'any passat 6.645 desnonaments, 1.300 més que el 2009. 
- 36.800 catalans no tenen llar o pateixen allotjament inadequat. 
- A Catalunya hi ha 3.500 persones sense sostre. 
- El 32% de les llars catalanes tenen la percepció d'arribar a finals de mes amb 

dificultat. 
- 4 de cada 10 famílies monoparentals són pobres. I 6 de cada 10 famílies nombroses 

també són pobres. 
 

La pobresa a Espanya i Europa 
- 22 de cada 100 espanyols no disposen dels ingressos econòmics bàsics per 

enfrontar-se a les necessitats de la vida.  
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- Més de 9 milions de persones viuen amb menys de 530 euros nets al mes.  
- A la UE hi ha 84 milions de pobres. 1 de cada 6 europeus té problemes per arribar a 

finals de mes. 
- Percentatge de pobres a Catalunya: 20,4%  

Percentatge de pobres a Espanya: 24%  
- Taxa d'atur juvenil: 40% 
- Taxa de pobresa entre dones majors de 65 anys: 33% 
- Milions de pobres a la UE: 84 

 
SEGONA PART (JUTJAR) 
UN JUDICI ÈTIC. EL DESORDRE ECONÒMIC I FINANCER GLOBAL 

 
 1. Un punt de partida: el pensament social de l’Església 

 - La doctrina social, un referent en temps de crisi 
 - El principi del bé comú 
 - El destí universal dels béns 
 - L’opció preferencial pels pobres 
 - La propietat privada i la seva funció social 
 - L’economia al servei del desenvolupament integral de la persona 
 - Una economia subjecta a regles ètiques 
 - Mercat i Estat  
 - Funció del sistema financer 
 - Capital i treball 
 - La dignitat del treball, el dret al treball i els drets dels treballadors 
 - Economia i principi de gratuïtat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Un judici sever al funcionament econòmic actual 
 - La tirania de l’economicisme i la falsa autonomia de l’economia 
 - Tecnocràcia i economia 
 - Primacia dels poders financers sobre el poder polític 
 - Individualisme i egoisme 
 - Materialisme, consumisme, l’obsessió pel creixement 
 - Desenvolupament econòmic i tècnic i destrucció ecològica 
 - Desigualtats econòmiques, pobresa i exclusió social 
 - Creixement econòmic i distribució de la riquesa 
 - Manca de governança global i desordre econòmic 
 - La hipertròfia financera. Finançarització de l’economia i desregularització 
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3. Cap a un nou ordre econòmic global 
 - Un sistema econòmic profundament insatisfactori 

      - Sotmetre l’economia al bé comú i al desenvolupament integral de les totes les 
persones 

 - Una economia en equilibri amb el medi ambient 
 - Prioritzar l’eradicació de la pobresa i les greus desigualtats econòmiques 
 
 

TERCERA PART (ACTUAR)  
PROPOSTES  EN FAVOR D’UN NOU ORDRE ECONÒMIC AL SERVEI DEL 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL I SOLIDARI 
 
1. Qüestions generals 
 - És possible construir un nou ordre econòmic alternatiu? 

      - Avançar cap a un ordre econòmic diferent: canvi de paradigmes, reformes 
estructurals, transformació cultural 

 - La crisi com a oportunitat. Atacar les causes de la crisi 
 - Propostes polítiques, actituds i opcions ciutadanes 

 
2. Propostes polítiques 

- Refundar el sistema financer global 
- Cap una governabilitat econòmica mundial 
- Cap un repartiment més just de la riquesa  
- Economia en equilibri amb el medi ambient 
- Recolzar l’economia productiva, la petita i mitjana empresa, l’agricultura 
- El Tercer Sector i l’Economia social 
- Una economia pel 

desenvolupament integral dels 
pobles 

 
3. Actituds i compromís ciutadans 

- Un compromís al servei del bé 
comú. Compromís polític, sindical, 
cívic... 

- Consum responsable 
- Contribuents responsables 
- Estalvi ètic 
- Aposta per l’economia social 
- Solidaritat i voluntariat 

 
4. L’Església i la crisi 

- Més fidels a Jesucrist 
- Una veu profètica 
- Una praxi econòmica diferent 
- Una mà solidària 
- Un signe d’esperança 
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Temps de lírica, temps de crisi 
 

L’URC i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera 
de Catalunya han convocat la XVIII Jornada de 
Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars de 
les diòcesis catalanes. A causa de la nostra inserció en 
barris obrers i populars, vivim amb preocupació la plaga 
de l’atur i totes les seves conseqüències personals, 
familiars i socials. I sovint un sentiment d’impotència i 
dolor se’ns fa present per no poder donar resposta a 
aquestes situacions veritablement conflictives que viuen 
tantes persones properes i estimades. 
 
Amb èxit de participació, la xerrada central  va anar a 
càrrec de Mercè Soler, que és una dona jove, militant de 
l’ACO, de llarga i fidel trajectòria en els moviments 
especialitzats de Pastoral Obrera. Li vam demanar que 
ens ajudés a la reflexió en la nostra jornada i ens va 
proposar el títol tan suggeridor que hem posat. Ella ho 
justifica d’aquesta manera: Una de les frases que més 
anem sentint durant la crisi és aquesta de “no están los 
tiempos para la lírica”, frase que serveix de pretext per a 

emprendre dures mesures socials i econòmiques i per acovardir qualsevol temptativa de 
plantar cara a un sistema de valors que ens ha portat on som. Però la lírica, com la fe, aporta 
utopia, creativitat, compassió, confiança, relació, estimació… qualitats totes imprescindibles 
per transformar el patiment de la crisi en llavor de nova vida. Heus ací el text de la seva 
xerrada. 
 

I. Allò que veiem no sempre és 

1. Tenim la moral a la sola de la sabata 

És un sentiment compartit per molta gent immediatament després de les eleccions de 
diumenge. Per molts motius: perquè totes les crítiques sorgides al funcionament dels partits 
polítics (pel funcionament dels “aparells”, per la corrupció, per l’esquerda entre allò que diuen i 
allò que fan...) no s’han notat gens a l’hora de votar la dreta de forma massiva; perquè les 
retallades que es preveuen per rescabalar l’economia recauran en la gent més feble, i en 
camps diversos: ingressos, qualitat i abast dels serveis públics...; i perquè vivim, com em deia 
un amic no fa gaire, en un “feixisme econòmic” que fa veritables cops d’estat si algú gosa 
resistir-se als seus mandats. 
Per Internet corria un acudit: el 20-N, canvi d’hora: t’has d’endarrerir el rellotge fins a l’any 
1996. I ben segur que els cristians, a més, vivim un endarreriment del rellotge a abans del 
Concili. 
I tot plegat enmig d’una crisi econòmica que no sembla que hagi d’acabar aviat... 
 

1.1. Una crisi persistent 

Jo no sé vosaltres, però la meva percepció de la crisi ha anat canviant a mesura que passava 
el temps. I ha anat canviant en molts aspectes. D’una banda perquè, com és comprensible, 
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s’ha anat estenent el nombre de persones afectades per la crisi i s’ha anat intensificant el seu 
dolor. D’una altra banda, perquè contemplem amb estupor com s’està desmuntant davant 
d’una certa indiferència general l’Estat del Benestar. El feble Estat del Benestar de què 
gaudíem al nostre país i que serveix de plataforma per garantir l’atenció als més febles i una 
certa –relativa– igualtat d’oportunitat per a tothom. Dic relativa perquè, ja en èpoques de 
vaques grasses, a mesura que va creixent la desigualtat social i econòmica, es fa difícil parlar 
realment d’igualtat. Per no parlar d’una llei d’estrangeria que, per si sola, posa una barrera 
sovint infranquejable entre “els d’aquí” i “els d’allà”. De fet, en ocasions anteriors, per molt 
menys del que ens està passant ara, s’havien fet vagues generals. I ara sembla que assistim 
impotents al desballestament de tot el sistema. 
 

1.2. No entenem res 

També he de dir, en relació amb la meva percepció de la crisi, que cada vegada em sento 
més incapaç d’entendre els fils que la mouen. És una realitat que ens va ofegant i que es 
presenta de forma opaca. A mi em recorda aquelles pel·lícules d’extraterrestres en què veus 
una nau immensa que et tapa el sol i que sembla que et vagi a aixafar. No sabem qui té el 
poder realment, quina és la lògica de tot plegat, fins on pensen arribar. I l’Europa que anys 
enrere era l’horitzó de democràcia i de justícia, avui sembla que ens empeny a tot el contrari. 
La quantitat d’assessors, analistes, economistes i encara molts polítics que tens la sensació 
que van per darrere la realitat i no per davant. De manera que es dediquen a justificar allò que 
està passant. I ho fan, a més, en uns termes ideològics sovint culpabilitzadors de tots 
nosaltres.  

 
1.3. La crisi la paguen els més febles 

Sentim a dir que com a usuaris dels serveis públics haurem de renunciar forçosament a 
moltes coses, com si no hi hagués alternatives, com si el sacrifici dels més febles fos un preu 
inevitable a pagar. Fa quatre dies tothom trobava normal que el govern es gastés una 
milionada en la vacuna de la grip A (i ai dels polítics amb capacitat de prendre decisions que 
no ho haguessin fet!) i avui sembla que no hi hagi més remei que tancar ambulatoris i 
acomiadar mestres. 
De la mateixa manera que les condicions laborals empitjoren, les feines es precaritzen. I del 
deteriorament de les condicions laborals dels adults, no sembla que en resulti l’accés dels 
joves al món del treball, que en definitiva és el pretext utilitzat per fer aquesta mena de 
desregularitzacions. 

 
1.4. El consum i l’esport com a tapadora 

I aquesta visió triomfa enmig d’un consumisme que està arribant a un punt inimaginable 
anteriorment i en un context d’idolatria de l’esport -que el telenotícies de l’11 de setembre 
s’endarrereixi a TV3 per una centrifugadora de cotxes fa pensar-, d’individualisme, de manca 
de participació, de televisió escombraria, de manca de diàleg i de consens polítics i de grollera 
manipulació de la realitat. I gosaria dir que tot just som al començament de mals majors. 
Perquè els immigrants sembla que estan a punt de pagar els plats trencats. I qüestions 
bàsiques com l’armamentisme o les relacions comercials internacionals ni tan sols es posen 
damunt la taula. Quan hi ha un daltabaix com el dels joves a França o a Anglaterra fa unes 
setmanes, les mesures que es prenen tenen a veure amb la disciplina i amb la repressió, i els 
més poderosos no es pregunten per les causes. A casa nostra, els indignats ens han aportat 
una molt bona dosi d’esperança, però ni és gaire visible com es canalitza tot plegat ni el 
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moviment, per la seva forma d’organització, per bé o per mal, mostra altre camí que una 
encara molt teòrica renovació de les institucions. 
 

1.5. Un feble associacionisme 

Els camins polítics, sindicals, associatius, es veuen desprestigiats, febles, amb poca capacitat 
de convocatòria. I els drets de les persones i les bones intencions es propugnen en aquesta 
mena de “reserves de bones intencions” que són les escoles. Qualsevol intent de sortir de la 
reserva és qualificat de “bonista”, amb un cert menyspreu. Inventada la paraula, el seu ús ha 
fet fortuna per desprestigiar qualsevol intent de posar els més vulnerables en el centre de les 
nostres atencions. 
Les persones “militants” acusem el cansament de fer de pals de paller poc valorats a les 
verdes i a les madures. Notem de vegades la dolorosa manca de connexió amb els més 
joves. Segurament calen noves formes, però això és més fàcil de dir que no pas de fer. 
 

1.6. El fet religiós sota sospita 

Molts  cristians vivim una imatge pública d’Església que ens costa d’assumir, a nosaltres i a 
qui ens envolta, i una societat poc sensible al tema, de vegades és superficial i frívola, i ens 
sentim ferits. 
Aquest panorama no convida a l’optimisme. A mi em costa imaginar-me un futur fàcilment 
transformable. És possible que les accions de tots plegats deturin alguns processos, però a 
tots ens costa dibuixar un model a defensar, en positiu. No sé si hem perdut el sentit de la 
utopia, però sí que hem perdut un model global de valors, de propostes, de societat, que sigui 
engrescador i fàcil de transmetre, que sigui capaç de conduir-nos a la lluita per assolir-lo. 

 
2. Veure la realitat en la seva complexitat 

2.1. Estereotips i reduccionismes 

Arribada a aquest punt, m’adono que alguna cosa d’això que us he dit falla. Falla perquè no 
deixa de ser una visió reduccionista, que no té en compte tots els elements de la realitat. I és 
que m’he deixat portar per aquesta tendència que tenim a simplificar i a crear-nos prejudicis. 
Una tendència que és natural, però que cada cop està més estimulada pels mitjans de 
comunicació de forma, jo penso, gens desinteressada. I dic dels mitjans de comunicació 
perquè esdevenen el filtre a través del qual percebem la realitat, al marge que puguin tenir 
poques o moltes pressions de grups polítics i econòmics. 
I és una tendència perillosa, perquè modifica la forma com tenim de percebre les altres 
persones i condiciona –i paralitza– les nostres reaccions a partir d’estereotips. Igual com un 
pot començar veient un immigrant com una persona exòtica i anar-lo vivint com una 
competència deslleial i acabar mirant-lo com un destorb o un enemic. De vegades no 
controlem la percepció de les coses. I els nostres anhels, les nostres enveges constitueixen 
uns filtres que no ens deixen veure les persones tal com són. Us en poso uns quants 
exemples: 
 

 Tots els polítics són corruptes i viuen situacions de privilegi. La política no serveix per 
a res. 

 Tots els espanyols són anticatalans. O tots els catalans van a la seva i menyspreen 
Espanya.  
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 Els pobres ho són perquè no són prou treballadors o espabilats i a més abusen de les 
prestacions socials. Hi destinem molts diners inútilment. 

 L’Església catòlica són una colla de reaccionaris, que idolatren el Papa i defensen uns 
privilegis econòmics que no mereixen. 

 En temps de retallades, les prestacions socials han de ser per als de casa. Els 
immigrants vénen de fora, abusen del nostre sistema social, ens prenen la feina.  

 Els musulmans són terroristes i masclistes. 

 Els jueus són la causa de tots els problemes de l’Orient Mitjà. 
 

2.2. Creiem allò que volem creure? 

I un llarg etcètera. El problema d’aquesta mena d’afirmacions és que van calant a força de 
repetir-les i ens les acabem creient. De vegades perquè el missatge que ens arriba coincideix 
amb allò que volem creure. I això cada vegada més s’aplica també a mentides i 
tergiversacions de les coses, especialment en el camp de la política. De manera que cada cop 
costa més distingir allò que s’escapa de la cultura dominant, si és que podem utilitzar encara 
un terme que sembla passat de moda. 
Jo vaig viure una vegada, en un comitè d’empresa, una situació d’aquestes. Estàvem 
negociant la situació d’un parell de companyes, a les quals no s’aplicaven unes mesures que 
estaven previstes dins la legislació. L’empresa reconeixia al comitè que elles tenien raó, però 
deia que només ho aplicarien si els obligava el jutge. Era una negociació dura, perquè volíem 
evitar una judicialització que ens semblava innecessària. I l’empresa, de cop, va canviar de 
tàctica. I va començar a enviar missatges “tòxics” a la gent, dient que el comitè havíem fet 
propostes que no havíem fet i afegint-hi, a més, cites de l’evangeli (era una empresa de 
missa). Doncs jo vaig patir molt perquè era molt difícil defensar-se d’això. Si entres en el joc 
d’anar negant una per una les coses, jugues en el seu camp i en les seves formulacions, i a 
més la gent se n’acaba cansant i li fa mandra entrar al fons de les coses. Però si calles, 
atorgues. En el fons és una qüestió de confiança. A mi em va doldre algun comentari de 
companys: jo no em crec ni els uns ni els altres... Quan això es va formular així, vaig veure 
que l’empresa havia aconseguit el que volia: que perdéssim credibilitat. 
 

2.3. La fe, un antídot 

L’antídot de tot plegat potser està en la revisió de vida i en fórmules semblants: intentar 
contemplar la realitat: a) en la seva complexitat de causes i conseqüències; b) des de la 
perspectiva dels més febles, que és la perspectiva de l’opció preferencial pels pobres; c) 
buscant-hi la contemplació del Déu que ens estima, i que segur que hi és; d) sentint-nos 
implicats en l’acció transformadora que se’n derivi. Insistint, doncs, en allò que no es veu. 
Això, doncs, ens col·loca en una nova perspectiva. 
 

II. Allò que no sempre es veu, “és El que és”. Contra tota lògica 

1. Déu no és evident 

Totes nosaltres, en un moment o altre de la vida, hem fet l’experiència que Déu ens estima. Si 
no, no seríem avui aquí. Una experiència profunda i sentida, que és possible que se’ns faci 
difícil d’explicar en si mateixa, encara que doni sentit a les nostres vides, encara que en 
transmetem l’entusiasme. Sabem que Déu hi és i hem après a cercar-lo i a contemplar-lo en 
mig de la vida. Però sabem per experiència que Déu no és evident. Déu mateix es defineix 
com “El que és”, que d’alguna forma és la no-definició, la transparència. Si no és amb els ulls 
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de la fe, no el veiem. I encara aquest “no-ser” no ens permet donar-li noms que no li 
corresponen, des de la nostra necessitat de donar categories, de crear conceptes. Però 
aquesta realitat intangible, que se’ns escapa, és la realitat que considerem vertadera, la que 
no es veu. 
 

2. Déu sempre ens sorprèn 

Per tant, enmig d’una anàlisi social pessimista, ens preparem per trobar els vestigis de Déu, 
que són els que ens donaran la clau per viure l’esperança. I per això se m’acut recordar 
algunes de les formes amb què Déu ens sorprèn: 
 

 En l’inesperat. Allà on no el busquem. Quan no el busquem. Quantes vegades no ens 
hem sorprès de reconèixer-lo en un gest d’algú, en una trobada amb algú, en algun fet 
imprevist, de forma gairebé fortuïta. No som nosaltres que el cridem i el domestiquem, 
encara que segurament ens agradaria. Penso en ETA i l’abandó de les armes o en les 
revoltes dels països àrabs: qui ho podia preveure uns mesos abans? La situació 
pintava molt negra, però tot i això hi ha hagut indicis de canvi. Per tant, hem d’estar 
obertes a transformacions que no depenen de nosaltres, que no segueixen cap lògica. 
Abordem l’anàlisi de la realitat amb la raó, però la realitat conté molts elements, des 
de la fe, que van més enllà. 

 En les persones de qui no esperem res: 

 Els qui nosaltres ja hem deixat de banda, per “dolents”. Però Déu gosa 
convidar-los a canviar i encara perdona els qui potser nosaltres no 
perdonaríem, com li passa a Jonàs amb els ninivites. I encara ho fa amb sentit 
de l’humor. 

 Déu gosa confiar especialment en els que no tenen poder, en els que es refien 
únicament de la seva Paraula. Una Paraula que sí que té capacitat 
transformadora. Sovint nosaltres només veiem allò que la gent no pot fer i no 
allò que pot fer. És clar, per exemple, en el camp dels discapacitats. M’ho va 
fer entendre un psicòleg que es diu Tomás Castillo, tot parlant de l’accés a la 
feina dels discapacitats. I us trasllado la seva pregunta: “com us sentiríeu, quan 
aneu a entrevistar-vos per una feina, si tinguessin en compte allò que no sou 
capaços de fer, en lloc d’allò que podeu fer? 

 Déu gosa confiar també en els més pobres, en aquells que sembla que ja no 
puguin aportar res, perquè res no tenen ni material ni, de vegades intel·lectual 
o afectiu. Però totes nosaltres segur que alguna vegada hem quedat tocades 
profundament per una persona d’aquestes i que aquest contacte ens ha 
interpel·lat i ha fet canviar en qüestions bàsiques. Penso en una dona que vaig 
veure pràcticament morir de SIDA, una prostituta, de molt mal caràcter, 
rebutjada per tothom. En ella i en la seva filla, de només 17 anys, l’única 
persona que tenia a prop, i en la tendresa amb què la cuidava. 

 Déu gosa confiar, i fins i tot posa d’exemple, en aquells que no tenen fe o no la 
tenen de manera ortodoxa. Qui es va aturar en el camí de Jericó a Jerusalem 
va ser el samarità. 

 En les situacions i coses que no valorem prou: des de l’opulència –i la nostra és una 
societat globalment opulenta, encara que hi hagi molta gent que quedi relativament 
fora del sistema– és difícil poder valorar la solidaritat. La precarietat per si sola no és 
bona, però certament ajuda a veure les coses que realment són importants: i és que 
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l’estimació, la solidaritat poden fer multiplicar els pans i els peixos. I la unió entre les 
persones (sumar esforços, unir voluntats, complementar talents), com ha demostrat el 
moviment obrer al llarg de la història, pot construir noves realitats més justes. De fet, 
ara que començarem l’Advent, el que va canviar la història no va ser l’or, l’encens i la 
mirra, sinó l’actitud confiada, en Déu i en els homes, de Jesús. 

 En el patiment extrem. En la mort. Quan aparentment hem perdut tota llibertat i ens 
veiem portats “allà on no volem”, amb les paraules de Jesús a Pere.(1) Déu hi és i es 
manifesta des del dolor compartit. Sense explicacions, paraules ni lògica. Per això ho 
sabem o ho intuïm només o per la pròpia experiència, o per l’experiència dels qui hi 
han passat. 
 

I encara hi afegiria una cosa, amb permís dels culers, que va contra el missatge del guru 
espiritual més reconegut de Catalunya: Pep Guardiola. Podem compartir la seva afirmació 
que ens convé comportar-nos d’una determinada manera (llevar-nos molt d’hora, posar-nos 
a treballar, treballar en quip, confiar en nosaltres mateixos...), però no tant que aquesta 
conducta ens portarà a l’èxit (veurem què passa si el Barça, bo i comportant-se així, perd). 
Perquè l’experiència dels cristians és que comportar-se d’una forma coherent i activa va 
portar Jesús a la creu. I encar hi afegiria una altra cosa. El nostre equip no és el dels millors, 
és el de la gent que anem trobant, preferentment el dels més pobres: o sigui els que en 
saben menys. Tant si hi tenim feeling com si no. És allò que en castellà diuen: “Con estos 
bueyes hay que arar”. I aquesta és la gràcia de “l’asunto”. 
 

III. La nostra vida, sagrament d’esperança 

1. Esdevenir signes profètics, tastets del Regne de Déu 

O sigui, traducció de Déu per als altres. Allò que a nosaltres ens ha costat de veure, que 
vivim i que sovint no sabem explicar estaria bé que fos un signe profètic, és a dir, que ajudés 
els altres a descobrir Déu. Es tracta de construir esperança, d’actuar de forma que la nostra 
acció pugui ser “tastet”, testimoni d’aquest convenciment intern que Déu, en la seva aparent 
feblesa, és molt més fort que la crisi, el desànim, la mort. Això no comporta pas que els 
cristians hàgim de fer volar coloms, ni de fer coses espectaculars o particularment difícils. 
Més aviat significa que les accions que emprenguem estiguin arrelades a l’Evangeli i ser tan 
coherents com puguem. Amb ganes també que siguin visibles. No cal que ens preocupem 
per la quota de “share”, però sí que ens esforcem per fer intel·ligible el nostre discurs i per 
afirmar amb assertivitat alguns principis bàsics de l’Evangeli. 
Poso un parell d’exemples, que coneixeu prou (si més no un d’ells): la pancarta penjada a 
l’església gran de Santa Coloma: “Era foraster i em vau acollir”. O el fulletó que aquest estiu, 
de vacances, vaig trobar a una parròquia de Verona: “A l’Església de Verona ningú no és 
estranger”. Tal qual i signat pel bisbe. Dues afirmacions molt semblants, profundament 
evangèliques i a contracorrent absolutament en la nostra societat, en un moment en què 
alguns partits polítics, molt perillosament, han descobert que és rendible electoralment 
arremetre contra els immigrants. O en el moment en què, em consta, hi ha gent que ha 
deixat de fer donatius a Càritas perquè “només se’n beneficien els estrangers”.  L’acció de 
Santa Coloma és un acte de valentia, d’exigència (perquè això ha de significar també un 
esforç intern perquè els estrangers realment se sentin acollits en la litúrgia, en les activitats 
solidàries...) i també una forma de fer que molts estrangers que potser mai no posaran els 
peus dins d’una església se sentin públicament valorats. És un missatge clar a la societat. 
Per cert, voldria esmentar encara un altre testimoni d’aquesta mena. A l’equip de pastoral 
obrera del bisbat de Sant Feliu, tenim per costum organitzar taules rodones sobre la crisi, 
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amb la presència del nostre bisbe i de persones que hi estan treballant. N’hem fet a 
Viladecans, Vilanova, Piera, Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Una de les coses que 
hem vetllat ha estat pel contacte amb la gent que no és de missa: de vegades fent la taula 
en un centre cívic, o bé fent-ne publicitat fora de l’àmbit exclusivament cristià, o convidant-hi 
persones “de fora”. A Sant Vicenç hi vam convidar un militant de la política que en absolut és 
de missa, junt amb gent de Càritas i de la Fundació Bayt Al-Taqqafa, que van explicar els 
projectes que tenen adreçats a immigrants. I no precisament als immigrants “bons” que 
busquen integrar-se amb docilitat a la nostra cultura, sinó als que sortien de la presó o bé als 
joves menors que són aquí. En sortir, en José Luis em comentava que li havia impactat un 
discurs d’Església que molt pocs partits farien seu.  
 
2. Algunes propostes per a l’actuar 

Algunes propostes (que ja fem, segur) que em sembla que convindria treballar especialment 
en aquest temps de crisi: 
 

1. En nosaltres mateixos 

 Treballar la creativitat. En temps de vaques magres tot funciona millor. Quan els 
recursos són escassos, la creativitat creix [collaret del mamut].  

 Mantenir i cultivar el bon humor. Relativitzar les coses. Nosaltres estem malament, hi 
ha molta gent al món que està molt pitjor. Però bàsicament tenim motius per a 
l’esperança. El bon humor ajuda a tirar endavant. I cal reconèixer que la situació 
anterior no ens fa més feliços. 

 En temps de violència verbal i de joc brut, mantenir el fair play. 

 Ser agraïts, valorar allò que tenim, buscar quines són les prioritats reals. 

 Fruir de la bellesa. Sembla una qüestió purament retòrica, però jo crec que no ho és. 
La bellesa, a través de la música, de la poesia, de l’art, reflecteix Déu d’alguna 
manera. I no és cert que això sigui una exclusiva de la gent amb diners. Històricament 
ha estat un privilegi, però avui, amb el nivell d’educació, amb la xarxa de biblioteques, 
amb Internet... moltes coses estan a l’abast. 
 

2. En la relació amb les persones 

 La confiança en temps de desconfiança i de tancament, justament. Fer confiança en 
les persones. No veure el company, el veí com un competidor, com un inútil, com un 
delinqüent. O com un desgraciat si no és del nostre mateix partit (això costa!). Sembla 
que un dels motius de la histèria de les borses és la manca de confiança en el futur. 
Doncs bé, nosaltres en volem tenir, de confiança: en l’immigrant, en l’aturat... Això vol 
dir pensar que se’n poden sortir, delegar responsabilitats –petites o grans–. Arriscar-
nos. De fet és el mateix que fa Déu amb nosaltres. Quan som capaces de mirar-nos la 
vida i les persones en positiu estem potenciant les qualitats positives de la gent. Totes 
hem fet l’experiència de créixer quan algú confia en nosaltres i n’espera alguna cosa 
de positiu. De vegades cal confiar i cal aportar eines educatives, que facilitin 
l’assumpció de responsabilitats i l’aprenentatge de tasques. És el que hem après 
nosaltres mateixes als moviments, entitats, feines i, m’imagino, congregacions. 

 La valoració de les persones. Les menys afavorides, les menys formades, les menys 
capacitades. Les que han perdut la feina, les que no s’adapten a les noves 
tecnologies, les que no ens coneixen ni coneixem. Aquí entraria allò de Cardjin: “Un 



 
14 

 

 

jove treballador val més que tot l’or del món”. Un jove sense papers, una persona amb 
una greu discapacitat, algú que és a la presó... Han de poder sentir que les veiem des 
del punt de vista de la capacitat i de la seva dignitat. Som fills i filles de Déu. De 
vegades ho hem d’explicitar. A elles i al seu entorn.  

 La gratuïtat. Treballar per no-res. Sense cap ànim de liderar ni d’obtenir 
responsabilitats o diners. Hi ha qui diu que fan falta lideratges. Jo crec que sobretot 
ens fa falta gratuïtat. I que els lideratges provenen de l’autoritat i no del poder. Lidera 
en positiu qui és reconegut pels altres per la seva generositat. 

 L’acollida i els espais de relació. Els cristians som afortunats per fer experiència de 
comunitat dels nostres grups: de revisió de vida, les comunitats, els grups de 
pregària... Oferir espais on la persona sigui acceptada, on hi hagi escolta mútua i 
diàleg és molt important. Creant espais nous o aprofitant o aportant calidesa als 
espais que ens ofereixen les entitats on som.  

 Acompanyar, ser-hi, en les situacions difícils, encara que no hi puguem fer res. És 
l’experiència més senzilla i més difícil. Ser-hi sense poder fer-hi res és una 
experiència difícil, perquè a nosaltres ens agradaria ser una superwoman amb poders 
i resoldre tots els problemes econòmics, afectius... la malaltia i la mort mateixa. Ser-hi, 
sense més, és reconèixer en part la nostra “inutilitat”, però sovint és allò que la gent 
més aprecia. 

 Donar protagonisme als més pobres. Tenir present que en la nostra relació amb la 
gent, sobretot amb la gent menys valorada, els protagonistes han de ser ells. 

 Organitzar-nos per obtenir allò que creiem prioritari. El valor de les organitzacions no 
es mesura només pels resultats que s’obtenen a curt termini. Sempre ens enduem 
sorpreses quan hi treballem. 

 
3. En el barri  

 Ser capaços de treballar per al bé comú i, en les nostres associacions, moviments, 
entitats, posar aquest bé comú per damunt dels nostres interessos particulars, encara 
que no siguin interessos personals, sinó de grup. Treballar per al consens. Avui dia la 
transició és molt criticada amb l’argument que vam ser massa “fluixos” en unes 
quantes coses. No sé si és veritat, però jo més aviat em vaig quedar amb la sensació 
que renunciar a algunes coses permet impulsar-ne d’altres. De fet, quan ets al 
sindicat i reinvindiques coses, per justes que siguin, sovint has de triar i has de 
renunciar. I sol sortir-ne una millora, encara que no hagis obtingut el millor conveni del 
món. L’argument, de TV3 “Ho volem tot i ho volem ara” queda molt bé, però és fora 
del nostre abast i més aviat sembla un argument per a persones consentides que no 
pas per a persones madures. 

 Treballar el sentit col·lectiu. Fer el contrapès de l’individualisme imperant. Ajudar a 
veure que la millora si no és realment per a tots no és millora. I ajudar a crear una 
certa consciència de poble, de treballadors, tan inclusiva com sigui possible. 
Segurament avui ja deu estar passada de moda la consciència de classe, però 
certament ara ens convindria molt recuperar-la: per fer veure per exemple que els 
treballadors, immigrants o no, tenen moltes coses en comú i que cal construir un futur 
comú, en termes d’igualdat. En aquest sentit, també el sentit de festa és important: 
sopars, festes majors, celebracions de qualsevol mena poden ser ocasió de treballar 
conjuntament per un objectiu comú. Aprofitem-les! De fet quan vaig preparar el llibre 
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“Veïnes i monges” vaig quedar impressionada per com éreu de “juerguistes” (de fet ja 
n’havia fet l’experiència). L’evangeli és missatge d’alegria i de cooperació. Siguem-hi! 

 Pensar i fer pensar, tractar d’argumentar, no ideologitzar. Els esquemes antics 
encara aporten molta part de veritat, però en moltes coses han quedat obsolets. Ens 
movem massa per esquemes, per estereotips. Els mitjans de comunicació són molt 
potents. Hem d’aconseguir: fer passar la realitat pel sedàs del sentit crític i 
argumentar les coses sense ideologitzar-les. A casa ho promovem a través de 
revistes i a través d’un bloc. És una forma. Però es pot fer de moltes maneres. Jo 
voldria dir aquí que, contràriament a allò que sovint s’afirma als mitjans de 
comunicació, nosaltres, encara que no siguem persones famoses, no som ciutadans 
anònims. Tenim nom i cognoms, història, creences, llibertat... I com nosaltres, la gent 
que ens envolta. 

 Comunicar bé allò que som i allò que vivim, sense complexos. No ho dic tant per les 
comunitats religioses, sinó per l’Església en general. Hem de ser porosos. Permetre 
que els altres “entrin” en nosaltres i a l’inrevés. Hem d’aprendre a explicar bé la nostra 
fe, perquè molta gent que ens envolta no la coneix. I hem de poder convidar tothom a 
prendre-hi part, perquè el que fem té interès. I no només per als creients, també per 
als qui no ho són. Com més ens expliquem, sense afany de proselitisme, més al pas 
sortirem d’aquesta tendència a relegar tot el que és religiós a l’àmbit privat. 

 Atendre les persones, però anar a les causes dels problemes. És important fer 
totes dues coses simultàniament. L’atenció a les persones sens dubte fa que se 
sentin acollides i millora potser només momentàniament la seva situació. Però també 
dóna solidesa a les reivindicacions més profundes, de transformació social que 
puguem fer, que no es poden realitzar sense un compromís clar amb la gent. De fet, 
és el que moltes vegades es retreu als partits. Perquè la reivindicació ha d’estar ben 
fonamentada i arrelada a la societat.  

 Exprèmer els canals polítics. Sovint tenim al davant realitats doloroses, o invisibles, 
o efectes perversos d’algunes mesures. És important aprendre a formular això en 
forma de proposta viable i aprendre a canalitzar a través de les institucions la 
reclamació pertinent.  

 En la nostra acció social, fer funcionar el cor, però sobretot el cap. L’eficàcia en els 
recursos és important i per això cal cooperació amb altres entitats i persones. I cal 
actuar sense crear dependències, fent les persones més lliures i més capacitades, no 
pas més agraïdes o més dependents de nosaltres. 

 Fem per relacionar-nos, en condicions d’igualtat amb els immigrants, i amb la gent 
que pateix. La convivència és l’única forma d’acabar amb les manies i els 
prejudicis mutus. No siguem antiracistes de saló. 

 Educar i educar-nos en la participació, en una participació de qualitat, austera, 
compromesa, respectuosa, creativa. No suplir, acompanyar, en l’aprenentatge de 
portar grups, d’escoltar, d’assumir responsabilitats. 
 

4. En l’Església  

 Les parròquies són espai de trobada per a molts immigrants llatinoamericans: quin 
protagonisme tenen? Poden fer lectures, exercir de catequistes, col·laborar amb 
Càritas. En general, tendim a integrar-nos més fàcilment no pas als llocs on ens 
“donen” coses o on som senzillament receptors, sinó en el lloc on podem aportar 
coses. 
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 Fer públics, deixar clars, uns quants missatges que avui es van desdibuixant: els 
estrangers són persones prioritàries a estimar des de l’Evangeli, els pobres han de 
trobar acollida i resposta... A l’estil de Santa Coloma i de Verona. 

 Acollir les persones, en l’Església sobretot. 
 

5. La pregària, síntesi de tot plegat 

Dir a unes monges que resin sembla una presa de pèl. Direu que “para este viaje no 
hacían falta alforjas”. Però com que segur que ho feu molt més que no pas jo i que 
molts altres, que quedem atrapats en les bones intencions però no acabem de posar 
fil a l’agulla,  em fa pensar que teniu una tasca de suplència important. També perquè 
la pregària és com una síntesi de tot això que us he anat explicant: d’aquesta 
confiança, esperança, il·lusió, gratuïtat, compromís, que fa falta per afrontar els reptes 
del nostre món. I, com sabeu, la nostra acció no donarà fruit si no està arrelada allà 
on toca. Doncs això.  

Mercè Solé 
Novembre 2011 

 
1
 Jn 21,18: T'ho ben asseguro: quan eres jove et cenyies tu mateix i anaves on volies, però a les teves velleses 

obriràs els braços i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols. 

 

 Estació d’Enllaç - Divendres 16 de desembre (21.30 h) 
 

Sopem des de la diversitat a la Llum de Betlem. Comencem a l'església de Sant Agustí 
acollint Jesús, la Llum que ve de Betlem, escoltem joves testimonis que han trobat la Llum en 
la foscor i portem aquesta llum a través del Raval fins a l'escola Vedruna del carrer dels 
Àngels. Allí compartirem el sopar propi de Nadal de cada cultura. Per això és molt important 
que porteu sopar típic de Nadal del vostre país! http://vimeo.com/32957899 
 

 Reclinats sobre el pit del Senyor ● Fites d’acompanyament personal 
 

El creixement en la fe passa per acceptar que els altres poden tenir 
una paraula de Déu sobre la meva vida. És creïble afirmar que ningú 
no es coneix millor que ell mateix. Però també és cert que la presència 
de Déu es dóna sovint més enllà de la pròpia consciència. Els altres, 
volent-ho o no, esdevenen, de vegades, una paraula de Déu que 
ajuda, encoratja i fa sortir del passat per avançar. 

Des de fa uns anys, la forma habitual d’aquesta alteritat en la fe la 
vehiculem en els grups i en les reunions periòdiques. Tinc la impressió, 
però, que l’augment del recurs als grups –ni que sigui acompanyats 
per un guia– ha fet perdre vitalitat a una altra eina fonamental per a la 
fe com és l’acompanyament personal. 

Per acompanyament personal em refereixo a aquelles converses periòdiques entre dues 
persones en la qual una d’elles verbalitza les seves recerques de la presència de Déu i l’altra 
li retorna un contrast, de forma que, plegats, van trobant la voluntat de Déu en la vida de la 
primera. 

Quan es dóna amb normalitat aquesta forma de pastoral en el si de la comunitat cristiana 
diem que hi ha “cultura d’acompanyament espiritual”. Convé anar alimentant i assolint aquesta 
cultura de l’acompanyament des de les homilies, les introduccions dels recessos o en la 

http://vimeo.com/32957899
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conversa. D’aquesta forma, esdevindria un ajut per a la vida cristiana, com ara ho són 
l’eucaristia, els grups de revisió de vida o el compromís per la justícia. 

Parlar de les recerques personals amb algú, tot demanant consell, pressuposa un grau de 
confiança no evident. Demanar acompanyament personal pressuposa valentia i risc. Aquest 
grup agosarat és necessari per tal d’anar més enllà del “jo i Déu ja ens entenem”, car, afirmar 
això, és molt proper al “jo i jo mateix ja m’entenc”. Sovint ens fem una projecció a la mesura 
de les nostres necessitats i l’anomenem “déu”. El contrast comunitari i l’acompanyament 
personal ajuden a esquivar el perill de solipsisme. 

El context d’acompanyament que jo sovintejo és un espai on dues persones podem 
comunicar-nos durant una hora. Estem asseguts, un davant de l’altre, però no encarats. Més 
aviat, dibuixem un angle obert entre nosaltres on el vèrtex es situa enmig de tots dos. 
D’aquesta manera es visibilitza la presència d’un tercer, l’Esperit Sant, que treballa al llarg de 
la conversa i cap a qui s’adrecen subtilment les nostres persones. 

És important visibilitzar aquest tercer, perquè “on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, 
jo sóc allí enmig d’ells” (Mt 18,20). Subtilment se’l reconeix en aquesta distribució en l’espai. 
També el fem present en la conversa quan preguem junts o en el sagrament del perdó. 

A partir del moment que s’inicia l’acompanyament espiritual, el qui acompanya es compromet 
a anar pregant per l’acompanyat. Jo ho solc fer present en el matí de la jornada de la nostra 
trobada o en acabar l’entrevista. Alguna vegada ho he fet durant la conversa, mentre escolto o 
compartim un moment de silenci. 

En algun moment de la conversa, gaudim d’una experiència de llum que ens fa veure amb 
més claredat on és, d’on ve i cap on continuar davant de Déu. El to de les paraules mostren el 
punt d’autenticitat, i la història de converses compartides revelen que aquell moment ha estat 
revelador. Per part meva, em surt un agraïment pel fet que Déu hagi volgut mostrar-se tan 
clarament a tots dos. És quan revivim, de nou, la sorpresa dels pelegrins d’Emmaús: “¿No és 
veritat que el nostre cor s’abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el 
sentit de les Escriptures?” (Lc 24,32) 

David Guindulain, sj 
 

 Fundació Benallar – Regala solidaritat 
 

En vista de la situación de crisis actual, 
queremos iniciar una campaña para 
adquirir nuevos socios o donativos 
puntuales, tanto económicos como en 
especie. 
Todos sabéis que las subvenciones 
públicas van disminuyendo cada vez 
más, y la crisis está llegando ya a las 
entidades sociales, lo cual va 
directamente relacionado con la 
disminución de ayudas sociales a las 
personas excluidas, mientras aumentan 

alarmantemente las solicitudes de personas con muchas necesidades. 
Por eso, en el archivo adjunto que se os envía, se describen muy brevemente algunos de 
nuestros proyectos que necesitan más aportaciones económicas.  
Contamos con vuestra respuesta generosa; con los pequeños granitos de arena se van 
construyendo grandes proyectos. 
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Esperamos vuestras sugerencias, quedando agradecida en nombre de la Fundación, 
 
Ana Royo, Directora Fundació Benallar 
 

Proyecto 1. MANUTENCIÓN TRIMESTRAL DE UNA PERSONA SIN HOGAR EN 
NUESTRO PISO DE ACOGIDA  
 
Objetivos  

 Acoger temporalmente a las personas recién llegadas, o con poco tiempo de estancia 
en España, y que se encuentran sin trabajo y, consecuentemente, sin vivienda.  

 Acompañar a estas personas, desde el ámbito personal, laboral y social, promoviendo 
las aptitudes necesarias adecuadas para realizar su propio itinerario de inserción con el 
fin de poder superar las dificultades de su adaptación a la sociedad de acogida.  

 Propiciar un ambiente familiar, acogedor, de respeto, de igualdad y de colaboración 
entre todos.  

 
Características  
El piso tiene 7 plazas y el periodo de estancia es de entre 3 a 6 meses.  
Se ofrece alojamiento, alimentación, asesoramiento, recursos básicos…  
Cada persona tiene un programa personalizado, consistente en:  
El acompañamiento mediante un tutor/a.  
La realización de cursos formativos que ayuden a la inserción laboral.  
La búsqueda de empleo.  
El piso está totalmente tutelado por voluntarios que o bien viven allí integrando la comunidad 
intercongregacional “Mare de l’Acollida”, o bien van a hacer turnos semanales.  
 
Presupuesto mensual / anual  

CONCEPTO  COSTE PERSONA  
ALIMENTACIÓN  100 €  
BECA PARA GASTOS PERSONALES  50 €  
TARJETAS DE TRANSPORTE  33 €  
SUMINISTROS  35 €  
TOTAL  218 €  

 
Proyecto 2. BECAS PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE ALUMNOS DEL 
TALLER DE ARTESANÍA Y HORTICULTURA 
 
Objetivos  

 Ofrecer talleres artesanales y de horticultura para personas sin vivienda con la finalidad 
de que obtengan una fuente de ingresos y puedan iniciar una vida autónoma.  

 Enseñar adecuadamente las técnicas artesanales y hortícolas apropiadas para 
elaborar los productos con calidad.  
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Características  
Los talleres se realizan de 4 a 5 días a la semana durante 3 horas.  
Se ofrece a los asistentes una beca diaria de asistencia y la tarjeta de transporte para asistir 
al taller.  
Los beneficios ayudan a poder iniciar una vida autónoma y cubrir una parte de las 
necesidades básicas: habitación, alimentación y transporte.  
 
Beca por Persona  

CONCEPTO  BECA 1 PERSONA  
UN MES  197 €  
UN TRIMESTRE  591 €  
UN AÑO  2.167 €  

 
 OTRAS INICIATIVAS  
 
1 € al día  
Quizá no puedas subvencionar completamente ninguno de los proyectos arriba indicados, 
pero tal vez puedas contribuir con ellos donando algunos euros mensuales.  
30 € mensuales puede que no sea una gran cantidad para ti, pero sí lo es para las personas 
necesitadas.  
 
Campaña Navideña  
Del 1 al 15 de diciembre de 2011 
puedes traer a la Fundación Benallar 
todos estos productos:  

 Regala un pack de Alimentos 
envasados  

 Trae un Regalo nuevo para un 
niño de la Fundación, o bien un 
objeto para Tómbola, o bien 
productos para la Cesta de 
Navidad  

 También puedes vender y 
comprar números a 1 € de la cesta navideña.  

 
(Tanto la tómbola como la cesta navidena se sortearán el día de la fiesta de Navidad de 
Benallar, el 18 de diciembre de 2011).  
 
Horario de atención al público:  
Lunes y miércoles de 17 a 20 h. - Jueves de 10 a 13 h.  
 
Para hacer tus donativos:  
La Caixa - CCC—2100/3001/65/2200340429  
 
Fundació Privada Benallar  
C/ Sots-tinnent Navarro 18, baixos 1a - 08002 Barcelona  
Tf 93 268 80 15 Fax 93 268 80 16  
info@benallar.org ● www.benallar.org 
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 Aquest Nadal regala intercanvis! 
 

La Comunitat de Germanes Oblates de Barcelona i el centre El 
Lloc de la Dona organitzen un any més el “Nadal Solidari”, que es 
celebrarà el cap de setmana del 16, 17 i 18 de desembre. Es tracta 
d’una proposta adreçada a joves d’entre 20 i 30 anys per tal 
d’experimentar un Nadal diferent en què els protagonistes no siguin els 
regals, sinó el fet de compartir un espai comú i una experiència 
conjunta, creadora de relacions socials i solidaritats recíproques. 
Celebrar el “Nadal Solidari” és una oportunitat per apropar-se al Raval, 
i més concretament a la realitat de dones que viuen situacions 
d’exclusió social per la seva vinculació amb la prostitució. Un 
apropament per a deixar-se interpel·lar, compartir, celebrar, 
interioritzar, pregar, fer festa… compartint amb altres joves. 
Si tens entre 20 i 30 anys i vols viure aquesta experiència… 

Atreveix-te a descobrir que existeix un altre món a prop del teu i que moltes vegades passa 
desapercebut als teus ulls. Et sonen paraules com exclusió, estigma, desigualtat, manca 
d’oportunitats…? Les Oblates som una congregació religiosa que vivim i treballem a 
Barcelona i et convidem a apropar-te a la realitat de les dones que exerceixen la prostitució i/o 
pateixen l’exclusió social al barri del Raval. 
Si t’interessa inscriure’t o rebre informació posa’t en contacte amb nosaltres abans del 5 
de desembre: Escriu un mail a alzola54@hotmail.com, o bé trucan’s: 639845036 
 

‘‘Mirando el mundo con los ojos de los niños’’ 
 

2011 ● Tiempo de Adviento ● Anticipando la llegada del Señor 
 

Conjunto de “testimonios personales de parte de los 
niños y jóvenes sobre el tema de no-discriminación que 
se refiere al artículo 2 de la Convención sobre los 
Derechos de los Niños. El Folleto de oraciones para el 
Adviento de este año contiene muchas historias que 
evidencian la miríada de maneras en las que se 
manifiesta la discriminación. Para algunos, la 
experiencia dolorosa se presenta muy intensamente y 

aún ahora las heridas siguen profundas. Les pedimos que oren para la persona cuya historia 
está presentada en el folleto, día tras día. En algunos casos hemos utilizado un seudónimo 
para proteger al individuo en vez de usar el nombre real” (Jim Jolley, fms, editor). 

 
Alguns testimoniatges: 
 
La vida es un gran campo de batalla que hay que 
cruzar para tomar el control de tu propio destino. A 
veces te tumban, pero debes volver a ponerte de pie 
enseguida y luchar porque nada vale tanto como la 
vida. Debes encontrar tu inspiración para vivir, sea lo 
que sea o sea quien sea. Hola, mi nombre es Alex y 
tengo parálisis cerebral. Me afecta tetrapléjicamente 
y mi habla se arrastra. A pesar de mis diferencias 
físicas, mi corazón y mi cerebro están llenos de 
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amor, creatividad y compasión; también, la gente a menudo dice que mi sabiduría va más allá 
de mi edad. Mi inspiración son mis amigos y mi familia; sin estas personas no sería tan fuerte 
ni independiente.  Cuando estoy con mis amigos, me siento segura, fuerte, feliz y libre y como 
si pudiera conquistar cualquier cosa. Es impresionante lo que se siente cuando uno se da 
cuenta de cuánta gente se quedaría a tu lado sin preguntar, es esta sensación la que te hace 
sonreír y resplandecer en el interior. Mi familia siempre ha sido el grupo de personas que me 
ha dado más apoyo y cariño a lo largo de mi vida. Su amor es mi red de seguridad y me 
permite correr riesgos y enfrentar desafíos y gente desafiante con confianza y orgullo. Cada 
vez que entro en una sala nueva o veo rostros nuevos siento que mi corazón se acelera. Es la 
sensación de no saber si voy a ser aceptada o juzgada por mis diferencias que lo hace difícil. 
Pero trato de entrar con una sonrisa. Yo creo que las diferencias deberían ser aceptadas y 
que la discriminación debería ser una cosa del pasado. La vida tiene que ver con el compartir 
y sonreír y hacer que el mundo te devuelva la sonrisa.  

Alex Reimers – 15 años 
Australia 

 
La niña 
En nuestra parte del mundo la niña recibe un 
tratamiento diferente del que recibe el niño. Una 
niña no es aceptada con alegría en algunas 
familias. Los padres tratan a una niña en un 
modo diferente del modo en que tratan a los 
niños. Cuando una madre espera un niño, los 
miembros de la familia prefieren un varón a una 
hembra. Si nace una niña, no se celebra; en 
cambio, si nace un niño, todos los miembros de 
la familia vienen a celebrarlo.  
Aceptan a la niña pero no están muy contentos 
de ella. También existen muchas restricciones 
para las niñas en nuestra cultura. No pueden 
andar por la calle con compañeros varones a 
no ser que sea su padre o su hermano. Siento pena por las chicas que no pueden disfrutar de 
la vida como nosotros los varones. Deben cubrir sus cuerpos enteros hasta la cabeza, en 
público. En el círculo de nuestra familia, las chicas también deben respetar las normas 
sociales, aun en este siglo 21. Están limitadas a la casa. Ninguna salida, ninguna compra y 
estoy seguro de que se sienten discriminadas debido a su género. Yo creo que si se les diera 
la oportunidad, las chicas podrían brillar en la sociedad y disfrutar de una mayor libertad en 
ella.  

Saim Javed – 15 años 
Pakistán 

 



 
22 

 

 

 
Una simple taza de té 
Me llamo Anjilus Soren, hijo de Jamil Soren. Soy un estudiante 
universitario y vivo en la aldea Radhanagar con mis padres.  
Radhanagar es una subparroquia a aproximadamente 35 kilómetros 
de la ciudad de Dinajpur en Bangladesh. Chokarhat es un mercado 
de aldea y se encuentra a un kilómetro de mi pueblo. Hay unas 
casas de té en este Mercado, pero yo no puedo tomar té en ellas. 
Los gerentes de los restaurantes no quieren darme té porque soy un 
chico de la tribu Santali. Si toco la taza de té se volverá impura. Los 
musulmanes locales Bengali nos odian. No se les permite a los 
miembros de la tribu Santali que tomen té en las casas de té de 
Chokarhat. 
Me duele hablar de cuánto luchamos por nuestra supervivencia. 

Estamos atrasados económicamente, abandonados políticamente e ignorados socialmente. A 
veces no nos respetan como humanos debido a nuestra situación de fondo. Somos 
doblemente minoritarios: por ser de una tribu y por el hecho de ser cristianos. 

Anjilus Soren – 17 años 
Bangladesh 

 
Document íntegre a: www.champagnat.org o a la web de l’URC 
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
 

    DESEMBRE 

15 dj. 
Acte acadèmic a la Facultat de Teologia de Catalunya. Conferència de Mons. Joseph W. Tobin: 
“La Vida religiosa avui: esperança en temps difícils” – Aula Magna, a les 7 de la tarda. 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  

http://urc.confer.es 
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