Primer de Maig

Les quatre estacions de Vivaldi
Aquest diumenge 10 de maig, a les sis de la tarda, la Orquestra UNESCO
Barcelona interpretarà a la Basílica les quatre estacions de Vivaldi. Es tracta
dun concert solidari a benefici de lassociació DINCAT, que agrupa més de 300
entitats que defensen els drets i donen serveis a persones amb discapacitat
intel·lectual. Es poden adquirir les entrades a Ticketea, al preu de 15,00 .

Wondeful Gospel
El dissabte 16 de maig, en el marc del Wonderful Gospel Festival 2015, el cor
Barcelona Gospel Choir, amb la seva vuitantena dintegrants, oferirà un concert
a la Basílica. Més informació a: http://www.barcelonagospelchoir.cat/

Bach i Haendel a Santa Maria del Pi
El diumenge 17, un altre dels concerts del cicle Bach i Haendel a Santa Maria
del Pi que està oferint la orquestra UNESCO Barcelona. En aquest ocasió, les
peces interpretades seran les següents:
Concert n. 9 Op. 6 en Fa major de G. F. HAENDEL
Concert per a violí en La menor (1041) de J. S. BACH
Concert n. 10 Op. 6 en Re menor de G. F. HAENDEL
Concert per a violí en Mi major (1042) de J. S. BACH
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Gaietà de Casacuberta, rector

Activitats dels Gegants del Pi el mes de maig 2015
El proper diumenge dia 17 de maig, els Gegants petits del Pi, participarem
a la festa de la Pasqua de Pentecosta a la Barceloneta, en la que hi participaran
també els Gegants de la Barceloneta i els diferents gegants dels barris de Ciutat
Vella. La plantada serà a les 10 del matí al Moll del Rellotge, i a les 11:00
començarà la cercavila pels carres de la Barceloneta, acabant aproximadament
a les 13.00 al passeig Joan de Borbó, al costat del Palau de Mar, fent cada colla
de gegants el seu ball propi. Us convidem a participar-hi!
Associació dAmics dels Gegants del Pi
Si voleu estar informats de totes les activitats que es fan a Santa Maria del Pi,
subscriviu-vos al nostre butlletí electrònic a www.basilicadelpi.com
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BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

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

Introducció
Sovint aconsellem als qui tenim a prop...
- No et fiquis en embolics!
- Si dónes la cara per defensar a algú et quedaràs sol
- Estem de tornada perquè hem sigut generosos
- Cal ser germans però no primos...
- Quien se mete a redentor sale crucificado...
No va ser la vida de Moisès, dels profetes de lAntic Testa
ment, de Maria, de Jesús, dels apòstols ni de molts altres
al llarg de la història la que va fer cas daquests mals
consells...
Cada any, els moviments obrers cristians de Catalunya
i Balears, els capellans obrers, les religioses i religiosos i la
pastoral obrera de les diòcesis catalanes fan un manifest el
primer de maig, dia internacional dels treballadors, dia de
reivindicació. Aquests manifestos es fonamenten en la
Doctrina Social de lEsglésia. Cada any hem donat aquests
manifests al Pi. Us en faig ara un resum del daquest any.
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1. Març del 2015: latur baixa! Latur baixa a Catalunya,
a Andalusia, a la Comunitat valenciana... a un total de setze
comunitats autònomes dEspanya. Sí, latur baixa! Però...
Què hi ha al darrere daquest fet? Quants llocs de treball
indefinits shan destruït i han estat substituïts per llocs de
treball precaris?
Darrere daquesta història continua havent-thi més de
4.450.000 persones en situació datur. Cada vegada ens
trobem més persones que són excloses del sistema econòmic,
persones també amb unes condicions laborals penoses i
joves que continuen patint una manca angoixant de pers
pectives. Persones amb treballs més precaris i en una
situació de màxima vulnerabilitat. Els motius són diversos:
des de la contractació precària temporal o parcial, contractes
per dies o setmanes, els salaris retallats o congelats, els
horaris de difícil conciliació familiar i amb hores extres
obligades i no remunerades o latur degut a la retallada de
personal de molts llocs. Descobrim que aquesta precarietat
laboral cada vegada repercuteix més fortament en les
persones, les famílies i la societat. Incertesa, inseguretat i
inestabilitat emocional i econòmica que deriva en problemes
de salut físics i psicològics. Dependència de la família i
dentitats socials i caritatives que impedeix fer projectes de
vida personals. Dificultats per exercir la funció educativa

i de suport de la pròpia família. Creixement de la pobresa, el racisme i la
xenofòbia. Dificultat per viure el treball amb plenitud i por a desenvolupar
un compromís sindical i organitzatiu pel sentiment damenaça constant a
perdre la feina.
2. Ens movem per aquesta realitat que vivim, pels criteris de lEvangeli
i per la convicció que, per voluntat de Déu, els béns de la terra són per a
tothom. Davant la realitat actual, en lestructura de la qual es troben
profundament inserits tants conflictes, causats per lhome, i en la qual els
mitjans tècnics fruit del treball humà juguen un paper primordial, cal
recordar sobretot un principi ensenyat sempre per lEsglésia. És el principi
de la prioritat del treball davant del capital (Laborem Exercens 12, Joan
Pau II). Així com el manament de NO matar estableix un límit clar que
assegura el valor de la vida humana, avui hem de dir NO a una economia
dexclusió i desigualtat dingressos. És una economia que mata. És increïble
que no es faci notícia quan un vell que es veu obligat a viure al carrer, mor
de fred, mentre que una baixada o caiguda de preus de les accions de 2
punts a la borsa, sí que aparegui com a titular (Evangelii Gaudium 53,
Sant Pare Francesc). El treball és un dret fonamental, no una almoina. Fent
nostra la causa de Jesús, que aixeca la persona humana en la seva dignitat,
el treball ha de promoure la humanització i la solidaritat.
3. Actuem amb esperança. Volem recordar que el que som és gràcies a
molts homes i dones conscients de la seva dignitat obrera, que van aconseguir
molts avenços en el terreny laboral, sindical, social i cultural... Com a cristians
i cristianes compromesos en el món del treball, estem convençuts que no
ens equivocarem mai quan ens posem al costat de les persones que més
pateixen lexplotació laboral, la discriminació i latur, i volem reafirmar-nos
en aquest compromís: lluitant per un treball decent i just per a tothom, sense
importar el color de la pell, el sexe, la religió o el país dorigen de la persona
(Moviment Mundial de Treballadors-es Cristians-es); prioritzant els drets
de les persones que no treballen o ho fan en condicions de precarietat; no
transigint davant la reculada dels drets dels treballadors i treballadores i del
tracte abusiu a les persones immigrades; cercant alternatives al sistema
capitalista i consumista, des duna manera de viure més senzilla, humanit
zadora i solidària; desenvolupant un treball de conscienciació que trenqui
el silenci, el descoratjament i la desconfiança que es viu i saccepta com a
normalitat; sent una veu crítica, també en el si de lEsglésia, i veu dels qui
no tenen veu, promovent la denúncia profètica; discernint i donant suport
a les diferents propostes i mobilitzacions socials i sindicals per fer front a
aquest sistema capitalista que empobreix els més febles, trencant la comunió
i la solidaritat; donant suport a
la iniciativa de la Renda Garan
tida Ciutadana, la campanya pel
repartiment del treball 30 hores
setmanals amb el mateix salari
i el Fòrum dalternatives a latur,
la pobresa i la desigualtat.

Sant Pancraç
Els que sou del Pi ja sabeu que Sant Pancraç és
una de les devocions més populars de la nostra
parròquia. A la seva capella sempre trobareu es
pelmes, flors, i de tant en quant algun ram de julivert.
Malgrat que és un sant amb una veracitat històrica
qüestionable, la gent ladvoca des de molt antic com
a patró de la salut i la feina.
Aprofitant que el proper dimarts dia 12 és la seva
festa patronal voldria fer-vos quatre ratlles explicant
la relació daquest sant amb lesglésia del Pi, que ja
ve de lluny. Lany 1062 ja tenia altar propi, segurament en un dels tres absis de
lantiga església romànica, i sabem per diverses notícies que shi feien testaments
sagramentals (com a laltar de Sant Feliu de Sant Just i Pastor fins no fa tant).
Quan es va substituir lesglésia romànica per la gòtica que tots coneixeu, laltar
de Sant Pancraç va ocupar la primera capella del cantó de lEpístola, és a dir lactual
pas a la sagristia, on encara podreu veure la clau de volta que representa el seu
martiri. Ja al segle XIX el van traslladar a la capella que avui és de Santa Joaquima
de Vedruna, però shi va estar poc temps perquè la gent li tenia tanta devoció que
el dia de la festa lespai es quedava molt petit, fins al punt que hi va haver casos
de gent que senfilava per les reixes de lAltar Major. Així doncs, lany 1928 es va
traslladar definitivament a la capella on encara és avui dia.
La imatge del nostre Sant Pancraç ha estat model duna infinitat de represen
tacions arreu. Va ser de les poques escultures que es van salvar de la crema de
1936 i sexplica que els milicians van estar a punt de llençar-la a la foguera però
a lúltim moment algú va cridar: Aquest no, que és treballador!, aleshores van
escapçar-li el dit de la mà dreta i va quedar amb el puny alçat, Ara sí que és dels
nostres!, van dir, i gràcies a això no es va cremar.
En els temps que ens han tocat viure Sant Pancraç ens recorda, a través de la
seva advocació, dues coses tan importants per qualsevol persona, que avui dia són
especialment sensibles: gaudir de bona salut i tenir un treball digne. Que Sant
Pancraç ens ajudi amb la seva intercessió!
Albert Cortés, sagristà

7 de juny, excursió a Sant Benet de Bages
Ja tenim data i lloc per la propera excursió parroquial!
El diumenge 7 de juny, dia de celebració del Corpus Christi, visitarem el
monestir de Sant Benet de Bages, antiga abadia benedictina fundada cap el 960
i considerada un dels conjunts patrimonials més interessants del nostre país.
Actualment, sota el nom de Món Sant Benet, l'espai reuneix el monestir
medieval, totalment recuperat i reformat, la casa modernista de la família de
Ramon Casas i la seu de la Fundació Alícia,
que treballa en la recerca alimentària.
Con és habitual en les nostres sortides,
dedicarem el matí a la visita cultural del mo
nestir i acabada aquesta ens dirigirem al poble
de Navarcles, per dinar i fer-hi després la
celebració de lEucaristia.
En el proper número de lAhir, Avui, Demà,
acabarem de donar més detalls de lexcursió.
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