
CONFERÈNCIA CÀRITAS TEXT 22 OCTUBRE 2016  

L’ESPERIT DE CÀRITAS 

0.- PRESENTACIÓ 

(En sentit positiu. En la perspectiva de la transformació social i amb l’esperit de l’Any de la 
Misericòrdia. Creixen les desigualtats i hi ha estructures generadores d’injustícies) 

La meva intenció és oferir en veu alta unes reflexions que ens ajudin a tots a millorar la tasca 
que estem fent a Càritas. Que ens ajudi a tots, tant als treballadors voluntaris com als 
treballadors contractats laboralment. En positiu. No vull que ningú se senti com a reprimit pel 
que fa, ni menysvalorat, ni renyat i molt menys menystingut. Voldria que fos un estímul per a 
exercir bé la nostra responsabilitat i per a fer millor la feina que tenim encomanada i que 
tenim a les nostres mans. 

I això ho hem de fer en el context dels temes d’aquesta jornada. Com m’ha expressat un dels 
responsables i amics, als quals agraeixo la confiança de poder fer aquestes reflexions en veu 
alta, aquesta jornada té com a perspectiva LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL  I DES DE LA 
PERSPECTIVA DE LA MISERICÒRDIA. És cert que hem de fer una tasca assistencial, agreujada 
per la crisi econòmica, però no hem de perdre de vista que en la nostra societat hi ha 
injustícies greus, mancances i desigualtats esfereïdores. Desigualtats que han crescut molt els 
últims anys, encara que n’hi hagi que ho vulguin amagar. I que hi ha unes estructures 
generadores d’injustícies que ben bé n’hem de dir estructures de pecat, de les quals ningú no 
en demana perdó. Hem de treballar per la transformació de la societat. Això és una exigència 
del seguiment de Jesucrist en la seva Església. I ho hem de fer amb l’esperit de l’Any de la 
Misericòrdia del Pare que ens estima. Com diu el Papa Francesc “la misericòrdia és una gran 
llum d’amor i de tendresa”. 

1.-QUINS SÓN ELS VALORS QUE HAN DE DONAR SENTIT A CÀRITAS 

(És important tenir-los clars. Valors que donen sentit a les accions de Càritas: acollir els que han 
quedat al marge de la societat. Amb les armes de l’amor. Denúncia de les situacions 
d’injustícia. Proposta de models alternatius i combat contra la pobresa. La comunicació 
cristiana de béns, vers una Església dels pobres. El valor dels voluntaris) 

Com expressa la mateixa Càritas en la seva pàgina web: Càritas és l’organització sociocaritativa 
de l’Església que té com a missió irrenunciable i permanent: acollir els que han quedat al marge 
de la societat, els més febles i actuar per rescatar-los i acompanyar-los en el seu camí de 
recuperació. 

Càritas, amb les armes específiques de l’amor, completa la seva tasca amb la denúncia de les 
situacions d’injustícia i la proposta de models socials alternatius i treballa per combatre tota 
forma de pobresa: econòmica, emocional i espiritual. 

En els Estatuts de la Càritas de Tarragona (art. 1r) es diu que ha de treballar juntament amb 
altres institucions de l’església per: la comunicació cristiana de béns dins la comunitat eclesial; 
la promoció humana i el desenvolupament integral de la persona; la transformació interna de 
les comunitats vers una veritable Església dels pobres i l’atenció especial als diferents camps de 
marginació. 

Repassant les aportacions de la Memòria de Càritas 2015 podem subratllar els valors que 
donen sentit a les accions de Càritas. 

En primer lloc són les persones que ens han confiat la seva vida. Això vol dir que entre l’àmbit 
de l’Estat espanyol i de l’estranger, i amb projecció internacional, Càritas ha acompanyat a més 
de 4 milions de persones. És una cooperació internacional solidària. Dóna sentit a les accions 
de Càritas la lluita contra la pobresa i la desigualtat. L’acolliment i l’assistència. L’ocupació, les 



persones sense feina i les de llarga duració, i l’economia social. Les persones grans. Les 
persones sense llar. La família, les famílies que no tenen cap ingrés, la infància i la vivenda. Fa 
pocs dies que els mitjans de comunicació han anat divulgant que a Catalunya hi ha 175.000 
persones que viuen soles sense que hi vulguin estar. A la Jornada per l’Eradicació de la Pobresa 
Càritas Catalunya va divulgar que a Catalunya hi ha 1.400.000 persones en risc de pobresa. Un 
de cada cinc ciutadans. I exigeix solucions a l’Administració per reduir la pobresa dels més 
dèbils. 

A més, crec que és bo subratllar que un gran valor de Càritas sou vosaltres el voluntaris, els 
cooperants i els donants. Vosaltres mereixeu tot el reconeixement no solament de l’Església 
sinó de tota la societat. Què faríem sense vosaltres? A Catalunya els voluntaris sou 12.333, un 
6,6% més que l’any passat. Els professionals contractats només són 476. 

2.- VALORS AMB UNA BONA ESCALA DE VALORS CRISTIANS 

(Amb bona coherència dins el conjunt. Ajut del MAS (Model d’Acció Social) i d’altres 
instruments. Orientacions dels Papes Francesc i Benet XVI. Càritas és l’expressió de l’amor 
preferencial pels pobres. És la ma llarga de la comunitat cristiana envers els pobres i 
marginats). 

Tot el que hem indicat com a propi de Càritas ho hem d’englobar dins el conjunt de valors 
cristians. Més encara, dins el conjunt de valors de l’Església catòlica. 

En els mateixos llocs citats es diu que l’acció de Càritas respon al missatge de l’Evangeli, que 
ens ensenya que els últims són els primers i que la dignitat de la persona és inviolable. I es diu 
també: Càritas és l’expressió de l’amor preferencial de la comunitat cristiana pels pobres 
inspirat en l’Evangeli i en la Doctrina Social de l’Església. Podem expressar això dient que 
Càritas és la mà llarga de la comunitat cristiana envers els pobres i marginats. 

El Papa Francesc, el dia 21 d’abril d’aquest any, dirigint-se a les Càritas italianes els deia que la 
missió educativa de Càritas demana un amor concret envers cada ser humà, com una opció 
preferencial pels pobres, pels quals el mateix Jesús ens demana ajuda i proximitat. I a la 
catequesi del dia 24 de gener d’aquest any afirmava que evangelitzar els pobres és aquesta la 
missió de Jesús, com ho diu ell; aquesta és també la missió de l’Església i de cada batejat en 
l’Església. 

És molt important que els valors de Càritas estiguin ben englobats en el conjunt dels valors que 
professem com a membres de l’Església catòlica. Els valors i les virtuts han de formar un 
conjunt ben estructurat i coherent, des de la creença en el Déu vivent i veritable i en el Credo 
que professem cada diumenge, fins a les orientacions magisterials sobre les qüestions de 
moral social que en diem Doctrina Social de l’Església. Els valors i les virtuts no poden anar sols 
i com a esbojarrats. Si és així es poden arribar a pervertir com el que acaba essent injust 
parlant només de justícia o el que acaba fent guerra parlant només de pau. 

Per a fer aquesta coherència de valors  teniu uns bons instruments i unes bones ajudes, com 
són el MAS (Model d’Acció Social) que tracta punts tant importants, entre d’altres,  com: la 
persona com a centre, ens mou l’amor, l’Església com a sagrament (l’aportació tant important 
del Concili Vaticà II), ser canal de comunicació de la comunitat cristiana, que té en la comunitat 
cristiana el seu agent. 

També teniu uns altres bons instruments, en aquest sentit, com és en el Marco de intervención 
con personas en grave situación de exclusión social. I unes bones orientacions sobre 
l’acompanyament i l’acolliment. Es tracten punts tant important com l’art d’escoltar i de ser 
escoltat, de saber acompanyar, de saber facilitar l’expressió dels sentiments i saber ajudar  per 
a millorar la situació de vulnerabilitat de les persones. 



Sobre aquest sentit de fe i eclesial té unes reflexions precioses el Papa Emèrit Benet XVI a la 
Carta Encíclica DÉU ÉS AMOR. Diu, per exemple, el cristià sap quan és temps de parlar de Déu i 
quan és oportú callar sobre Ell, deixant que parli només l’amor (n. 31). I en un altre lloc afirma 
que hem de ser els testimonis creïbles de Crist. El veritable subjecte de les organitzacions 
catòliques que exerceixen un servei de caritat és l’Església mateixa, i això a tots els nivells, 
començant per les parròquies, a través de les Esglésies particulars (les diòcesis) fins a l’església 
universal (n. 32). 

El model de Càritas ha de ser el de l’Any de la Misericòrdia amb la paràbola del pare 
misericordiós i els dos fills i la del bon samarità. 

Si tractem del que ha de ser Càritas tractem també d’alguna cosa que no ha de ser. 

3.- QUÈ VOLEM EXPRESSAR QUAN DIEM QUE CÀRITAS NO HA DE SER UNA ONG MÉS 

(Es podria dir que ho és. Però, té unes característiques especials No ha de ser una organització 
laica. No ha de ser conservadora del statu quo). 

Si mirem els llocs on hi ha descripcions del que  és una ONG, es poden resumir dient que són 
organitzacions sense ànim de lucre que obtenen una porció dels seus recursos de fonts 
privades. 

Les descripcions esmentades parlen d’uns objectius propis de les campanyes de les ONG’s: 
campanyes que volen ajudar en alguna o algunes necessitats concretes d’uns llocs 
determinats. Per les quals cerquen  finançament, volen sensibilitzar i educar i fins i tot n’hi ha 
que volen forçar canvis legislatius o reorientar mesures polítiques i econòmiques. 

Encara que la primera ONG que es va fundar és del s.XIX, la Creu Roja, l’ús de l’expressió ONG 
s’empra des de la ONU, des del 1947. 

Si en base a aquestes dades formulem una definició del que és una ONG i fem una 
argumentació estil escolàstica podem concloure que Càritas és una ONG, per lògica. Però quan 
se’ns adverteix, com alguna vegada ha fet la Papa Francesc, que Càritas no és una ONG més, 
alguna cosa ens volen dir. Càritas és una ONG molt especial. 

Jo crec que el toc d’atenció es fa perquè s’observa que, quan en certs ambients nostres, es diu 
que Càritas és una ONG es fa per a amagar, o deixar en segon terme, la pertinença eclesial de 
Càritas, el ser la mà llarga de la comunitat cristiana i ser fruit i conseqüència del seguiment de 
Jesucrist. Se’ns està dient que no hem de fer la nostra tasca a Càritas i de Càritas com si fos una 
organització laica i com si només ens moguéssim per visions i motivacions humanes sense 
referència al ser deixebles i seguidors de Jesucrist. Tinguem-ho clar això! No ens ho deixem 
prendre. No amaguem la dimensió més profunda de Càritas!. 

D’altra banda el Papa Benet XVI ens adverteix que no hem de fer ni admetre que se’ns acusi de 
ser una organització que serveix com un sistema conservador del statu quo. I diu també que no 
es dilueixi en una organització assistencial genèrica convertint-se simplement en una de les 
seves variants (loc cit n 31). 

4.- HI POT HAVER COL·LABORADORS NO CREIENTS. EN QUINES CONDICIONS? I ELS 
DIRIGENTS? 

(És clar que sí, però és normal que es demanin unes condicions. I els dirigents?) 

Naturalment que n’hi pot haver. Però també és lògic que es demanin uns condicions. Com és el 
conèixer què és Càritas, respectar la seva visió religiosa i eclesial i no dificultar-la. Amb aquest 
mínim de respecte i de tolerància hi pot haver persones amb visions personals simplement 
humanistes i fins i tot agnòstiques o atees que facin una bona col·laboració a les tasques de 
Càritas. 



Però jo crec que no hem de dir el mateix dels dirigents. Jo estic convençut que els dirigents han 
de ser persones plenament identificades amb l’ideari de Càritas i per tant amb un esperit 
religiós i eclesial clarament expressat i viscut. Això que en els nostres ambients pot semblar 
una exigència excessiva o fins i tot arbitrària es troba molt normal en altres àmbits de la nostra 
societat, com en l’esport. Us imagineu una directiva del Barça formada per seguidors del Reial 
Madrid o a l’inrevés? Les institucions han d’estar identificades a no ser que no aspirin a ser res 
o ser qualsevol cosa que no sap quin és el seu sentit. 

Càritas ha de ser testimoni de la misericòrdia de Déu per a transformar el món! 

5.- EL SENTIT DE PERTINENÇA A CÀRITAS 

(Que estigui ben interioritzat el sentit de la persona que se sent membre d’un grup o d’una 
institució, com Càritas. És important el sentit de referència) 

Quan parlem de sentit de pertinença ens referim a aquella percepció interior que té una 
persona en relació a una institució o a una grup o una entitat social de la qual se’n sent 
membre. Se’n sap membre, n’està convençuda i, quan és el moment, en dóna testimoni. Quan 
hi ha sentit de pertinença vol dir que aquella realitat que s’està vivint aporta alguna cosa a la 
vida de la persona i l’ajuda a la seva identitat i a la seva realització. Com estic segur que ho feu 
la immensa majoria de vosaltres. 

Els que sou membres de Càritas estic segur que us en sentiu membres, i que ho voleu 
expressar sense por, en el moment oportú, i amb joia. Amb l’alegria de formar part d’una 
institució important que té sentit per la vostra vida, que us aporta alguna cosa que us ajuda en 
la vostra vida i que ajuda a la vida d’altres persones. 

M’estic referint al sentit de pertinença referent a alguna realitat social, com Càritas,  de la qual 
es forma part. Hi ha una altra manera de referir-se a una realitat social, institució o grup, que 
representen alguna cosa important per una persona sense que en formi part. Es tracta del 
sentit de referència. No se’n forma part però s’hi refereix. És molt normal que abans de formar 
part d’una institució o grup hi hagi un període que sigui de simple referència. És aquell 
moment que un descobreix que hi ha Càritas, que s’assabenta del que són i del que fan, es 
pregunta si en podria formar part i acaba formant-ne part. La simple referència s’ha convertit 
en pertinença. Vosaltres podeu fer que Càritas sigui coneguda, valorada, que hi hagi més 
persones que la tinguin com a referència i que acabin essent-ne membres, que acabin amb 
sentit de pertinença. 

Sentiu-vos propagadors de què val la pena ser membre actiu de Càritas. Que és important per 
la pròpia vida i per la vida de moltes altres persones. Tant de bo sigui així. Estic segur que 
molts ho heu fet i heu portat persones a ser bones voluntàries i col·laboradores. Tots els que 
vulguin transformar el món poden fer una feina important a Càritas! 

6.- SENTIT DE PERTINENÇA OBERT I CUMULATIU 

(Ni tancat ni sectari. Sí cumulatiu. Obert a altres grups. A la parròquia. A l’Església) 

Sentit de pertinença sí – com acabo de dir- , però alerta que el sentit de pertinença estigui ben 
enfocat i ben viscut. En la nostra vida no hi ha cap sentit de pertinença que pugui ser sol i 
exclusiu. Els sentits de pertinença han d’estar ben relacionats amb altres sentits de pertinença 
i han de ser coherents. Han de ser cumulatius amb altres sentits de pertinença. Si no és així 
tenen el risc o de convertir-se en un no-res o en altres realitats fins a poder-se convertir en un 
sentit de pertinença sectari. 

Això, en el nostre cas, què vol dir? Vol dir coses tant senzilles com si jo tinc sentit de pertinença 
a una Càritas parroquial he de tenir sentit de pertinença a la parròquia. I el sentit de 
pertinença a la parròquia vol dir saber el que fan els altres grups de la parròquia, si convé, 
ajudar-los, compartir d’alguna manera les seves preocupacions, sentint-me membre de la 



comunitat parroquial. Si un diu: jo sóc de Càritas però a la parròquia ja s’arreglaran; jo sóc de 
Càritas però els problemes dels catequistes ja se’ls ventilaran ells, és problema seu. I així amb 
la resta de grups i activitats de la parròquia, aquest sentit de pertinença a Càritas està mal 
enfocat; en comptes d’obrir, tanca; en comptes de ser coherent amb la resta de la parròquia, 
n’allunya. Aquest sentit de pertinença a Càritas pot arribar a ser sectari: nosaltres som els bons 
i els altres els, diguem-ne, dolents. En una reunió un feia servir l’expressió dels “meus pobres”. 
Li vaig dir: els pobres no són teus, són de Nostre Senyor. 

Testimonis de la misericòrdia ho hem de ser amb els altres grups eclesials. No estem sols! 

7.- ACTITUDS I MOTIVACIONS DEL VOLUNTARI/A DE CÀRITAS 

(Tot voluntariat té unes característiques determinades. El voluntari ha de fer ben feta la feina 
que s’ha compromès a fer. S’ha de valorar més el voluntariat) 

S’han de valorar més les actituds i els valors que teniu i exerciu els voluntaris i voluntàries. De 
vegades es tracta del voluntari com d’una persona que fa el que vol; arriba o no arriba; fa la 
feina a mitges i sent una espècie de responsabilitat disminuïda. Es ve a dir: com que sóc 
voluntari faig el que faig i prou. Això no és valorar el voluntariat. El voluntari no és la persona 
que fa les coses a mitges perquè és voluntari. El voluntari ha de fer la feina que té encomanada 
i que s’ha compromès a fer de manera ben feta, responsable, complidora i com un 
professional preparat i eficient. El voluntari ha de fer les coses ben fetes com un professional.  

El Papa Benet XVI diu que els que treballen en aquestes organitzacions han de ser competents 
professionalment (loc cit n 31). 

Ho recordo en general. Estic segur que els que esteu aquí no necessiteu que us ho digui perquè 
vull creure que ho feu. Tanmateix de tant en tant va bé fer una mica d’examen de consciència. 
El que diferencia un professional contractat i un voluntari  és la motivació per la qual es 
treballa. Un s’hi ha de guanyar un sou i l’altre no. Aquesta és la gran diferència, però no la 
qualitat i la responsabilitat en la feina que això és igual per tots. El contractat és puntual 
perquè té un horari laboral que el mana i el voluntari és puntual perquè lliurament i 
responsablement s’hi ha compromès. 

Amb actituds mediocres no transformarem el món! Estic segur que ho compartim! 

8.- EL TREBALLADOR/A DE CÀRITAS I EL VOLUNTARIAT 

(Treballador amb visió i esperit de voluntari) 

Això no vol dir que el treballador contractat s’hagi de limitar a complir amb el que li mana el 
conveni o el contracte o les disposicions i lleis laborals. Jo invito a tots els treballadors 
contractats a treballar amb un plus de voluntariat. El voluntari dedica un temps de la seva vida 
a Càritas a més de treballar en algun lloc per a guanyar-se la vida, o fer les feines de casa o ser 
un jubilat o jubilada. El treballador contractat crec que hauria de treballar amb el mateix 
esperit. A més del que ha de fer pel contracte crec que hauria de tenir l’esperit de fer també 
de voluntari com ho fan els voluntaris que hi dediquen un temps a més del que els ocupa cada 
dia. Això no vol dir que no tingui dret a les hores extra, si és el cas, o a vacances o a dies de 
descans, si hi té dret. Però sempre queda un plus que s’hi ha de dedicar amb esperit de 
voluntariat, per exemple, en sessions de formació, en reunions extres, en imprevistos, en mil 
coses que no es poden afrontar amb l’actitud de dir: és l’hora, tanco i marxo. Penso que els 
treballadors contractats no us heu de convertir en uns buròcrates instal·lats que es 
desentenen dels problemes de Càritas. A Càritas s’hi ha treballar amb esperit, amb sentit i, 
més enllà de les normes, amb actituds de voluntari amatent i atent als problemes que es 
presenten i que moltes vegades depassen els horaris laborals en sentit estricte. Espero que em 
faci entendre. Per exemple, en aquesta reunió de voluntaris crec que no hi haurien de faltar els 



treballadors contractats. No vull que ningú se senti renyat, però sí que tots ens sentim 
interpel·lats i estimulats! 

Ser testimonis de la misericòrdia no disminueix la responsabilitat, sinó que l’ha d’augmentar. 
Amb la feina feta com a buròcrates no transformarem res del món! Ni a Càritas, ni enlloc!. 

9.- REPTES, PROBLEMES I EL PROBLEMA DE LES PERSONES 

(Els reptes i els problemes i les persones. I les persones-problema. Hem de ser perspones 
humanes de veritat). 

Tota aquesta problemàtica, i moltes altres qüestions, em fa pensar que hi ha menys problemes 
dels que moltes vegades pensem, problemes que siguin realment i objectivament problemes. 
Moltes vegades el problema som les persones, el que les persones pensem, diem i fem. En 
general podem afirmar que manca molta maduresa, ser persones humanes de veritat. Hi ha 
molta manca de persones humanes madures, ben fetes, ben estructurades i amb una actuació 
correcta. És molt expressiu allò de què hi ha persones que tenen una solució per cada 
problema però n’hi ha que tenen un problema per cada solució! 

Dit això també hem d’afirmar que de problemes i de reptes n’hi ha en la nostra Església i, per 
tant, també a Càritas. 

A la reunió preparatòria del Col·loqui europeu de parròquies, feta a la parròquia de Sant Joan 
de Reus (8 i 9 de juliol de 2016), d’entre 38 reptes que es presenten, com a mínim,  actualment 
a l’Església, els assistents van indicar com a més importants els següents: la centralitat de 
Déu,la immigració recent, el ser acollidors i bons samaritans amb les persones ferides en el 
camí de la vida, el servei als més pobres i marginats i a les persones que fugen de la guerra, de 
la violència i de la fam, el paper de la dona en la societat i l’Església i l’aplicació del Concili 
Vaticà II i del Concili Provincial Tarraconense i les orientacions de la Doctrina Social de 
l’Església i més en concret del Papa Francesc, com l’Encíclica “Laudato sí”. 

Ara no podem tractar de cada un d’aquests reptes, però ens els hem de prendre seriosament si 
volem transformar la nostra societat i la nostra Església! 

10.- QUINA IDENTITAT ECLESIAL HEM DE TRAMETRE 

(Com vivim el ser Església. Volem una Església evangèlica. En donem testimoni sense por. Una 
Església que reconegui els errors i els pecats. L’error del nacionalcatolicisme. Necessitat de 
formació. El treball per la justícia forma part de l’evangelització. Fem cas del papa Francesc. Ni 
buscar prestigi ni ser trepes!). 

Tot i vivint amb tants problemes i reptes, hem d’estar convençuts i ens hem d’animar els uns 
als altres a donar un testimoni positiu del ser Església. Hem de manifestar sense por que volem 
ser una Església evangèlica, que volem ser seguidors de Jesucrist i que tenim clar el que és més 
important que tenim en l’Església: la Paraula de Déu, els sagraments, sobretot la celebració de 
l’Eucaristia, l’assemblea dels germans i germanes que formem el Poble de Déu, l’embranzida 
evangelitzadora i el testimoni d’ajuda envers els més pobres i marginats. En el Sínode de 
Bisbes de l’any 1971, celebrat a Roma amb el Papa Beat Pau VIè, el Secretari que en va ser, 
l’Arquebisbe Ramon Torrella, explicava que van aconseguir fer aprovar que el treball per la 
justícia és un element constitutiu de l’evangelització. 

Hem de donar testimoni que estem en comunió amb l’Església que vol el Papa Francesc. No 
hem de fer cas dels escribes i fariseus del nostre temps que ataquen el Papa pel seu estil senzill 
de vida, per la seva obertura als allunyats de l’Església, als protestants i als musulmans, per la 
seva condemna a l’ídol del diner, per la seva implacable crítica al capitalisme neoliberal que diu 
que és injust i generador de mort (A l’Exhortació Apostòlica El Goig de l’Evangeli diu que és 
una economia que mata). El critiquen per la seva invitació a anar a les perifèries, per la seva 
defensa de la mare terra... i així podríem anar seguint. Ho dic no solament per argument 



d’autoritat, perquè és el Papa, sinó per convenciment que ens porta pel camí de l’Evangeli. Un 
Papa que moltes vegades penso que no ens el mereixem, perquè estem força lluny del camí 
que ens marca. Però ens hem d’animar a seguir-lo per una major fidelitat a Jesucrist. 

Quan diem que volem una Església evangèlica també volem dir una Església que sap 
reconèixer els errors i els pecats. Als que vàrem lluitar contra el franquisme ens falta que la 
part – i una part influent – de l’Església reconegui que va ser un error donar suport al 
franquisme amb la forma de nacionalcatolicisme. No ho dic per evocar un anacronisme 
històric, sinó perquè l’Església que ha de donar cobertura a Càritas no ho ha de fer amb la 
motxilla – que diuen ara – del nacionalcatolicisme. És un antitestimoni que ens fa mal a tots. I 
pitjor encara si es volguessin reproduir el fons i les formes del nacionalcatolicisme. Càritas en 
sortiria perjudicada. El màxim que poden aconseguir els que volen fer això és fer ghettos o fins 
i tot grups amb trets sectaris. Mal rerefons per a donar i rebre com ha de fer Càritas en la 
nostra societat. Oi més, tenint en compte que el donar i el rebre, si no es fa en un bon context, 
en comptes d’unir en un nosaltres, separa: nosaltres que donem i vosaltres que rebeu. Mal 
context per a fer una Església dels pobres per la qual lluitem les persones de Càritas! 

Ens hem d’animar també a formar-nos. Segurament que ens falta molta formació. Hem de 
purificar la nostra manera de viure a l’Església. Moltes vegades quan algú em diu: és una 
persona d’església, jo penso, i alguna vegada ho he dit, de quina Església? Hi ha moltes 
maneres d’entendre l’Església, des de la més aigualida i desidentificada fins a la més tancada i 
sectària. En qualsevol grup o institució, encara que no sigui una secta hi pot haver trets 
sectaris. 

El Papa, que té molta experiència de vida comunitària, diferents vegades ha parlat molt fort 
contra les enveges, les gelosies, les punyalades per l’esquena i les males pràctiques que es 
poden infiltrar en la convivència. Fan un mal servei a la comunitat, a les persones i a la societat 
les persones d’església que la fan servir per a tenir prestigi i poder socials. El Papa Francesc diu 
que a l’Església hi ha trepes, però que val més que vagin a la muntanya que és més sa. 

Les persones de Càritas hem de donar una bona imatge d’Església i no tenir por de manifestar-
ho. No estigueu contents quan algú us digui: si tothom fos com tu jo també hi seria. No!. 
Nosaltres hem de ser una cara bona i bonica de l’Església. És la meva família. No l’hem de 
tractar o deixar que la tractin com si parléssim d’uns veïns que ens queden lluny. Alguns m’heu 
sentit esmentar una anècdota que  l’explicava el Cardenal Lluís de Barcelona. Una noia 
coneguda parlava amb un que li feia una crítica ferotge de l’Església i ella es va posar a plorar. I 
ell li engega: no sé perquè plores. I ella li respon: ploro perquè estàs insultant la meva mare. 
Una mare que en sabem els defectes com ho fem de la mare pròpia, però que no ens la toquin 
perquè és la nostra mare! Fa pocs dies que el Papa Francesc va dir que volia una Església que 
sigui per a tots! 

La misericòrdia s’ha d’expressar per mitjà de cada cultura. La transformació del món no s’ha de 
fer diluint les identitats culturals! 

11.- QUINA IDENTITAT DE PAÍS HEM DE TRAMETRE 

(Com vivim el ser ciutadans del nostre país. La realitat nacional de Catalunya, segons els 
nostres Bisbes. Hem de poder dir que ens l’estimem. Acollir les altres cultures des de la pròpia 
identitat . L’immigrant ha d’estar en la cultura que l’acull. Els membres de Càritas no han de ser 
portadors de missatges polítics. Referents d’homes de la doble fidelitat: cardenal Vidal i 
Barraquer, arquebisbe Pont i Gol i Mn. Ramon Muntanyola i altres). 

Amb la identitat de l’Església, nosaltres hem de trametre la identitat del nostre país, Catalunya, 
i donar a conèixer la seva cultura, la seva llengua i la seva història. És curiós que en aquestes 
qüestions un sector de l’Església fa més cas del que volen fer creure alguns partits polítics que 
el que afirmen els nostres Bisbes. Els Bisbes de Catalunya, l’any 1985, en el document 



magisterial “Arrels cristianes de Catalunya”, quasi bé amb un to notarial, afirmen el següent: 
Com a bisbes de l’Església a Catalunya, encarnada en aquest poble, donem fe de la realitat 
nacional de Catalunya, afaiçonada al llarg de mil anys d’història i també reclamem per a ella 
l’aplicació de la doctrina del magisteri eclesial (Apartat “El fet de la nacionalitat catalana”). 

N’hi ha que han aconseguit fer creure que el sol fet de dir: estimo Catalunya, ja sigui 
considerat un acte polític. Això és diabòlic. Els que diuen això són ells els que fan política. 
Tothom ha de poder dir que estima la seva terra, com la cosa més natural del món. No 
l’estimem perquè sigui millor ni pitjor sinó perquè és la nostra, com va afirmar el Concili 
Provincial Tarraconense de l’any 1995. 

Afirmar la pròpia identitat no és treure res a la bona acollida que hem de tenir envers tots els 
immigrats. Els immigrats quan van a una societat que té una altra cultura tenen obligació de 
saber on es posen i de respectar la cultura del país, com van fer tants emigrants catalans que 
van marxar a diferents països sobretot d’Amèrica i d’Europa. L’amagar o diluir la pròpia cultura 
pensant fer un favor als que venen és fer un tort a tots, que alguns països, com Holanda i 
Austràlia, ja han començat a expressar. Cal acollir i respectar des de la pròpia identitat. Si es fa 
així es pot produir un enriquiment mutu. Des del rebaixament de la pròpia cultura es pot 
produir un empobriment de tots. 

Els que esteu compromesos a Càritas no heu d’amagar la pròpia cultura amb un gran respecte i 
integració de les altres cultures. Els que van a un altre país, tant si és com a pobres com si és 
com a dirigents, tenen obligació d’integrar-se en la cultura pròpia de la societat que els acull. 
Nosaltres tenim la mala experiència de tants que han vingut a manar a casa nostra i ho han fet 
servir per a imposar-nos una altra cultura. Hi ha d’haver fraternitat entre les cultures, mutu 
respecte i no imposició indeguda. Càritas ha de donar exemple de tota aquesta complicada 
qüestió. 

Les persones de Càritas no han de ser altaveus o portadors de missatges polítics. Per exemple, 
hi ha polítics – i potser bastants – que han nascut o almenys han estat formats en una altra 
cultura, totalment respectable. Però, i és una paradoxa, ara i aquí, ens venen a explicar, des de 
la seva ignorància, el que hem estat – segons ells – i ens volen donar lliçons del que hem de 
ser, el que hem de fer i el que hem de sentir. Quan senten això que dic – com m’ha passat – 
acusen de fer política. Mentida!. Són ells els que fan política i de la dolenta. Nosaltres tenim 
grans referents de les persones que en diem de la doble fidelitat: a l’Església i al país, com el 
cardenal Vidal i Barraquer, l’arquebisbe Pont i Gol, Mn. Ramon Muntanyola i tots els que hi 
podríeu afegir cada un de vosaltres referits al vostre Bisbat. 

La transformació del món que volem fer nosaltres deu haver de començar per transformar el 
nostre país! 

12.- RELACIÓ AMB LES INSTITUCIONS CIVILS. QUINS SÓN ELS SEUS DEURES? SUPLÈNCIES? 

(Els polítics i la societat en general haurien de reconèixer la tasca que fa Càritas al servei del bé 
comú de la societat. L’Església estalvia diners a l’erari públic. Hem de dir no a les injustícies, la 
corrupció i  els robatoris. Treballar amb bon coneixement mutu i amb bona coordinació. Què 
transformarem avalant els corruptes? És molt bo el principi de: mútua independència i sana 
cooperació) 

En cada país, aquest és un punt complicat i que no es pot enllestir amb unes breus paraules. 
Permeteu-me només unes senzilles reflexions. 

Les institucions civils, en els diferents nivells, tenen unes obligacions envers els pobres i 
marginats, moltes d’elles recollides en les mateixes lleis. De vegades dóna la impressió que els 
responsables d’aquestes institucions fan el que els sembla i el que queda per fer es deixa per 
institucions com Càritas, com si els deixessin les escorrialles. No és això. En el servei als pobres 
i marginats hi ha feina per tots, cada u des de les seves obligacions. 



Càritas, junt amb altres organitzacions que hi ha a la societat, té una gran tasca a fer i té tot el 
sentit evangèlic que ho faci. Les institucions civils haurien de reconèixer la gran tasca social 
que estan fent tantes organitzacions que hi ha a la nostra societat, com Càritas, entre les 
primeres. Es dóna la paradoxa que hi ha partits polítics que tot i fent-los molta feina bruta que 
haurien de fer ells, no reconeixen l’aportació que s’està fent al bé comú de la societat des de 
l’Església. L’Església, a més, estalvia molts diners a les arques de l’Estat amb tot el que gestiona 
i fa. Moltes vegades penso que m’agradaria preguntar als polítics que critiquen i menyspreen 
l’Església, mentre ens fan arribar molts dels problemes socials que ells no solucionen, a veure 
on tenen la seva porta o la seva finestreta on hi puguin anar a trucar i a demanar els pobres. 
Que ens diguin on els hi podem enviar. És molt maquiavèl·lic criticar a qui et renta tants plats 
bruts. 

A més des de Càritas no hem de tenir por en denunciar les injustícies que es fan en tantes 
institucions de la nostra societat. Des de Càritas hem de dir clar i net que no estem d’acord 
amb tanta corrupció, amb tanta malversació de diners i amb tants robatoris encara que sembli 
que una part de la societat ho avala a les urnes. Es pot avalar amb vots els corruptes? No hi ha 
dret al que està passant. 

Amb les institucions civils hem de treballar amb bon coneixement mutu i amb bona 
coordinació des de la responsabilitat de cada u. Per això és important que en cada nivell, per 
exemple entre una Càritas parroquial i els treballadors socials i els serveis socials de 
l’Ajuntament hi hagi una bona relació, se és possible, i fins i tot un bon coneixement de les 
persones. El bon tracte personal ajuda molt a trobar bones solucions. 

Queden moltes coses per a dir, però les podem resumir en aquell principi que resumeix el 
pensament del Concili Ecumènic Vaticà II: mútua independència i sana cooperació. 

La misericòrdia no pot servir per a tapar la corrupció. Què transformarem avalant els 
corruptes?! 

13.-ACCIONS ASSISTENCIALS I COMPROMÍS PER LA JUSTÍCIA. TRANSFORMEM LA SOCIETAT 
DES DE LA MISERICÒRDIA 

(La tasca assistencial. Conscients de les causes que provoquen la pobresa, la necessitat i la 
marginació. Denunciar les causes de les injustícies. Per una societat més justa, més igualitària, 
més solidària, més fraternal i més pacífica. Papa Francesc: practicar la política de la no-
violència. La misericòrdia no ha de servir per aigualir el compromís per la justícia. Ben al 
contrari). 

En relació a tota aquesta problemàtica, ja fa anys que a Càritas vàrem treballar molt per a anar 
més enllà de les accions assistencials i adquirir un ferm compromís per la justícia. Amb la crisi 
econòmica ens veiem obligats a tenir una gran tasca assistencial i pot donar la impressió que 
hem tornat una mica enrere. Però penso que no és pas així. Mentre hi ha persones que tenen 
gana i que no tenen el mínim necessari per a viure és el nostre deure atendre-les i donar-los 
tot el que podem. Però estic convençut que actualment Càritas té prou clar que tenim el deure 
de ser conscients de les causes que provoquen la pobresa, la necessitat i la marginació. I que 
volem ser prou valents per a denunciar les causes de les injustícies i per a treballar per a posar-
hi remei en la mesura que puguem. Hem d’estar compromesos per una societat més justa, més 
igualitària, més solidària, més fraternal i més pacífica. El lema que el Papa Francesc ha marcat 
per la propera Jornada de la  Pau és: practicar la política de la no-violència! 

I això ho hem de fer des de l’actitud de la MISERICÒRDIA. La misericòrdia no ha de servir per a 
aigualir el compromís amb la justícia. Ben al contrari. La misericòrdia no pot servir per a 
adormir les consciències com si donéssim  raó a l’afirmació marxista de la religió com a opi del 
poble (encara que caldria veure en quin sentit s’afirma en els originals de Marx). No hi podem 
entrar, ara). L’Any de la Misericòrdia ens ha de fer endinsar en la profunditat de l’AMOR DE 



DÉU. No siguem infantils. Quan els Papes llencen una idea n’hi ha que només la repeteixen 
infantilment. Parlen de l’Ars celebrandi (l’art en les celebracions) i continuen fent el mateix. 
Parlen dels atris dels gentils i continuen fent el mateix. Igualment amb allò d’anar a les 
perifèries. Siguem cristians catòlics madurs i conscients. Aprofundim en la misericòrdia i ens 
comprometrem en la transformació de la societat en profunditat al servei dels que més 
necessiten de misericòrdia. 

14.- AL SERVEI DEL REGNE DE DÉU PER UN MÓN MÉS JUST 

(Els valors del Regnat de Déu: veritat, vida, santedat, gràcia, justícia, amor i pau. Volem ser un 
crit col·lectiu per a transformar la societat). 

Això vol dir: al servei dels valors del regnat de Déu! Que estan molt ben expressats al prefaci 
de la solemnitat de Crist Rei del món: Regne de veritat i de vida, Regne de santedat i de 
gràcia, Regne de justícia, d’amor i de pau. Volem un món on regnin la misericòrdia i l’amor i 
un món en pau. Per això hi ha d’haver justícia. Per acabar em faig ressò d’una màxima 
atribuïda a Gandi: quan un sap de quin costat està la justícia, voler ser neutral és una manera 
de ser injust. No volem ser falsament neutrals. Volem treballar per la justícia. Volem ser un 
crit col·lectiu per a transformar la societat!. Moltes  gràcies. 

 

Mn. Miquel Barbarà 
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