Nota

Un treball digne possibilita
una vida digna

En la celebració de les exèquies de lAntoni Maria Badia i Margarit, els seus fills ens
van demanar una eucaristia austera i senzilla, presidida per pocs capellans i al final
una o dues persones parlant del difunt, que van ser el seu fill i una feligresa en nom
de la comunitat. Personalment vaig dubtar de si havia de dir unes paraules, però
no ho vaig fer per la demanda que havien fet els seus fills.
Però ara vull manifestar el que volia dir i no vaig dir.
Al Sr. Badia lhem acompanyat molts anys amb la seva esposa i també ells ens han
acompanyat a nosaltres i la nostra comunitat. Magradaria donar les gràcies perquè
durant molts anys va presidir una institució parroquial molt estimada al Pi des del
segle XIV: la Fundació del Plat del Pobre Vergonyant, que aquest cap de setmana
estarà de festa i en parlarem en les nostres eucaristies.
Gaietà

Concert en benefici de Dit i Fet
El dijous 20 de novembre es va fer un gran concert coral a la Basílica del Pi. Van
participar-hi vuit corals de diversos barris de Barcelona amb dues-centes cinquanta
veus cantant a la vegada en benefici de lAssociació Dit i Fet, on viuen en família
divuit persones que abans vivien al carrer.
Agraïm a tots la seva solidaritat.
Gaietà

Projecció - col·loqui
El dijous 27 de novembre a les 20:00, farem la projecciócol·loqui del documental Lo últim citi, que narra les
vivències del monestirs de monges benedictines de Sant
Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la guerra
de successió i el setge de 1713-14.

Gaietà de Casacuberta, rector
Continuo amb el que vaig escriure en el número anterior
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Concert de la Polifònica de Puig-reig
El proper diumenge dia 30 de novembre, a les 18:30,
celebrarem un concert a benefici de les Fundacions
del Grup Xamfrà. Us hi esperem!

Recés dAdvent
El proper diumenge dia 7 de desembre a les 10 del matí, es farà el Recés dAdvent
de la mà de Mn. Josep Bigordà. Hi sou tots convidats.

Horari
de misses

On som?

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
SAGRISTIA I DESPATX qualsevol hora.
Placeta del Pi, 4
Per les gestions
LOCALS PARROQUIALS administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
Cardenal Casañas, 16
establert és el següent:
DIUMENGES
08002, Barcelona
Dilluns i dimecres
12:00 a la Capella de la Sang Tel. 93 318 47 43
de 18:00 a 20:00.
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.com
de la Sang
www.basilicadelpi.com dparroquial@basilicadelpi.com
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang
DISSABTES
16:30 a la Capella de la Sang
18:30 a la Basílica
20:00 a la Capella de la Sang
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1. El neoliberalisme actual amb el lliure mercat provoca
que hi hagi molta gent sense feina fixa i, per tant, en situació
de precarietat. La flexibilitat es presenta com un element
de modernitat, però amaga un procés de treball que només
ofereix feina quan hi ha necessitat en un moment determi
nat, per la qual cosa els treballadors no disposen de feina
fixa, cosa que surt molt més rendible a les empreses.
2. El que està passant és que la flexibilitat laboral es presenta
com el millor per a donar feina -repeteixo- però la destrucció
de la feina fixa obliga als treballadors a una vida molt dura
i insegura. Aquest fet ha generat molta por a moltes persones
a quedar-se sense feina i els obliga a acceptar treballs sense
qualitat i en condicions que no són dignes o amb uns sous
cobrats en diner negre. A molts treballadors sels obliga a
anar duna banda a laltra, a canvis constants dhoraris, a
treballar a hores intempestives... Totes aquestes
circumstàncies acaben fragmentant la vida i la vida en
família.
3. Els empresaris estan abaixant enormement els salaris
i això va convertint els treballadors cada vegada en més
pobres, pobres malgrat estar treballant. Els que pateixen
en primer lloc són els joves, els immigrants, els homes i
dones dedats avançades, la gent que viu en barris ignorats...
i també a conseqüència daquests baixos salaris i a la
precarietat de les feines poc estables hi haurà unes jubila
cions que condemnaran a la pobresa a molta gent per culpa
de pensions baixíssimes pels pocs anys treballats.

La lògica de la flexibilitat laboral disminueix la protecció social perquè
inclús als treballadors que tenien una feina fixa els costa molt acceptar
feines que els ofereixen per la seva precarietat.
4. La vida de les persones i de les famílies depèn de tenir feina perquè
treballar garanteix la integració a la societat, això vol dir tenir drets socials,
jubilació, etc.
De fet, aquest neoliberalisme disposa de les vides humanes com si fossin
seves i provoca laïllament. Estaria bé que ens preguntéssim per com podríem
garantir els drets socials de les persones i les famílies. Anem enrere i cal
que ens preguntem com podem combatre un model contrari a lésser humà
que sens està imposant. És urgent fer front a lempobriment i a la deshumanització de molta gent.
La vida humana i la persona estan deixant de ser una finalitat en elles
mateixes i sestan transformant en lúnica finalitat dels interessos econòmics.
Moltes famílies senceres i gent jove viuen gràcies a la solidaritat ciutadana
perquè bones persones donen diners a Caritas o als organismes que repar
teixen menjar.
5. Tota la Doctrina Social de lEsglésia és la menys coneguda de les doctrines.
Diu lencíclica Laborem exercens de Joan Pau II de lany 1981: En efecte,
el treball és la clau essencial de tota la qüestió social, condiciona el desen
volupament, no només econòmic sinó també cultural i moral de les persones,
de la família, de la societat i de tot el gènere humà.
Segons Jesús Renau i el seu llibre Desafiados por la realidad, aquesta
encíclica ens ve a dir que el dret al treball és més important que el dret a
la propietat, i per tant, lEsglésia té el deure de defensar els drets dels
treballadors i la seva dignitat, denunciant tots els atropellaments als més
febles de la societat.
I acabo amb un fet molt recent.
Aquí a Catalunya sha fet tot
el possible perquè els qui no
podien pagar la despesa
energètica poguessin tenir
igualment llum i escalfor a
casa seva, però lEstat ho ha
prohibit i les empreses elèc
triques han amenaçat de
treure el llum i fer una
denúncia per tots els diners
que han deixat de cobrar.
Aquest fet... No és com una
paràbola del que està passant?

Exèquies del Dr. Antoni M. Badia i Margarit
Pregària inspirada en un text del bisbe de Roma Francesc i llegida pel pare
Antoni Serramona.
Aquest moment de la celebració exequial és un moment de recolliment i de
pregària. Potser no en sabem de pregar, o no ens en recordem o no gosem.
Tant se val.
Som convidats a intentar-ho amb aquella saviesa i encert que dicta el cor
quan mirem de ser honestos i senzills que vol dir humils.
Déu dinfinita misericòrdia, confiem a la teva immensa bondat
a quants han deixat aquest món per a leternitat,
on tu esperes a tota la humanitat, redimida per la sang preciosa de Jesucrist,
mort en rescat pels nostres pecats.
No miris, Senyor, tantes pobreses, misèries i debilitats humanes
amb les que ens presentarem davant el tribunal
per a ser jutjats per la felicitat o la condemna.
Mirans amb la mirada piadosa que neix de la tendresa del teu cor,
i ajudans a caminar en el camí duna completa purificació.
Que cap dels teus fills es perdi en el foc etern,
on ja no hi pot haver penediment.
Et confiem, Senyor, les ànimes dels nostres éssers estimats,
i de les persones que han mort sense el consol sacramental
o no han tingut manera de penedir
ni tan sols al final de la seva vida.
Que ningú tingui la por de trobar-te
després del pelegrinatge terrenal,
en lesperança de ser acollits
en els braços de la infinita misericòrdia.
La germana mort corporal
ens trobi vigilants en loració
i plens de tot bé,
recollit en la nostra breu o llarga existència.
Senyor, que no ens allunyi de tu en aquesta terra,
sinó que en tot ens sostinguis
en lardent desig de reposar serena i eternament.
Amen.
Podeu llegir l'article publicat pel pare Antoni Serramona a Catalunya Religió,
glossant la figura del feligrès de Santa Maria del Pi i President Emèrit de la Fundació
del Plat del Pobre, Dr. Antoni Maria Badia i Margarit aquí: http://dom.cat/f6d
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