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PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Prenc el títol d’aquest comentari del 
tercer objectiu del Pla Pastoral que es tà 
posant en pràctica la nostra ar xi  diò cesi 
de Barcelona. Recordem els tres objec-
tius, que són: l’anunci de Je   sucrist als 
qui no el coneixen, la pastoral de la ini-
ciació cristia na i la soli daritat com a ex-
pressió de la fe cristiana.
  Davant del Nadal, voldria recordar 
també alguna de les reflexions expo-
sades en la carta pastoral que vaig 
publicar a l’inici d’aquest curs, titula-
da Una Església samaritana enmig de 
les grans ciutats. L’expressió Esglé-
sia samaritana és d’arrels evangèli-
ques i s’hi han fet moltes referències 
en el recent Congrés sobre la Pastoral 
de les Grans Ciutats que hem cele-

brat a Barcelona i clausurat a Roma, 
posant les nostres conclusions en 
mans del Sant Pare. 
  La paràbola del bon samarità és 
molt oportuna per a l’Església d’avui, 
per als cristians que vivim enmig dels 
homes i les dones que pateixen. Je-
sús ens diu que el bon samarità es 
va acostar, veié i es compadí d’aquell 
home que era al marge del camí mal-
ferit per uns lladres. L’amor efectiu 
és un llenguatge universal que tot-
hom entén. Una Església samarita-
na és aquella que uneix en un tot el 
missat ge i el gest, que explica allò 
que és mitjançant allò que fa. «Fets, 
fets i no només paraules», deia el fun-
dador del Cottolengo de Barcelona, 

el pare Jacint Alegre Pujals, que està 
en procés de canonització.
  El nostre Congrés sobre els cris-
tians en les grans ciutats d’avui no po-
dia oblidar els pobres. I no els ha obli-
dat. En la gran ciutat els pobres són 
sovint considerats com una nosa, una 
incomoditat que s’intenta amagar. 
Però el realisme cristià no pot oblidar 
la pobresa, tant la del món urbà com 
la del món rural. Si com diu el papa 
Francesc «Déu viu en la ciutat», ai-
xò ens obliga als cristians —i a tota 
persona que tingui sentiments huma-
nitaris— a ser solidaris amb totes 
les formes de pobresa, tant la dels 
barris marginals com la que hi ha, so-
vint amagada, en els barris més cèn-

trics. També és cert —i en la carta pas -
toral d’aquest any ho he recordat de 
manera especial— que una forma de 
marginar les persones pobres seria no 
tenir cura de les seves necessitats 
espirituals i culturals.
  Tot això comporta l’esforç per es -
devenir una Església samaritana. Cà -
ritas Diocesana ens ho recorda aquests 
dies amb el lema de la seva campa-
nya: «Perquè mai no saps quan la vida 
et deixarà de somriure. Aquest Na dal, 
ajuda’ns». La crisi que encara per du  ra 
en moltes persones i en 
moltes fa mí lies demana 
que ens esforcem per 
escoltar i actuar amb 
solidaritat.

Què és una Església samaritana?
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15. � Dilluns (lit. hores 3a 
setm.) [Nm 24,2-7.15-17a / 
Sl 24 / Mt 21,23-27]. Sant Va-
lerià, bisbe; sant Urber, prev. a 
Osca; santa Cristiana (Nina), 
esclava mr.; santa Sílvia, vg.; 
beat Bonaventura de Pistoia, 
prev. servita.
16. � Dimarts (  Urgell) [So 3, 
1-2.9-13 / Sl 33 / Mt 21,28-32]. 
Sant Josep Manyanet (1833-
1901), prevere d’Urgell, nat a 
Tremp, fund. Fills i Filles de la 
Sagrada Família (SF, 1870). 
Sants Ananies, Azaries i Mi sael, 
joves companys de Daniel; san-
ta Albina, vg. i mr.; santa Ade-
laida (o Alícia) de Borgonya (s. X); 
beata Maria dels Àngels, vg. car-
melitana.
17. � Dimecres [Gn 49,2.8-10 / 
Sl 71 / Mt 1,1-17]. Sant Joan 
de Mata, prev. provençal, co-
fund. Trinitaris (OSST, 1198); 
sant Llàtzer, germà de Marta i 
Maria, de Betània, ressuscitat 
per Jesús; sant Esturmí, abat; 
sant Franc de Sena. 
18. � Dijous [Jr 23,5-8 / Sl 71 / 
Mt 1,18-24]. Mare de Déu de 
l’Es perança, o bé Expectació 
del part, anomenada popular-
ment “de la O” (antífones). Sant 
Gracià, bisbe; sant Adjutori, mr.
19. � Divendres [Jt 13,2-7.24-
25a / Sl 70 / Lc 1,5-25]. Sant 
Nemesi, mr.; sant Anastasi I, pa-
pa (399-401) i mr.; beat Ur bà V, 
papa (occità, 1362-1370); san-
ta Fausta, mare de família mr.; 
santa Eva, mare dels humans.
20. � Dissabte [Is 7,10-14 / 
Sl 23 / Lc 1,26-38]. Sant Ben-
jamí, patriarca; sant Domènec 
(Domingo) de Silos, abat bene-
dictí; sant Macari, prev. i mr.
21. � † Diumenge vinent, IV 
d’Advent (lit. hores 4a setm.) 
[2Sa 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 
88 / Rm 16,25-27 / Lc 1,26-
38]. Sant Pere Canisi (1521-
1597), prev. jesuïta i doctor de 
l’Església, nat a 
Nimega. Sant Se-
verí, bisbe i mr.; 
sant Glice ri, pre-
vere i màrtir.

EMÍLIA GARCIA

ENTREVISTA

Apostolat 
bíblic

María Benedicta Daiber va néixer en el 
si d’una família alemanya de tradi ció 
luterana. El seu ateisme li produïa un 
gran buit interior i als 18 anys, des-
prés d’una lluita interior, «va abraçar 
la fe catòlica» i dedicà tota la seva 
vida a donar-la a conèixer. Va viatjar 
per mig món amb la Bíblia sota el 
braç. El maig de 1954 va arribar a 
Barcelona, on es va establir després 
d’haver impartit cursets per tota la 
Península. El 1959 va fundar l’Obra 
de Cursets Bíblics Catòlics. L’Emília 
Garcia, que va conviure amb ella du-
rant 20 anys, és la continuadora del 
seu apostolat bíblic: presideix l’Asso-
ciació d’Amics de M. Benedicta.

Com va començar l’apostolat de M. 
Benedicta?
Va impartir cursets a parròquies de Bar-
celona i rodalia. L’any 1970, amb el P. 
Pablo Menor, SJ, que havia conegut 
al Perú, va fundar el Moviment Pro Ec-
clesia Sancta, que la portava a vi  sitar, 
cada estiu, monestirs de contempla-
tives d’Espanya, amb qui com partia el 
seu amor a l’Església. Eren una mena 
d’exercicis espirituals b reus.

Arran de la seva mort van continuar 
el seu apostolat...
Les persones que la coneixien esta-
ven convençudes de la seva santedat. 
Era una geganta de la fe que no po-
dia quedar oculta, el seu apostolat 
bíblic no podia perdre’s. El 1995 es 
va fundar l’Associació, que promou la 
seva causa de canonització i el seu 
apostolat.

Per què la va captivar?
Sóc testimoni de la força de la Parau-
la de Déu, que, com diu sant Pau, «és 
útil per ensenyar, per convèncer, per 
corregir, per educar en la justícia..., 
perquè l’home estigui preparat per 
a tota obra bona» (2Tm 3,16-17), ja 
que l’Evangeli és «força de Déu per 
al qui creu» (Rm 1,16-17).

Òscar Bardají i Martín

Un centre d’esplai celebra el quaran-
ta-cinquè aniversari de la seva funda-
ció. La celebració és un dissabte a la 
tarda. Les activitats se succeeixen: 
jocs, cançons, exposició de fotogra-
fies i, arribat el vespre, celebració de 
l’eucaristia setmanal, avui centrada 
en l’aniversari. La missa esdevé ac-
ció de gràcies per l’activitat educa-
tiva, per les persones que l’han ani-
mat, pels infants que n’han gaudit, 
pels infants i monitors traspassats... 
Acabada la celebració, es projecta un 
recull d’imatges de la vida del cen tre 
i quatre parlaments breus fan conèi-
xer la petjada que el pas per l’esplai 
ha deixat en la vida de monitors de 
diverses generacions.
     Intervé una antiga monitora, ara ca-
sada i mare de dues nenes, per re-
cordar els seus anys d’infant en les 
activitats del centre. Diu: «[...] Vaig 
jugar, vaig viure aventures, vaig es-
coltar contes... Vaig aprendre a ex-
pressar-me en els tallers i van ser es-
coles de pregària el bon dia i el bona nit. 
Aprenies a anar pel món i a comptar 
amb els altres, i a viure la satisfac-
ció gratificant d’haver fet tu les coses. 

A poc a poc, vaig conèixer i viure va-
lors i actituds com la solidaritat, la 
generositat, el compartir, l’amistat, 
la pertinença a un grup, l’austeritat 
[...] .» «Us he donat exemple perquè, 
tal com jo us ho he fet, ho feu també 
vosaltres» (Jn 13,15).
  La posterior etapa de monitora la 
resum així: «Sense adonar-me’n, com 
si es tractés de la segona part d’una 
lliçó, vaig aprendre —juntament amb 
els companys monitors— el que vo-
lien dir les paraules compromís, gra-
tuïtat, compassió, responsabilitat, 
treball en equip, donar el millor de tu 
mateixa... Tota una manera de fer i de 
viure que m’han acompanyat al llarg 
de la vida, tant personalment com 
professional». Finalment, clou el seu 
testimoni dient: «Quan van arribar les 
filles ens plantejàrem: què els podem 
oferir de bo, a part d’esti mar-les, per-
què creixin sent persones de bé i per 
als altres? No vam dubtar: la fe, l’en-
senyament i l’educació en el lleure; 
és a dir, la comunitat, l’escola i el cen-
tre d’esplai!» Un creixement harmònic 
per aprendre a estimar i servir, com 
Jesús ens va ensenyar.

En el temps de lleure

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA Lectures 
missa 
diària i 
santoral

La ira, la venganza 
y el amor propio
Dante Alighieri (1265-1321), en la Di  -
vina Comedia, narra el caso del jo   -
ven Aniel, condenado, a quien una ser-
piente monstruosa estrecha de tal 
manera que se funden lentamente el 
cuerpo del joven y el cuerpo del mons -
truo. 
  La piel del joven se vuelve esca mo  sa 
y sus ojos despiden destellos verdo-
sos. Los condenados, al verlo, ex cla-
man horrorizados: «¡Aniel, cómo cam-
bias! ¡Cómo vas cambiando, Aniel!»
  —Al irritarnos ya traslucimos la ira 
en la actitud y en la mirada.
  —La ira procede de la falta de vir -
tud y de dominio de uno mismo. 
  —La ira y el odio son contagiosos. 

Tóxicos. Dice un proverbio persa: “Po-
ca hiel corrompe mu cha miel”.»

  San Basilio afirmaba: «El iracundo 
pierde hasta el aspecto de persona 
y toma el de fiera.» 
  Otro autor moderno sentencia: 
«Quien se deja llevar por la ira, la có-
lera, el odio se encuentra la víbora 
que pica, el león que ruge y el tigre que 
despedaza.»
  San Agustín, tan actual y profundo 
como siempre, nos recuerda: «Los 
antiguos nos enseñaron que la ira no 
es más que el apetito de venganza.»
  Y san Alfonso de Ligorio: «Vencer el 
amor propio es vencerlo todo.» 

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU
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Càritas Diocesana de Barcelona

Arribem a les festes de Nadal joiosos 
per la vinguda del fill de Déu, però un 
any més també ens sentim moltes 
ve gades com l’infant Jesús: petits i 
vulnerables. Aquesta crisi ha tocat 
una part molt important de la nostra 
societat, que està patint, i molt, les 
conseqüències d’unes polítiques eco-
nòmiques i fiscals injustes. Cada ve  -
gada atenem més famílies amb nens 
petits que s’han quedat sense feina, 
que han esgotat la prestació i que 
viuen amb molta angoixa el pre sent 
i el futur.
  En aquest context, tots hem sentit 
—a prop o lluny— la inestabilitat, la 
por, la inseguretat de caure o que les 
coses no sortissin bé, la por a per-
dre la feina amb el que això compor-
ta. Amb el lema de la campanya que 
tanca els 70 anys de Càritas Dioce-
sana de Barcelona, volem connectar 
amb el patiment de moltes persones 
que mai no s’haurien imaginat que la 
vida els pugués deixar de somriure.  
  Aquesta campanya compta amb 
el suport i la imatge del presentador 
Andreu Buenafuente. Estem acos-
tumats a veure el seu costat còmic, 
agradable, amable...; però en aques-
ta campanya ens interpel·la a parar- 
nos a pensar, a ser conscients de la 
nostra pròpia vida i de la de l’altre. 
Amb la seva col·laboració desinteres-
sada ens fa obrir-nos encara més a 
la societat: volem que moltes perso-
nes coneguin la tasca que desenvo-
lupen voluntaris, mossens i treballa-
dors. Li volem agrair, a ell i també al 
fotògraf Jaime de la Iguana i a l’agèn-
cia Ogil vy, la seva col·laboració gra-
tuïta. 
  Aquest és el potencial de Càritas: 
persones de diferents procedèn cies, 
amb talents diversos units per una 
úni ca missió: acollir i acompanyar 
les persones que més ho necessiten. 
  Des d’aquí ens preparem per viu-
re el Nadal com una afirmació de ser  
Església i que Jesús va néixer vul ne  -
rable, petit i fràgil per a tots nos al  tres. 
Us desitjo a tots un venturós Na dal!

Mai no saps quan la vida 
et deixarà de somriure

Salvador Busquets
Director de Càritas Diocesana 
de Barcelona
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Càritas Diocesana 
de Barcelona 

Programa Famílies 
i infància

Des dels inicis de Càritas Diocesana 
de Barcelona (CDB) es va prestar una 
especial atenció a les famílies amb 
in fants. Així se sintetitzava en un full 
par roquial de 1975: «CDB és cons-
cient que tot allò que es faci per evitar 
la marginació infantil implicarà una 
disminució notabilíssima del pati ment 
la resta de la seva vida.»
  Al llarg dels anys seixanta i setan-
ta el suport que es feia a les famílies i 
als infants es concretava en: orien ta-
ció, ajudes econòmiques per a ne-
ces  sitats bàsiques, promoció d’es-
coles bressol, revisions mèdiques a 
les escoles, beques per a menjadors 
escolars, una residència per a infants 
«Siracusa», que no podien ser atesos 
pels seus pares i suport a una altra re-
sidència del Bis bat «La Immaculada», 
colònies i esplais (origen del moviment 
d’esplais de la Fundació Pere Tarrés). 

A més disposava de famílies d’acolli-
da, per «buscar i trobar famí lies subs-
titutes temporals per als nens i les ne-
nes que no poden ésser atesos pels 
seus pa res».
  A la dècada dels vuitanta es va am-
pliar l’acció amb serveis com treba-
lladores familiars a domicili que do-
naven suport en l’organització de la 
llar. En aquell moment ja es va veure 
que la millor manera d’ajudar els in-
fants era tenint cura de tota la família 
per evitar els internaments. Així es 
van crear les primeres cases d’acolli-
da on vivien temporalment mares i 
fills i el primer centre diari de suport 
a mares amb nadons, tots ells a Bar-
celona. També es va obrir «la Llar», 
una residència per a infants d’entre 
qua tre i catorze anys i es va assumir 
la residència «Fatima», per a infants 
de zero a quatre anys.

  El 1986 es va publicar el primer in-
forme de CDB sobre la infància en risc 
Oblidats avui, marginats demà? fet 
a partir de l’anàlisi de la realitat, on es 
veia el risc de perpetuació de la po-
bresa de pares a fills.
  Als noranta es van començar nous 
projectes, dos centres oberts que do-
naven atenció totes les tardes als in-
fants dels barris de Torre Baró i Bar-
celoneta, prevenint l’internament, i 
pos teriorment pisos compartits per 
a mares amb fills o reforços escolars. 
També es va veure la impor tància 
d’em marcar totes les accions en un 
programa de tal manera que els do-
nés coherència i sentit.
  Actualment, en un context de re vi-
sió de l’Estat del benestar i de con-
solidació dels mecanismes estructu-
rals de desigualtat social, el Programa 
se gueix prioritzant els sectors més 

desfavorits, amb pocs recursos per-
sonals i un entorn sociofamiliar vul-
nerable, en barris on les xarxes co-
munitàries són insuficients per donar 
respostes efectives a les seves difi-
cultats. 
  Atenem famílies que a més patei-
xen la manca de feina, d’ingressos i 
l’ha bitatge precari, a les quals se su-
men dificultats emocionals, escassa 
qualifi cació formativa i laboral, etc. 
  Amb tot, des dels nostres projectes 
sempre hem mantingut una mira da 
atenta a les potencialitats, els recursos 
personals, les habilitats i els interessos 
dels infants, adolescents i les famílies. 
Des d’aquesta òptica de globalitat nei-
xen els centres Paidós, l’últim projec-
te creat, en els quals s’acompa nya de 
forma integral la fa mília: crian ça, su-
port escolar, recer ca d’habitatge i de 
feina, salut...

Setanta anys d’intervenció 
amb mires de futur

Text: Àrea de Programes i Serveis de Càritas Diocesana de Barcelona / Fotografies: Sergi Cámara
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 Càritas Diocesana 
 de Barcelona 
Programa Famílies 
i infància

Serveis d’ajuda a la llar
S’hi ofereix servei assistencial i edu-
catiu a domicili, per donar suport a 
les necessitats bàsiques i socials 
(higiene, alimentació, cura dels fills, 
organització de la llar...).

Cases d’acollida
Per a dones soles i per a dones amb 
fills/es en situacions d’urgència o 
temporals. Oferim un espai de con-
tenció i seguretat i acompanyem en 
el seu procés de recuperació de les 
situacions de violència i/o vulnera-
bilitat que han viscut.

Pisos compartits per a dones amb fills
En els pisos hi viuen dues o tres fa-
mílies. Pretenen millorar la situació 
personal de les dones i els seus fills 

a través de l’acompanyament edu-
catiu dins de l’habitatge.

Pisos compartits per a joves
Són pisos d’estada temporal per a 
joves en situació de vulnerabili tat 
social, amb suport educatiu.

Centres Oberts per a infants i ado-
lescents
Estan situats als barris amb més di-
ficultats de Barcelona per a infants i 
adolescents entre 6 i 16 anys i les 
seves famílies. Obren diàriament i 
en horari extraescolar i s’hi duen a 
terme diferents programes d’habili-
tats i de creixement emo cional, acti-
vitats com el reforç escolar, esports, 
cura personal... Garanteix el berenar 
i alguns dies el so par.

Casals de Joves
En aquests centres acompanyem 
joves entre 16 i 21 anys. Els aju  dem 
en els seus estudis, a organit zar 

un lleure que els faciliti el crei xe-
ment personal, en la salut o fent es-
port.

Centres de lleure
Amb el suport d’un equip de moni-
tors es fan activitats de lleure, es-
portives i tallers, així com colònies 
i casals d’estiu.

Centres de Suport Matern Infantil i 
espais familiars d’acompanyament 
en la criança
Són espais de suport diari per a 
dones en estat de gestació o amb 
fills/es entre 0 i 3 anys. La finalitat és 
acompanyar les dones en la crian ça 
dels seus fills/es i ajudar a consoli-
dar uns llaços afectius protectors i 
generadors d’amor. També oferim a 
les tardes espais grupals per a famí-
lies amb infants petits.

Centres Paidós
Són projectes nous en els quals s’a-

companya diàriament famílies amb 
fills menors de 6 anys, de forma in-
tegrada i integral en els diferents as  -
pectes de la vida familiar (criança 
dels petits i els seus germans, te mes 
escolars, formació, recerca d’ha bi-
tatge, salut).

Reforços educatius
Compten amb professionals con-
trac tats i voluntariat que ajuden 
dues tardes per setmana infants i 
ado  les cents en etapa d’escolaritza-
ció obligatòria a fer les tasques 
esco lars i millorar els hàbits d’es-
tudi i tre ball.

Espais de guarda d’infants
Són espais on els infants estan ate-
sos mentre els pares realitzen cur-
sos de formació d’oficis o de llen-
gua. Amb el suport de treballadores 
familiars, voluntariat i els mateixos 
pares, els infants poden jugar i fer 
ac tivitats.

El programa Famílies i infància avui

Projectes

Els infants, els adolescents i les fa-
mílies que acompanyem
Les famílies reben amb especial mag-
nitud l’efecte de la crisi. Tenen força 
llaços solidaris entre els seus mem-
bres, capacitats i destreses per des-
en volupar-se i créixer però, en l’ac-
tual context social, es troben en una 
situació d’extrema vulnerabili tat. D’al-
tres ja es troben en una situació de 
risc o d’exclusió social i per això pre  -
senten dificultats per re lacionar-se de 
manera saludable i ajudar els seus 
fills/es a créixer i desenvolupar-se.

Per què un programa d’infància i 
fa mílies?
CDB volia assegurar el coneixement 
de la realitat interna i externa sobre 
la Infància. Volem actuar, però tam-
bé sensibilitzar, elaborant anàlisis, 
elevant propostes, comunicant a ni -
vell públic les necessitats socials 
encara no cobertes. El gran repte 
és donar a conèixer la vulneració de 
drets que afecta totes les perso-
nes, i especialment les més febles 
i acompanyar-ho de fets, d’accions 
que ajudin les persones a reconque-
rir la seva dignitat.

L’acció de CDB per a la Infància pro   -
mou les capacitats de les fa mí lies 
per tal que pugin atendre les se ves 
necessitats i les dels seus fills amb 

una dimensió co mu nitària. Do nem 
suport a la cobertura de les ne ces -

si  tats bàsiques, a la formació i in-
ser  ció laboral, habitatge, salut. I a 

més, despleguem específicament els 
següents projectes:

FAMÍLIA 
I INFÀNCIA



sin el seu afec te, que acompanyin els 
més petits en la gestió de les emo-
cions, etc. Ac  tualment, la majoria de 
famílies són d’altres paï sos i aquí te-
nen poca xarxa; Paidós es converteix 
en un espai de suport on els profes-
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«El que no es mira no creix». Amb 
aquesta frase, Sònia López, directo-
ra del centre Paidós de l’Hospita let 
de Llobregat, defineix molt bé l’es-
sència del projecte: que les mares 
i els pares aprenguin a identificar i 
com prendre les emocions i necessi-
tats dels seus fills i filles per així poder- -
 los acompanyar millor en la criança i 
en el seu procés de creixement. Per-
què, com explica López, «moltes fa-
mílies que vénen, immerses en si tua-
cions socials i econòmiques comple-
xes, sí que estan pels seus fills, però 
una cosa és procurar que tinguin co-
bertes les necessitats bàsiques, i una 
altra acompanyar-los des de l’emoció, 
estant-hi present». I és pre cisament 
aquest salt el que Càri tas les ajuda a 
fer. Vénen al Paidós cada dia i, amb 
l’ajuda de l’equip de professionals que 
hi treballa, de mica en mica comencen 
a cuidar-se primer com a persones per 
després poder gaudir de fer de mares 
i pares. També es facilita que empa-
titzin amb els infants, que els expres-

sionals vet llen pel seu benestar i les 
sostenen perquè puguin donar-se als 
seus fills i filles. 
  Paidós també és l’espai des del 
qual poden accedir als recursos de Cà-
ritas que els permetran cobrir neces-
sitats bàsiques de les quals potser 
han hagut de renunciar. En aquest 
sentit, Paidós els obre les portes al 
Servei de Mediació en Habitatge o a 
altres serveis que Càritas té al terri-
tori, com els pisos compartits o els 
d’orientació laboral, per ajudar-les 
a cercar feina o per garantir-los una 
llar en el procés de transició cap a la 
seva autonomia.
  Paidós, nom grec que significa in -
fant, és l’espai segur on aquestes 
mares i pares poden deixar de ban-
da les pors i inseguretats per endin-
sar- se en el caliu dels somriures dels 
edu  cadors, de les rialles dels més pe-
tits, de les olors de la cuina, dels co-
lors de les joguines escampades per 
terra... «No se senten jutjades, no-
més les acompanyem, caminant amb 

elles de la mà», explica Sònia Ló pez. 
El centre vol recrear el caliu d’una llar 
i, de fet, té les mateixes estances que 
podem trobar en un espai fami liar: 
un menjador, serveis, cuina, el racó 
dels bressols. D’aquesta manera vo-
lem expressar l’acollida i l’acom pa-
nyament, que són els pilars de Cà  ri  tas. 
Perquè per a nosaltres, tot co   mença 
a casa, primer la d’un mateix, amb la 
seguretat i l’autocon fian  ça que per-
met a les persones projec tar- se a la 
vida i dur a terme projec tes que els 
permetin prospe rar. Així ho constata 
la història d’u na de les mares, sah-
rauí: «No tinc nin gú aquí. Des del Pai-
dós em donen la for talesa per tenir 
cura dels meus dos fills. No sé què 
hauria fet sense ells...»
  En aquest any i mig que fa que fun-
ciona, ja han passat 19 famílies per 
aquest Paidós de l’Hospitalet. Hi ha 
tres Paidós més: a Barcelona, als 
bar ris de la Bar celoneta i Roquetes, 
i a Sant Adrià. I se n’està obrint un 
cin què.

«El que no es mira no creix»

La Maria fa gairebé un any que viu a la 
Ca  sa d’acollida de Càritas. Va entrar 
d’ur gència fugint d’una greu situa ció 
de maltractament del seu marit. En-
cara ara té dificultats per expressar- 
se. Els seus dos fills anaven amb ella. 
«Quan vaig entrar, jo no menjava ni 
parlava; només estava trista i plo-
rava. No tenia parents aquí que em 
poguessin ajudar.» Ella i els nens han 
necessitat teràpia psicològica i molt 
d’afecte. A la casa han trobat un en-
torn que els dóna seguretat i calide-
sa i que atén les seves necessitats 
bàsiques. Els infants tenen ara un bon 
rendiment escolar i se senten molt a 
gust a la casa d’acollida, on conviuen 
amb d’altres nens i nenes i les seves 
mares. «Vull parlar perquè se sàpi ga 
tot el que m’han ajudat les perso-
nes que són aquí en aquesta casa 
de Càritas —diu la Maria refe rint-se 
a les educadores i educadors. Ens 
fan sentir com si fos casa nostra. 
A mi m’han ajudat a aixecar el cap, 
m’han ensenyat a saber lluitar. Quan 
vaig entrar jo no reia mai. Ara sí.» 

  En parla davant la Lena, una altra 
dona jove, d’aparença fràgil però molt 
resolta. Només fa quinze dies que ha 
arribat amb els seus infants «Em pas -
sava els dies de festa al carrer amb 
els nens per por d’estar a casa. La 
vida era insuportable, per això vaig 
fugir. Ara estic tranquil·la aquí. Fa 
quatre anys ja volia trencar amb el 
meu marit pe rò vaig aguantar. Ja no 
puc més.»
  En les unitats de convivència que 
hi ha a la casa de Càritas, les dones de 
cultures diferents aporten la rique sa 
de la diversitat. 
  S’estableixen entre elles vincles 
que les ajuden a refer- se. I sovint re-
correran a aquests lligams quan ja es-
tiguin fora.
  Ho constaten diàriament la Patri-
cia Cin za, directora de la casa d’aco-
llida de Càritas, la Maria Moreu, tre-
balladora social de Càritas, i l’equip 
d’educadores i educadors que per 
torns hi conviuen les 24 hores to-
ta la setmana. Elles refermen que 
aquest recurs de Càritas és del tot ne-

cessari: «A la casa hem tingut situa-
cions en què el problema dels mal-
tractaments ha aflorat després d’un 
temps d’estar aquí. Per vergonya o 
per por no ho deien. Això ens di fe rèn-
cia d’altres cases d’acollida on els 
maltractaments han hagut d’estar 
constatats prèviament. Tampoc no 
tenim un temps màxim d’esta da. Hi 
ha processos que volen més temps 
que els sis mesos establerts en d’al-
tres recursos públics». 
  Les dones arriben amb ferides 
emocio nals importants. Però no no-
més elles. «Hi ha nens que vénen 
molt inquiets, amb trastorns del 
son, amb enuresi. Alguns es rela-
cionen a cops amb els altres nens o 
amb els adults. Per ai xò és impor-
tant la figura d’un adult-home (l’edu-
cador). Una relació normalitzada té 
efectes reparadors», comen ta la Ma-

ria Moreu. Les educado res veuen 
a diari que la seva evolució és ràpi-
da i sovint espectacular: els infants 
es recuperen més aviat que les se-
ves mares.
  L’any 2013, les dones ateses eren 
de catorze nacionalitats diferents, 
pe rò més del 50% d’aquí. La capaci-
tat màxima de la casa és de cin quan-
ta- quatre places entre mares i fills. 
«Estan canviant els models de famí-
lia, fa anys arribaven dones estran-
geres, amb nadons, que malvi vien 
en habitacions rellogades. Anys més 
tard, mares amb fills ja nascuts aquí 
que volien retornar al seu país perquè 
no disposaven de cap recurs per viu -
re. Ara acollim dones d’«aquí i de fo ra 
amb fills que ja són preado les cents», 
afirma la Patricia Cinza. 
  Una altra constatació: la crisi, la man-
ca d’habitatge i de feina estan agreu-
jant situacions ja fràgils de convivèn-
cia familiar.
  Quan surtin de la casa d’acollida, 
la seva vida no serà gens fàcil amb 
el panorama actual. Els caldrà un ha-
bitatge. Primer, compartit amb d’altres 
famílies com elles. Tindran el su port 
d’una educadora en aquest procés. 
Però que tinguin una feina mínima-
ment estable serà quelcom decisiu. 
En aquest procés, Càritas també els 
farà costat.

Com a casa

Càritas Diocesana de Barcelona 

Text i fotografia: Cristina Aluja Solsona

Text i fotografia: Montse Sintas
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  Lectura del libro de Isaías (Is 61,1-2a.10-11)

  El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar 
la buena noticia a los que sufren, para vendar 
los corazones desgarrados, para proclamar la 
amnistía a los cautivos y a los prisioneros la li-
bertad, para proclamar el año de gracia del Se-
ñor. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro 
con mi Dios: porque me ha vestido un traje de 
gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, 
como novio que se pone la corona, o novia que 
se adorna con sus joyas. Como el suelo echa 
sus brotes, como un jardín hace brotar sus se-
millas, así el Señor hará brotar la justicia y los 
himnos ante todos los pueblos.

  Salmo responsorial (Lc 1,46-48.49-50.53-54)

R. Me alegro con mi Dios.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, / se 
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; / porque 
ha mirado la humillación de su esclava. / Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones. R.

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 
mí: / su nombre es santo, / y su misericordia lle ga 
a sus fieles / de generación en generación. R.

A los hambrientos los colma de bienes / y a los 
ri cos los despide vacíos. / Auxilia a Israel, su sier  -
vo, / acordándose de la misericordia. R.

  Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses (1Ts 5,16-24)

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constan-
tes en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es 
la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de 
vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis 
el don de profecía; sino examinadlo todo, quedán-
doos con lo bueno. Guardaos de toda forma de 
maldad. Que el mismo Dios de la paz os consa-
gre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma 
y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha 
llamado es fiel y cumplirá sus promesas.

  Lectura del santo evangelio según 
san Juan (Jn 1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por Dios, que se lla-
ma ba Juan: este venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que por él todos vinie-
ran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la 
luz.
  Y este fue el testimonio de Juan, cuando los ju-
díos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y le-
vitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién 
eres?» Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Me-
sías.» Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres 
tú Elías?» Él dijo: «No lo soy.» «¿Eres tú el Pro-
feta?» Respondió: «No.» Y le dijeron: «¿Quién 
eres? Para que podamos dar una respuesta a 
los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mis-
mo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el 
desierto: “Allanad el camino del Señor”, como 
dijo el profeta Isaías.» 
  Entre los enviados había fariseos y le pre-
guntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú 
no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan 
les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio 
de vosotros hay uno que no conocéis, el que vie-
ne detrás de mí, y al que no soy digno de des-
atar la correa de la sandalia.»
  Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del 
Jordán, donde estaba Juan bautizando.

DIUMENGE�I I I �D’ADVENT

  Lectura del profeta Isaïes (Is 61,1-2a.10-11)

  L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, 
perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a por-
tar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors 
adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i 
als presos el retorn de la llum, a proclamar l’any 
de gràcia del Senyor.
  Aclamo al Senyor ple de goig, la meva ànima 
celebra el meu Déu, que m’ha mudat amb ves-
tits de victòria, m’ha cobert amb un mantell de 
felicitat, com el nuvi coronat amb una diadema, 
com la núvia que s’engalana amb joiells. El Se-
nyor Déu farà germinar el benestar i la glòria da-
vant de tots els pobles com la terra fa créixer la 
brotada o el jardí fa néixer la sembra.

  Salm responsorial (Lc 1,46-48.49-50.53-54)

R. La meva ànima celebra el meu Déu.

La meva ànima magnifica el Senyor, / el meu es-
perit celebra Déu que em salva, / perquè ha mi-
rat la petitesa de la seva serventa. / Des d’ara 
totes les generacions / em diran benaurada. R.

Perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. / El 
seu nom és sant, / i l’amor que té als qui creuen 
en ell / s’es tén de generació en generació. R.

Omple de béns els pobres, / i els rics se’n tornen 
sense res. / Ha protegit Israel, el seu servent, / 
s’ha recordat del seu amor. R.

  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica (1Te 5,16-24)

Germans, viviu sempre contents, no us canseu 
mai de pregar, doneu gràcies en tota ocasió. Això 
és el que Déu vol de vosaltres en Jesucrist. No 
sufoqueu l’Esperit, no desestimeu els dons de 
profecia; examineu-ho tot i quedeu-vos allò que 
trobeu bo, guardeu-vos de tota ombra de mal.
  Que Déu mateix, el Déu de la pau, us faci del tot 
sants, i guardi totalment irreprensibles el vostre 
esperit, la vostra ànima i el vostre cos per quan 
retorni nostre Senyor Jesucrist. Déu que us cri-
da, és digne de tota confiança; ell ho farà així.

  Lectura de l’evangeli segons 
sant Joan (Jn 1,6-8.19-28)

Déu envià un home que es deia Joan. Era un 
testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, 
perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix
no era la Llum; venia només a donar-ne testi- 
moni.
  Quan els jueus van enviar-li, des de Jerusa-
lem, sacerdots i levites per interrogar-lo, el tes-
timoni de Joan fou aquest. Li preguntaren: «Qui 
ets tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clara-
ment: «Jo no sóc el Messies». Li preguntaren: 
«Qui ets, doncs? Elies?» Els diu: «No el sóc». «Ets 
el Profeta que esperem?» Respongué: «No». Li 
digueren: «Doncs, qui ets? Hem de donar una 
resposta als qui ens han enviat: què dius de 
tu mateix?» Digué: «Sóc una veu que crida en 
el desert: “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu 
Isaïes.» 
  Alguns dels enviats, que eren fariseus, li pre-
guntaren encara: «Per què bateges, doncs, si no 
ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?» Joan els 
respongué: «Jo batejo només amb aigua, però, 
tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosal-
tres el qui ve després de mi; jo no sóc digne ni 
de deslligar-li la corretja del calçat.» 
  Això va passar a Bet-Ània, a l’altra banda del 
Jordà, on Joan batejava.

Des de temps molt antics, l’Església celebra 
aquest diumenge com un dia de joia: la joia que 
ens encomana l’Evangeli. Se’ns invita a no fer 
cara de pomes agres sinó cara de festa, de Pas-
qua. Els profetes, en especial Joan Baptista, anun-
cien que ve el Senyor. Que no passi de llarg pel 
nostre costat perquè no hem percebut que era ell. 
  En la litúrgia d’avui ressona l’anunci del Reg-
ne de Déu, primer pel profeta anònim, anome-
nat tercer Isaïes (s. VI aC), que porta un missat-
ge de joia, la Bona Nova del retorn d’Israel a la 
pàtria després de l’exili a Babilònia. És una veu 
càlida que és evangeli per als pobres i desval-
guts (61,1), que és esperança per als cors ado-
lorits, llibertat per als captius, i per als presos 
el retorn de la llum. És com l’herald que procla-
ma «l’any de gràcia del Senyor». Així el text vol 
encoratjar el poble decaigut després del retorn 
de Babilònia, quan es fa difícil la reconstrucció de 
Jerusalem per la pobresa i les dissensions entre 
els nou arribats i els que ja habitaven a la ciutat. 
El profeta alena l’esperança en el Déu que sal-
va. Fora la por, el descoratjament. Només Jesús 
s’ha pogut apropiar d’aquesta profecia a la sina-
goga de Natzaret: «Avui s’ha complert aquesta Es-
criptura que acabeu de sentir»(Lc 4,16-21). Crist 
inaugura l’era nova, «l’any de gràcia del Senyor».
  La veu del Baptista és la veu del testimoniat-
ge: «Jo no sóc ni Elies ni el Messies. Jo vinc a do-
nar testimoni de la Llum. Vinc a preparar el camí 
de qui és més gran que no pas jo». Joan Baptis-
ta confessa que ell és la veu, que la Paraula és 
Jesús, el Crist encarnat. També Joan ha estat 
cridat a ser precursor de Jesús. No pretén ser 
la Paraula. Només és la veu que anuncia la vin-
guda de Déu entre nosaltres i ve a donar-ne tes-
timoni. Joan Baptista ens ajuda a discernir qui és 
la llum, la paraula de Déu. Ell ve vestit amb pèl 
de camell i no habita en cap palau. Humilment 
assenyala ja el Messies que ve. El testimoniatge 
del Baptista és el model de com ha de ser el testi-
moniatge de qualsevol servidor del Regne: «Vin-
gué a donar testimoni de la llum (7); ell mateix no 
era la llum; venia només a donar-ne testimoni.»

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Viviu sempre 
contents
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AGENDA�

Actes i 
conferències

Escolania de Mont -
serrat. El carde nal 
Lluís Martínez Sis-
tach presidirà la 
ce   lebració del 
35è aniver sa ri de 
la Fun da  ció Joan 
Sal  va dor Ga vina. 
Aquesta funda-
ció, nascuda al 
barri del Raval, té 

per objectiu respon dre a les neces si-
tats vitals i socials dels infants, joves i 
famílies en situa ció de vulnera bilitat. 
L’Escolania de Montser rat ofe rirà un 
concert solidari el 19 de de sembre (19 
h), a la pquia. de St. Agus tí (pl. Sant 
Agustí, 2). Venda d’entrades: www.
atrapalo.com i a c/ Nou de la Ram-
bla 39-41, baixos, t. 934 426 683.

VII Concurs de pessebres. La par-
rò  quia de la Puríssima Concepció 
or ga  nitza un concurs de pessebres 
ober t a tothom. Les Bases es po-
den demanar a la ma  teixa parrò quia:
t. 934 576 552, a/e: parro quia   con-
cepciobcn@gmail.com

Els pastorets de 
Sant Pere Cla-
ver del Clot (c/ 
València, 680). 
Organit zats per 
aquesta comu-
nitat cristiana, 
representació 
d’Els pastorets 
com una forma 

  

Tomo el título de este comentario 
del tercer objetivo del Plan Pastoral 
que está poniendo en práctica nu-
estra archidiócesis de Barcelo na. 
Recordemos los tres objetivos, que 
son: el anuncio de Jesucristo a quie-
nes no lo conocen, la pastoral de la 
iniciación cristiana y la so lidaridad 
como expresión de la fe cristiana. 
  A nte la Navidad, quisiera recor-
dar también alguna de las reflexio-
nes expuestas en la carta pastoral 
que publiqué al inicio de este curso, 
titulada Una Iglesia samaritana en 

medio de las grandes ciudades. La 
expresión Iglesia samaritana es de 
raíces evangélicas y se han hecho 
muchas referencias a ella en el re-
ciente Congreso sobre la Pastoral 
de las Grandes Ciudades que hemos 
celebrado en Barcelona y clausurado 
en Roma, poniendo nuestras conclu-
siones en manos del San to Padre. 
  La parábola del buen samaritano 
es muy oportuna para la Iglesia de 
hoy, para los cristianos que vivi mos 
en medio de los hombres y las mu-
jeres que sufren. Jesús nos dice que 

el buen samaritano se acercó, vio y 
se compadeció de aquel hombre 
que estaba en el margen del cami-
no mal herido por unos ladrones. El 
amor efectivo es un lenguaje univer-
sal que todo el mundo entiende. Una 
Iglesia samaritana es aquella que 
une en un todo el men saje y el ges-
to, que explica lo que es mediante 
lo que hace. «Hechos, hechos y no 
sólo palabras», decía el fundador del 
Cottolengo de Barcelona, el padre 
Jacint Alegre Pujals, que está en pro -
ceso de canonización. 
  Nuestro Congreso sobre los cris-
tianos en las grandes ciudades de 
hoy no podía olvidar a los pobres. 
Y no los ha olvidado. En la gran ciu-
dad los pobres son a menudo con-
siderados como un estorbo, una in-
comodidad que se intenta ocultar. 
Pero el realismo cristiano no pue de 
olvidar la pobreza, tanto la del mun do 
urbano como la del mundo rural. Si 
como dice el papa Francisco «Dios 
vive en la ciudad», esto nos obliga 

a los cristianos —y a toda perso-
na que tenga sentimientos huma-
nitarios— a ser solidarios con to-
das las formas de pobreza, tanto 
la de los barrios marginales como 
la que hay, a menudo escondida, 
en los barrios más céntricos. Tam-
bién es cierto —y en la carta pas-
toral de este año lo he recordado 
de manera especial— que una for-
ma de marginar a las personas po-
bres sería no cuidar de sus necesi-
dades espirituales y culturales. 
  Todo ello conlleva el esfuerzo de 
convertirse en una Iglesia sa ma ri -
ta na. Cáritas Diocesana nos lo re-
cuerda estos días con el lema de 
su campaña: «Porque nunca sabes 
cuando la vida te dejará de sonreír. 
Esta Navidad, ayúdanos». La crisis 
que aún perdura en muchas perso-
nas y en muchas fami-
lias pide que nos es for -
cemos para escuchar 
y actuar con solidari-
dad.

¿Qué es una Iglesia
  samaritana?

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

de transmetre el missatge cristià del 
Nadal. Obra: Pensament de Nadal. Li-
la, groc i blanc, de Llibert Requena 
i Judit Vilaclara. Representacions: 
dissabte 27 des. (17 h) i diumenge 
28 (18 h). Preus de les entrades: nor-
mal (5 E); re duïda, de 3 a 16 anys (3 
E); menors de 3 anys (gratuïta, sen-
se dret a seient). Venda anticipada 
dissabtes 13 i 20 des. (19 h) i una 
ho ra abans de les representacions.

Asociación de Adoradoras de las Es-
clavas del Sagrado Corazón (c/ Ma-
llorca, 232). Día 18/12 (12 h) ora-
ción de los terceros jueves de mes 
seguida de la Eucaristía (12.30 h).

Campanya soli-
dària de la Fun-
da  ció Pere Tar-
rés. Aquest Na-
dal la Fundació 
Pere Tarrés po-
sa en mar xa la 
se  va campanya 
«Aju da’ls a créi-
xer», per po der 
atendre els in-
fants en risc d’exclusió social que 
acull cada tarda en 20 centres so cio-
educatius. Es busca que els nens i 
les nenes que ho necessiten tin guin 
l’oportunitat de participar en ac ti vi-
tats d’educació en el lleure en una 
en titat cristiana. Per fer donatius o 
demanar més informació, podeu tru-
car al t. 934 301 606, enviar un mail 
a fundacio@peretarres.org o entrar 
al web www.peretarres.org/donatius. 
El compte corrent és: ES80-2100-
0435-5102-0019-0260 (La Caixa).

Concert solidari amb la Marató de 
TV3. Dia 21 de desembre (12 hores), 

amb el Cor de la Universitat de Bar-
celona, al Mo nestir de St. Pere de les 
Puel·les (c/ Anglí, 55). Preu de l’en -
trada: 5 euros. Tots els diners que 
es recullin es des tinaran a la Mara-
tó de TV3.

Unió Espiritual de mares. Dia 17 des. 
missa (17 h) i a continuació con fe-
rència «Profetes actuals de l’Amèri-
ca llatina», a càrrec de Xavier Alegre, 
SJ. Al c/ Riera de Sant Miquel 1 bis. 
Informació: t. 934 351 845 (Mont-
serrat Soler).

Exercicis
i recessos
Dissabtes de pregària contemplativa. 
Dies 20 desembre, 31 gener, 21 fe-
brer, 21 març, 18 abril, 26 maig i 27 
juny. A la Cova de Man-
resa (Camí de la Cova, 
s/n). Info: t. 938 720 
422, a/e: info@cova-
manresa.cat

  

III ADVIENTO: «Venía como testigo, para dar testimonio de la luz»

CINE�ESPIRITUAL PEIO SÁNCHEZ

Esta preciosa animación nos invitará a ser tes tigos de la luz. En tiempos 
de las invasiones vikingas el convento de Kells resiste gracias al abad que 
lo ha convertido en fortaleza. Su sobrino, que vive con los monjes, des-
cubre el misterio de la luz a través de los manuscritos minia dos. Cuando 
llega la prueba hay dos caminos o resistir a la violencia o ser testigos de 
la luz. Esta opción nos coloca en Adviento, la luz se transmite de forma 
signifi cativa incluso más allá de los intereses y las destrucciones de los 
seres humanos. Es una luz mayor que debemos compartir.

Para la reflexión y el diálogo:
•  Hay dos disposiciones los que construyen una muralla y los que pin tan 

el libro. ¿Qué actitudes representan cada una de estas dispo si ciones?
•  El monje Aidan muestra al joven Brendan la belleza del arte. ¿Por qué 

esta opción es la que perdura? (Infórmate del libro de Kells)
•  Ser testigos de la luz supone vivir con las disposiciones y los medios 

de la luz ¿Cuáles te parecen importantes en tu vida?

(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos, aunque tie-
ne al guna escena impactante para los más pequeños)

El secreto del 
libro de Kells 
Dir.: Tomm Moore y Nora Twomey. Any: 2009


