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Amb la crisi els pobres cada vegada més pobres i els rics...
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Atenció personalitzada (Mt 18,12)

Han passat  2000 anys i encara cueja la qüestió de qui és el més important, no tan sols 
en la societat, si no el que és més greu, dins de l’Església. I el que és més confús per 
aquesta generació és la resposta que Jesús ens dóna: el criteri bàsic és que el més petit, 
senzill i transparent, això és, tot el que representa ésser un infant serà el més important.
L’home del segle XXI, ha de renéixer de nou, com el propi Jesús li recorda a Nicodem 
(Jn 3, 1-15), tornar a la petitesa per recuperar el més preuat de l’ésser humà la seva 
innocència, per deixar-se omplir de l’amor de Déu i ésser com a esponges. A més de 
mirar a tothom per sobre, s’ha d’aprendre a mirar cap avall, on es viu la necessitat i 
l’home “mendicans”. La pròpia imatge la trobem en Ell mateix que s’ha fet un com 
nosaltres que ha assumit l’abaixament i la renuncia a tots els honors.     
Què necessito per sintonitzar avui en dia en el missatge de Jesús?. Dos condicions en 
són necessàries: actitud de “servei” fins a “esmerçar-se”. Si ens aturem a pensar-hi un 
moment són les actituds que posen en pràctica els infants: ajuden sense esperar res a 
canvi i ho donen tot en el moment de fer-ho. Ho fan en actitud d’estima, sense esperar 
res a canvi. ¡Què fàcil és la teoria!, tot recordant a la imatge entranyable de “Maginet 
Pelacanyes”, però que difícil és la pràctica. Tot just, el que primer es necessita és ficar-
se en la pell de l’altre (empatitzar), fer-ne un acompanyament acurat (“cum” “panis”, 
anar  o caminar al costat de l’altre, ajudar-lo en les necessitat de les que estigui mancat. 
Podrem “perdre” una mica del nostre temps en ajudar a l’altre?. És qüestió de valors... 
On hi ha la teva riquesa, allí hi ha el teu cap i el teu cor. Ets capaç de donar-te als 
més febles, a aquells que no et reclamen ni et demanen res? Això és el que realment és 
important trobar a Déu en les coses simples i senzilles, el demés ja vindrà.
Tot això implica una fortalesa interior molt gran, una gran dosi de pau interior, renun-
cia a la supèrbia, autosuficiència de l’home actual, a saber ser també “homo mendicans” 
de l’amor de Déu, perquè certament ningú pot donar a l’altre allò que no té. Així ens ho 
recorda la Beata Mare Teresa de Calcuta: “ El important no és la quantitat d’accions que 
realitzem si no la intensitat de l’amor que hi posem en cada acció”.

Mn. Joan Manuel Bajo, consiliari bisbat de Tortosa
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Ho ha dit...

Comunicar consisteix a saber que el tu és una extensió del jo. Quan es comunica, el 
jo es dilata fins a assolir el tu, fins a fondre’s amb ell. Aquest és el moviment de la 
comunicació: l’exercici del jo per deixar de ser una mica menys jo i convertir-se en 
una mica més tu.
Lluís Pastor (Barcelona, 1968), periodista, professor de la Universitat Ramon Llull

Només una guerra té la seguretat d’ésser sempre totalment justa, és la guerra contra 
la misèria.
Abbé Pierre, (1912-2007), prevere francès, fundador d’Emmaús, moviment dels sense sostre

Per a un cristià, hi ha igualtat absoluta de dignitat entre l’home i la dona: l’un i 
l’altra són criatures de Déu; l’un i l’altra són rescatats pel Crist; l’un i l’altra són fills 
de Déu, l’un i l’altra estan cridats al mateix destí sobrenatural.
Michel Quoist (1921-1997), prevere, teòleg i sociòleg francès   

Nadal: temps de fe i d’esperança

En acabar aquest Nadal m’ha semblat adient posar-vos aquesta pregària. De fet és 
més que una pregària de Nadal. És una projecció d’esperança per a tota la vida. 
Perquè la unió, la pau, la gràcia, la humilitat, la llum... han de formar part del nostre 
testimoni cristià durant tot el temps, durant tot l’any, i més ara que veiem tantes 
mancances, tanta preocupació, tant de desencís al nostre voltant... 
Des de la nostra fe estem cridats a ser esperança viva per a tota la humanitat. 
Bon Nadal i bon any! 

Mn. Xavier Moretó, viceconsiliari

Bon Nadal!
Si tens amics, busca’ls,

el Nadal és UNIÓ
Si tens enemics, reconcilia’t,

el Nadal és PAU!
Si tens pecat, converteix-te.

el Nadal és GRÀCIA!
Si tens supèrbia, amaga-la,
el Nadal és HUMILTAT!

Si estàs en les tenebres, 
encén el fanal del teu cor,

el Nadal és LLUM!
Si estàs trist, 

vivifica la teva alegria,
el Nadal és GOIG!

Si vius en l’engany, reflexiona,
el Nadal és VERITAT!
Si sens odi, oblida-te’n,

el Nadal és AMOR!

Espai de reflexió i silenci
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Col·laboracions

En el tema VI d’aquest mes llegim: Una nova forma d’entendre i d’exercir de 
l’autoritat, la paraula clau serà “servei” i més endavant entenem la política com un 
acte de servei als conciutadans

Càritas, en el seu darrer informe, afirma que la pobresa actualment és més intensa, 
més extensa i més crònica. Mentrestant observem com els rics es fan més rics i els 
pobres més pobres. Fins a quin punt seguirem per aquesta senda?

Fa un parell de setmanes vaig veure la pel·lícula “El capital” que recomano a tothom. 
Al final de la pel·lícula el protagonista, un sicari del capital que assumeix la presidència 
d’un banc d’inversions que es troba a la cúspide del sistema financer internacional, 
finalitza el seu discurs davant el consell d’administració del banc tot dient: “Soc el vostre 
Robin Hood, seguiré robant als pobres per donar-ho als rics”. Tot seguit el consell 
d’administració en ple li correspon amb una ovació en suport a aquelles paraules.

Són certes les paraules del protagonista?. Evidentment que si: Amb molts diferents 
matisos es pren als pobres per incrementar les riqueses dels rics. Tot i l’evidència 
demostrada  sobre les causes de la crisi res no ha canviat en quant les basses del 
model que segueixen potenciant el nous Robin Hood. (Del article els Nous Robin 
Hood de Rafa Allepur, president de JP .Lleida), 8-1-2013)

Tots sabem que el “sistema” corrupte s’ha instal·lat a uns nivells escandalosos, quasi 
cada dia ens assabentem  de nous casos. A aquests corruptes al final no els passa res, 
doncs encara que dimiteixin dels seus privilegiats càrrecs, la majoria marxen sense 
tenir que tornar res a les arques socials, al contrari, molt sovint obtenen un nou 
càrrec amb nous sous milionaris. La llei no ho resolt correctament i aquests casos, 
malauradament, com veiem, proliferen constantment. I tot això agreuja la crisi.

A els més pobres, els sense feina, als jubilats, ens queden els disgustos: l’augment 
de les tarifes de la llum, del gas, l’increment del I’IPC i la inflació, la cistella de la 
compra cada cop més cara  i les oficines de l’atur cada cop més plenes. 

Com acabarà aquests crisi? Jesús digué dels rics: És més fàcil que un camell passi pel 
forat d’una agulla que no pas que un ric entri al Regne de Déu. (Mt 19.16-30).  Aquí  
ho tenen difícil el nous Robin Hood.

Narcís

Els nous Robin Hood
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Notícies

Barcelona ja disposa de menjadors socials en tots els districtes de la ciutat

Aquesta setmana s’ha inaugurat el nou menjador social de l’Eixample que disposa 
de 100 places diàries. | La ciutat disposa de 17 menjadors socials en total amb 1.540 
àpats diaris. 

Barcelona (Redacció). El nou menjador social de l’Eixample, que va obrir portes 
aquest dimecres, compta amb 100 places diàries. El seu horari és de dilluns a 
diumenge, els 365 dies de l’any de 12:00 a 14:00 hores i està gestionat per l’empresa 
d’inserció laboral Fundació Futur.
 
En els últims dos mesos s’han obert dos menjadors socials més juntament amb el 
de l’Eixample, un al districte de les Corts i l’altre al Sarrià-Sant Gervasi amb una 
capacitat de 100 places diàries cadascú, el que significa 300 places en total.
 
Amb aquests equipaments i amb l’ampliació de places en els ja existents, Barcelona 
disposa de 1.540 places diàries i amplia la seva xarxa de menjadors socials passant 
de 14 a 17 equipaments distribuïts a tots els districtes de la ciutat. 
 
L’ampliació de les places i del nombre de menjadors socials respon a la prioritat de la 
ciutat de garantir a tothom l’accés a l’alimentació, per aquest motiu es va augmentar 
en un 69% el pressupost destinat a aquests serveis, el que ha permès incrementar el 
nombre de places en els menjadors ja existents i obrir-ne tres de nous.
 
Les persones usuàries d’aquest servei són persones majors de 18 anys en situació de 
pobresa i/o exclusió social, persones que viuen en habitatges sense condicions per 
cuinar o que requereixen un seguiment dels hàbits d’alimentació, i persones sense 
ingressos que cobren pensions mínimes i no poden cobrir les necessitats bàsiques.  

Durant l’any 2012 els menjadors socials de Barcelona van servir un total de 380.737 
àpats a 10.423 usuaris diferents.

Món Barcelona (17/01/2013 - 17:06h), La Vanguardia

Menjadors socials
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Reunió Interdiocesana

Aquesta va ser la segona reunió del curs 2012-2013 i es va fer el dia 15 de 
gener, amb la presencia dels representants de totes les diòcesis de Catalunya 
i Les Illes. El coordinador interdiocesà va informar de l’actualitat del 
Moviment i també de les diferents actuacions que s’han fet  a Catalunya. Els 
coordinadors del diferents bisbats van presentar la feina feta a cada diòcesis i 
la situació del moviment. 

Es va parlar de la trobada a Lleida el proper dia 8 de maig, informació de 
la situació actual del programa, la logística, la difusió i es van contrastar les 
opinions dels bisbats presents.

Es va comentar el contingut del temari del proper curs 2013-2014. 
Es va parlar  sobre els mitjans de comunicació de l’Església i la necessitat de 
la col·laboració de tothom, per mantenir i millorar els citats mitjans. El dia 4 
d’octubre es va celebrar la Nit de Radio Estel per recollir finançament i va ser 
un èxit de públic i de col·laboració.

El Llic. Mn. Josep Hortet Gausachs ens va donar una conferencia sobre 
“Com viure avui el Concili Vaticà II”, va ser enriquidor recordar l’esperit de 
Joan XXIII com a motor del Concili.

Es va celebrar l’Eucaristia que va presidir Mn. Manuel Pal concelebrada amb 
tots els consiliaris presents. 

Desprès de l’àpat  espiritual, l’àpat material: el dinar de germanor per compartir 
vivències i experiències i la foto de rigor per tenir un record de la reunió. 

A la tarda es va comentar la col·laboració amb l’Hospital de Sant Joan de 
Déu del nostre moviment de Vida Creixent,  per la Botiga Solidaria, amb 
productes i manualitats exposats a la citada Botiga per recollir diners per als 
projectes solidaris. 

Desprès d’aquest dia agradable i profitós, ens vam separar per tornar cadascú 
a la seva diòcesi amb les energies renovades per treballar per el Moviment i 
per el Regne de Déu. Fins la propera!

72a reunió interdiocesana
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Reunió Interdiocesana

Reunió Interdiocesana de Catalunya i Les Illes.

Reunió de la Comissió Permanent de Vida Ascendente  a Madrid.
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Entrevista

Joan Piris (Cullera, 1939), bisbe 
de Lleida des del 2008, ha decidit 
cedir un edifici del Bisbat per a les 
famílies que han estat desnonades pels 
bancs. El projecte ha fet sorgir molts 
voluntaris que hi volen col·laborar, des 
d’arquitectes a l’atur i empreses que s’hi 
ofereixen gratuïtament, fins a particulars 
que fan donacions. Piris és partidari 
d’una reforma legal que eviti el drama 
humà de les famílies desnonades.

Com va sortir la idea de cedir un 
edifici als desnonats pels bancs?

No és una idea improvisada. L’antic 
seminari el tenim utilitzat en un 60% 
per l’Institut Diocesà de Ciències 
Religioses, però la resta, un 40% de 
l’edifici, està tancat. Teníem previst 
destinar-lo a un projecte d’acolliment 
de persones sense llar, en un projecte 
conjunt amb Arrels, Càritas, la Paeria i 
el Bisbat, que hi aportava l’edifici. Feia 
dos anys que hi treballàvem, però al 
novembre la Paeria va anunciar que no 
podia posar-hi els diners. Havien aprovat 
destinar-hi 600.000 euros, però la seva 
situació és complicada i ara no poden 
fer-ho; han trobat una altra solució: en 
lloc de diners, aportaran un edifici que 
tenen en desús. Al novembre, doncs, jo 
em trobo de nou amb l’antic seminari, 
buit, sense cap ús previst.

Llavors va pensar en els desnonats.
Sí. Va coincidir que al desembre hi 
havia una reunió de la plataforma dels 
desnonats de Lleida [Plataforma dels 
Afectats de la Hipoteca, PAH] en un 
local que els havíem cedit a la parròquia 
de la Magdalena. Jo feia un temps 
que tenia previst presentar-me allà per 
conèixer-los i escoltar de primera mà els 
seus problemes. Hi vaig anar, hi havia 
alguns periodistes, em van preguntar què 
hi podia fer, el Bisbat, i jo vaig dir que 
teníem aquest edifici i que el volia posar 
a disposició dels afectats, que les famílies 
tinguin un lloc on viure.

Joan Piris Bisbe de Lleida
“La deshumanització dels bancs no pot continuar”

Hem de ser Església samaritana, no podem 
passar de llarg davant de determinades 
situacions
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Entrevista
Els usuaris no pagaran res?
Alguna cosa hauran de pagar, però del 
tot assequible. La filosofia és que trobin 
una llar mentre tinguin aquesta situació. 
Tinc clar que això és un problema molt 
gros que el Bisbat no pot arreglar, però 
sí que puc intentar generar un onada 
d’interès i sensibilització.

I s’ha produït?
Vaig fer una demanda espontània 
i l’endemà ja van començar a venir 
les ofertes, algunes de públiques 
i d’altres de privades: arquitectes, 
constructors, empreses de pintura... 
tots volien col·laborar-hi de franc. El 
col·legi episcopal fa cicles formatius, i 
professors i alumnes van dir que podien 
fer la instal·lació elèctrica i altres feines 
que a més els servirien de pràctiques 
formatives. Vam convocar una reunió 
i van venir més de vint persones 
disposada a ajudar. Ara n’hi ha una 
trentena. També hem tingut donatius 
econòmics, des de persones que hi 
posen 20 euros fins a la Diputació de 
Lleida, que ens ha ofert 150.000 euros. 
Hem obert un compte de banca ètica. 
Si algú hi vol contribuir, tenim un 
compte per fer-ho.

Està sorprès, de la reacció?
N’estic content. Però també sabem que 
nosaltres no solucionarem res. Com 
a molt, a l’edifici hi caben uns vint 
habitatges. I, de famílies desnonades, 
a Lleida n’hi ha 1.900. La cessió de 
l’immoble és anecdòtica. Importa més 
la sensibilització. Hem de ser Església 

samaritana, no podem passar de llarg 
davant de determinades situacions. Si 
pots fer alguna cosa, fes-la. Encara que 
sigui poc. I ho fem sense demanar el 
carnet d’Església: tothom pot venir a 
col·laborar, vingui d’on vingui.

Com valora l’actuació dels bancs?
Els bancs actuen segons els seus 
interessos i normatives. Però això haurà 
de canviar. És necessari. Com s’ha de 
canviar, no ho sé, però és evident que les 
coses s’han fet molt malament. Ja se sap 
que els bancs no tenen sentiments, han 
nascut per guanyar diners. Però hi ha un 
nivell de deshumanització que no podem 
mantenir. Cal injectar humanitat, també 
a la banca.

De quina manera?
Existeix la banca ètica. Són institucions 
sense ànima de lucre, poc propenses 
a invertir en armament i altres coses 
contràries a la dignitat humana. Donen 
poc interès però ofereixen coses més 
importants.

Aquests dies deu respirar una mica: els 
periodistes ja no li preguntem per l’art 
en litigi.
I, si m’ho pregunten, no passa res, perquè 
no responc. Vaig decidir que d’aquest 
tema no en penso parlar. Ja hi ha d’altres 
persones, que en parlen. Jo, no.

David Marín
Publicat a El Punt Avui. Edició 
Nacional 15-01-2013, pàgina 48
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Notícies

Dos bisbes a la Barcino del segle VI
En primer terme, les restes de la pila baptismal trobades a la basílica dels 
Sants Màrtirs Just i Pastor

La troballa d’una pica baptismal confirma 
que la ciutat va tenir dues seus episcopals

“Les pedres han parlat, i ho han fet de manera 
clamorosa”, va afirmar ahir Armand Puig, rector 
de la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. Es 
referia a les restes arqueològiques trobades sota la 
sagristia d’aquesta església situada al barri Gòtic 
de Barcelona, a pocs metres de la plaça de Sant 
Jaume.

Què té de rellevant un fragment de pica 
baptismal perquè representants de l’església, de 
la ciència i de la política (al capdavant, Jaume 
Ciurana, el regidor de Cultura de l’Ajuntament) 
convoquin la premsa i parlin davant d’una 
dotzena de càmeres? Júlia Beltrán, directora 
del projecte de recerca, explica que el segle VI només batejaven els bisbes i, per 
tant, la basílica va ser una seu episcopal, que s’afegeix a la ja coneguda, sota l’actual 
catedral. Hi ha constància, per la documentació escrita, que en aquell temps de 
domini visigòtic hi havia dualitat de culte cristià: els arrians i els catòlics. “Aquesta 
dualitat no estava provada arqueològicament –explica Júlia Beltrán, conservadora en 
cap del conjunt de la plaça del Rei, del Museu d’Història de la Ciutat– . D’això ve 
l’excepcionalitat de la troballa. Sabíem que hi havia bisbes arrians i catòlics, però no 
hi havia restes arqueològiques que ho corroboressin”.

Per tant, “molts capítols de la història visigòtica de la ciutat s’hauran de revisar”, 
opina Júlia Bertrán, perquè “Barcelona tenia un pes important; amb els visigots, la 
ciutat esdevé un centre de poder, tot i que encara és petita”. La troballa feta ahir 
forma part d’una intervenció arqueològica a la basílica que ja va donar fruits fa un 
any, amb el descobriment d’un mur i una columna del segle VI.

Barcelona, Bernat Salvà,  El Punt Avui. Edició Nacional.
Foto: Oriol Duran.
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Cultura
Activitats amb els néts
Toca, toca! Activitat de sensibilització 
mediambiental
Us podreu apropar a tres ambients ben 
diferenciats: les selves tropicals, els deserts i les 
zones mediterrànies. Coneixereu els éssers vius 
que hi habiten i com ens hi podem relacionar.
Horari: Cap de setmana i festius a les 
11.00h, 12.00h, 13.00h, 14.00h, 16.00h, i 
18.00h
CosmoCaixa ( Isaac Newton, 26. T. 92 212 
60 50). Places limitades, sense reserva prèvia. 
Preu: 2 euros

Conferències
Les ciències a la Sagrada Família, a càrrec de 
Claudi Mans, catedràtic de la Universitat de 
Barcelona.
L’arquitectura i les escultures de la Sagrada 
Família ofereixen elements de reflexió 
sobre la matemàtica, la física, la química, la 
biologia i la geologia. Una visió diferent i 
molt interessant d’aquesta joia de Gaudí.
Dia: dimecres 13 de març
Horari: 17.00h
CosmoCaixa ( Isaac Newton, 26. T. 93 212 
60 50) Places limitades, sense reserva prèvia.

Exposicions
Cafè-tertúlia amb les arts Activitat per a la 
gent gran)
Seduïts per l’art. Passat i present de la fotografia
Presenta la història de l’art com a motor 
innovador per a la fotografia del s. XIX i 
també explica els orígens de la fotografia. En 
l’exposició hi trobarem obres de fotògrafs 
britànics i francesos més importants. 
S’exhibeixen vídeos i fotografies que mai 
s’han mostrat al públic.

Del 22 de febrer al 19 de maig. Cada dijous 
a partir del 28 de febrer
Horari: 16.30h  Durada: 2h
Caixa Fòrum (Av. Francesc i Guàrdia, 6-8. 
T. 93 476 86 00). Inscripció prèvia. Places 
limitades. Preu: 4 euros. Descompte del 50% 
als clients de “la Caixa”

Museus
Inauguració de les Drassanes Reials Restaurades
Després d’estar molt de temps tancades 
a causa de la remodelació de l’edifici, 
s’inauguren les Drassanes Reials. Per celebrar 
aquesta data s’obrirà el portal de Santa 
Madrona, l’única entrada medieval que es 
conserva, i els jardins del Baluard que es 
troben situats damunt la muralla.
Dia dissabte, 16 de febrer
Horari: 
A les 12.00h: inauguració de les Drassanes 
Reials
De 15.00 a 23.00h: portes obertes a les 
Drassanes i exposicions temporals
De 16.00 a 19.00h: visites guiades a l’edifici
De 15.00 a 22.00h: obertura dels portal de 
Santa Madrona (s. XIV)
De 15.00 a 17.00h: portes obertes als jardins 
del Baluard

Dia diumenge, 17 de febrer
Horari:
De 10.00 a 19.30h: portes obertes a les 
Drassanes Reials i exposicions temporals
De 10.00 a 22.00h: obertura del portal de 
Santa Madrona (s. XIV)
De 10.00 a 15.00h: portes obertes als jardins 
del Baluard
Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n. T. 93 342 99 20)
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Dissabte  2:  XXV diada de la gent gran. 
Celebració de la Candelera i els patrons de 
Vida Creixent Simeó i Anna.
A la Basílica de Sant Josep Oriol. A les 17 
hores. Eucaristia concelebrada presidida per 
l’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, 
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona.

Dijous 7: Reunió d’animadors. A les 5 de la 
tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a. Aula 1. Tema VI 
– ATENCIÓ PERSONALITZADA, Si un 
home te cent ovelles i en perd una,¿no deixa 
les noranta nou a la muntanya i va a cercar la 
perduda? (Mateu18,12).

Dijous 14: Reunió d’animadors. A las 5 de 
la tarde, en Rivadeneyra 6, 3a. Aula 3. Tema 
VI – ATENCIÓN PERSONALIZADA, Si 
un hombre tiene cien ovejas y se le descarría 
una de ellas, ¿no dejará en los montes las 
noventa y nueve, para ir en busca de la 
descarriada? (Mateo18,12).

Març 

Dijous 7: Reunió d’animadors. A les 5 de 
la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a. Aula 1. Tema 
VII – SINCERS DEL TOT. ¿Surt de tu, 

això que em preguntes, o bé altres t’ho han 
dit de mi? (Joan 18, 33-34).

Dijous 14: Reunió d’animadors. A las 5 de 
la tarde, en Rivadeneyra 6, 3a. Aula 3. Tema 
VII – SINCEROS DEL TODO, ¿Dices eso 
por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho 
de mí? (Juan 18,34).

Abril

Dijous 4: Reunió d’animadors. A les 5 de 
la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a. Aula 1. Tema 
VIII – EL GOIG DEL SEGUIMENT. 
¿Poden estar tristos els convidats a noces, 
mentre l’espòs és amb ells? (Mateu 9,15).

Dijous 11: Reunió d’animadors. A las 5 de 
la tarde, en Rivadeneyra 6, 3a. Aula 3. Tema 
VIII – EL GOZO DEL SEGUIMIENTO, 
¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse 
tristes mientras el novio está con ellos? 
(Mateo 9,15).

Maig 

Dimecres 8, XXVII Trobada 
interdiocesana de Vida Creixent de les 
diòcesis de Catalunya, Andorra i Les Illes, 
a la diòcesi de Lleida.

Agenda 2013

Amb la col·laboració de

La Secretaria de Vida Creixent romandrà oberta de dilluns a divendres  en 
horari de 5 a 7 de la tarda.


