Nota:

Els patiments dels immigrants

El diumenge 7 de desembre no hi haurà missa de vigília de la
Immaculada a les 8 de la tarda

Gaietà de Casacuberta, rector
Com és habitual, en dates properes a Nadal es programen força concerts a la
nostra Basílica. Us fem a continuació un esment dels que hi ha previstos.

9 de desembre, 21:30 · Make a Wish
La Fundació Make a Wish i Gospel Sentits Badalona ofereixen un concert
solidari per fer possible els somnis de nenes i nens que lluiten contra la seva
malaltia. Més informació a http://dom.cat/fip

13 de desembre, 21:00 · Voxalba
El cor de veus blanques Voxalba, que té al Pi el seu local dassaig, celebra els
seus 25 anys amb un concert dividit en tres parts: Compositors sacres que ens
han marcat, Obres i autors que estimem i Els nostres directors i mestres

16 de desembre, 19:00 · IEA Oriol Martorell
Concert Participatiu. Una profecia de Nadal
Més informació a: http://blocs.xtec.cat/ieaoriolmartorell/

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

20 de desembre, 18:00 · Mesies de Haendel
La Orquestra UNESCO Barcelona i la coral Polifònica de Puig-reig, sota la
direcció del mestre Gonçal Comellas, interpretaran loratori de Georg Friedrich
Händel, El Messies.
Amics de la UNESCO de Barcelona és una entitat amb més de 50 anys dhistòria,
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i Medalla dHonor de
lAjuntament de Barcelona.
Més informació: http://basilicadelpi.com/el-mesies-de-haendel/

20 de desembre, 21:00 · Capella de Música del Pi
Mestres catalans antics. 1672-1742. Tomàs Milans i la música del seu temps.
Obres de B. Buscarons, P. Llinàs, T. Milans, F. Olivelles i J. C. Ripollès.
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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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Plaça del Pi, 7
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1. Tots tenim la informació
de què passa amb Ceuta i
Melilla i tots els immigrants
que volen arribar a la
Península. Sabem també
que això passa en altres
fronteres dels països euro
peus. El tracte inhumà a tantes persones immigrants se
suma a la desgràcia de la negació a dos dels seus drets
fonamentals: el dret a no haver d'emigrar i el dret a poder
fer-ho perquè a la seva terra no poden viure dignament.
Cap tanca no resol la injustícia amb els qui fugen de la
fam. Què passa en alta mar i la quantitat de pasteres que
es queden a mig camí no ho sabrem mai. Què fem nosaltres
per què ningú no hagi de deixar casa seva?
Cal reconèixer que una de les causes del gran empobriment
ha estat l'espoliació a la qual han estat sotmesos per
l'enriquiment dels països poderosos, països que han
construït molts negocis a partir de l'empobriment dels
països més desafavorits. L'espoliació no és només un fet
del passat. Avui continua igual. Un informe de catorze
organitzacions de cooperació anglesa ha publicat recent
ment l'estat actual. Els països rics informen de l'ajuda que
fan a l'Àfrica, calculada en uns 100.000 milions d'euros
cada any, fruit d'ajuts públics i privats, però no informen
dels guanys dels quals es beneficien: 144.000 milions de
guanys d'empreses multinacionals, cobrant deutes i amb
activitats il·lícites; explotacions il·legals de recursos amb
les quals cometen també un enorme frau fiscal.
Ja entenc que no podem allotjar a tothom en els nostres
països perquè no hi ha prou feina per a ells, però, el que
és molt greu, és que amb els diners destinats a l'armament
es podria viure a l'Àfrica i que amb els diners del frau fiscal
invertits als països pobres molts més se'n podrien sortir.
2. El mes d'abril del 2012 es van prendre mesures urgents
per tal de garantir la sostenibilitat del nostre sistema
sanitari i es va modificar l'article 12 de la llei d'estrangeria.
Aquestes mesures urgents per garantir la nostra sanitat

va deixar sense targeta sanitària els immigrants sense papers, tot i que
estan empadronats en els ajuntaments. Molts immigrants van quedar
sense atenció primària (llevat dels infants, les urgències i les embarassades).
Altres persones en situació molt vulnerable van quedar sense cobertura
sanitària.
Molts immigrants, avui dia, van sumant-se a viure en aquesta situació
quan queden sense feina i perden la targeta sanitària en perdre la residència.
Aquestes mesures no estalvien gaires euros però són fruit d'un racisme
que no es veu perquè està molt amagat. Efectivament, molta gent pensa i
diu que l'empobriment dels que vivim aquí és, en part, perquè es gasten
molts diners amb gent que no cotitza en quedar sense papers o gent que
ens treu a nosaltres la feina. La ministra Mato parlava d'estalviar 500
milions d'euros pel fet de retirar la targeta sanitària als irregulars.
Voltaire deia en general, l'art de governar consisteix a treure la quantitat
més gran possible de diners a una part dels ciutadans per donar-la a uns
altres. Actualment està augmentat la distància entre rics i pobres i
disminuint la cohesió social. L'economia ha quedat reduïda a la comptabi
litat, a quadrar resultats, a abaixar impostos sense prioritats clares pels
més necessitats i sense valors, la qual cosa provoca el sofriment de molta
gent vinguda de fora. Hauríem de ser tots responsables de tots, deia
Benet XVI en el núm. 38 de Caritas in veritate. La doctrina social de
l'Església vol el dret a la seguretat humana que incorpora les inseguretats
que experimenten les persones en la seva vida quotidiana i que tenen a
veure, no només amb l'absència de la violència o la por sinó també amb
la manca de satisfacció de les persones quant a la seva necessitat i la seva
integritat.
Tots hem de respondre a la situació del nostre proïsme, dels que tenim a
prop, tenen necessitat de nosaltres i podem ajudar. Però per això cal un
compromís pràctic aquí
i ara, diu Benet XVI en
el núm. 15 de lencíclica
Deus est caritas.
No podem resoldre-ho
tot, però podem ajudar
als que estan prop nos
tre. Tot emigrant té uns
drets fonamentals ina
lienables que han de ser
respectats per a tothom
en qualsevol situació.
Que tot això arribi al
nostre cor!

LObra Social Santa Lluïsa de Marillac
El passat 29 de novembre, la Barceloneta estava denhorabona. I és que una de
les seves entitats, arrelada al barri des de fa anys, estava daniversari. LObra
Social Santa Lluïsa de Marillac, un projecte dintegració social de la Companyia
de les Filles de la Caritat adreçada a persones en situació dexclusió social,
celebrava que fa 35 anys que van acollir, per primer cop, una persona sense llar.
La presència de les Filles de la Caritat una companyia fundada el 1633 a
França per St. Vicenç de Paül i Sta. Lluïsa de Marillac a la Barceloneta, un
dels barris amb més personalitat de la ciutat, es remunta al 1888: escola,
menjador, dispensari i escola bressol per als infants del Somorrostro eren
locupació i servei de les germanes fins que el 1979 van iniciar lacollida de
persones sense llar en situació de convalescència, que actualment es coneix
amb el nom de Centre dEstada Limitada (CEL). Lany 1983, amb larribada
de Sor Genoveva, es va impulsar el centre creant el Servei dAcollida i Orientació
(SAO) i es va emprendre la lluita contra la pobresa i contra la Sida als carrers
del barri i a les presons. Actualment lObra Social ha crescut i consta a més
del CEL i el SAO dun Centre de Dia, un servei de Lliurament dAliments,
acompanyament en centres penitenciaris i habitatge social.
Per commemorar aquest 35è aniversari, lObra Social va celebrar una gran
festa dedicada a totes les persones que, des de fa anys i fins ara, lluiten contra
la pobresa i lexclusió social. Una festa que, malgrat la llevantada i la pluja que
dibuixaven el dia, va rebre més de 300 persones amb qui van poder compartir
la joia de la feina feta des del cor.
La trobada, sota el lema 35 anys fent camí amb les persones, aplegava
usuaris del centre, professionals, voluntaris, Filles de la Caritat i amics de
lObra Social, totes i tots amb moltes ganes de viure una jornada tan especial.
Els actes de la festa van incloure la inauguració de lexposició 35 anys fent
camí amb les persones; la presentació de la Memòria 2013 a càrrec del director
de lObra Social, Eduard Sala i lestrena i projecció dun breu documental, 35
anys atenent persones, que mostra lessència, lànima, del centre. Després es
va fer una taula rodona i finalment, com en tota bona festa, es va acabar amb
actuacions musicals de Los Ronderos el taller de música del centre i daltres
grups musicals vinculats a centres datenció social i amics de la casa.
Tot plegat es tracta de reivindicar, celebrar i agrair una obra amb un sentit de
la vida inspirat en lEvangeli i materialitzat per Santa Lluïsa de Marillac i Les
Filles de la Caritat. És el desig dun món més just, solidari i humà. La insistència
en expressions com fent camí o atenent persones no és casualitat: són
moltes les persones que, de manera professional o voluntària, han caminat al
costat de les persones que la societat ha refusat,
marginat i exclòs, tot treballant perquè arribi ben
aviat el dia en què no siguin necessaris centres
com aquest.
Enllaç del documental: http://vimeo.com/112577238

Alba Grau
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