Obrim els ulls: guerra i armes
Gaietà de Casacuberta, rector
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Hi ha guerres a molts llocs del nostre planeta i això ens
preocupa ara perquè ho tenim més a prop... Estan passant
moltes coses: fa uns anys un tren a Madrid, fa pocs dies al
Líban, un avió que surt dEgipte cap a Rússia, els esdeve
niments de París, un hotel a Mali, etc. Lendemà dels fets
a París, els avions francesos van bombardejar fortament
Síria.
Què està passant?
Hi ha una cosa evident: si no hi hagués armes,
avions de combat i bombes no hi hauria guerres.
Membres de Justícia i Pau van crear fa uns deu anys
un centre destudis per la Pau; el centre Delàs. Què fan?
Estudien la despesa militar cada any i els guanys en les
empreses que fabriquen armament per a la guerra i publi
quen els resultats en uns informes.
I. Conèixer exactament les despeses militars és molt
difícil. Quan es llegeixen els pressupostos de lEstat cada
any la informació és molt opaca, perquè aquestes despeses
estan en diferents ministeris de lEstat. La despesa real
samaga al país, al Congrés, als seus diputats i al Senat,
que quan aprova els pressupostos reals aquests són molt
inferiors al que realment es gasta. Hi ha dues coses que
no podem saber amb exactitud:
 Els grans programes darmament, que poden costar
37.000 milions deuros en total cada any (programes que
es van començar a inicis del 1990).
 També samaga quant costen les missions militars a
lexterior. Aquestes despeses fan perdre oportunitats perquè
entrebanquen el creixement de leconomia productiva, tan
important en la crisi des del 2007, cosa que fa que el país
continuï endeutat.
II. Conèixer els
guanys dels qui fabri
quen el material de
guerra cada any és
també difícil. Hi ha una
junta interministerial,

formada pel secretari dEstat, dIndústria i de Comerç, amb quatre o cinc
directors generals de diferents ministeris: dIndústria i Comerç, dInvestigació,
dExteriors i de Defensa. Aquesta junta decideix la venda darmes que shan
de fabricar per la demanda dels diferents països. El parlament, que té la
tasca de controlar els governs de lEstat, no pot saber gaires coses perquè
tot és secret dEstat des que va començar en temps del president del govern
Felipe González el 1986.
Algunes coses se saben: per exemple, que lany 2013 es va exportar
armament per un valor de 3.909 milions deuros. En deu anys sha multiplicat
per deu (des de lany 2004). Espanya va augmentar en el 2013 un 87% les
exportacions de material de defensa a Israel respecte a lany anterior.
Actualment, el 35% de les exportacions van a Orient Mitjà i, especialment,
als països del Golf Pèrsic, entre els quals hi ha Síria, Irak, Aràbia Saudí, etc.
Tot això ho hauria de saber el parlament espanyol.
Segons la pròpia legislació espanyola i europea, les exportacions a lOrient
Mitjà són il·legals, degut principalment a la situació dinestabilitat i conflictes
en aquesta regió.
Conclusió
Espanya ocupa una posició destacada en el rànquing mundial de països
exportadors darmes. La política espanyola es basa en lopacitat, el secretisme
i labsència de mecanismes de control polític i jurídic. Això fa que ni el
congrés, ni la societat civil, puguin exercir el dret constitucional de control
i supervisió de les actuacions del govern en aquesta matèria; podem afirmar
que això comporta una devaluació i una reculada en la qualitat del sistema
democràtic. Exportar armes vulnera el respecte de la vida i provoca el
patiment de persones que en són víctimes del seu ús, vulnerant a la vegada
els Drets Humans de milions de persones.

Els dies parells els hi tirem bombes,
i els senars els hi venem armes.

Mentre estic fent aquest
resum, llegeixo el que diu
el Sant Pare en leucaristia
dahir: que lambient de
guerra que hi ha al món
no té cap justificació.
Francesc es refereix a tots
aquells que fan les gue
rres, als maleïts que els
produeixen les armes per
lucrar-se, als delinqüents
que hi ha al darrere de tot
això.
I acaba recordant el que
Jesús va dir: Beneïts els
que lluiten per la Pau.

El Plat del Pobre, avui
LObra del Plat del Pobre, celebra un any més la seva diada.
Amb tot el goig ens adrecem a la Comunitat del Pi amb aquesta reflexió
de lEvangeli de Sant Mateu "Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un
daquests germans meus més petits, a mi mho fèieu".
Efectivament aquesta el lúnica finalitat del Plat del Pobre: donar
suport econòmic a les famílies que passen per diverses dificultats.
Tots coneixem aquesta evidència i per aquesta causa justa lObra del
Plat del Pobre apel·la a la vostra sensibilitat i us convida a col·laborar.
Donem les gràcies a tots els que ja ajudeu a aquesta institució i us
demanem de fer-ho conèixer a altres persones que sentin la necessitat
destimar el proïsme.
Podeu utilitzar les butlletes que trobareu encartades en aquest full
per col·laborar amb el Plat del Pobre deduïnt el vostre donatiu en la
declaració de lIRPF, en les condicions que marqui la legislació vigent.
També podeu fer la vostra aportació per compte bancari.
Junta del Plat del Pobre

Recés dAdvent
El proper dissabte, dia 6 de desembre, a les 10:30 del matí es farà a
la Capella de la Sang el Recés dAdvent dirigit per Mn. Josep Bigordà.
Hi sou tots convidats.

Capella de la Mare de Déu dels Desemparats
Retaule de la Confraria dels Desemparats (segles XIX-XX)
Ramón Amadeu Grau (1745-1821)
Bonaventura Planella (1772-1844)
Juli Fossas Martínez (1868-1945)
Aquesta capella és la seu de la Reial i Il·lustre Confraria dels Desemparats des
de lany 1568, una associació fundada a Barcelona el segle XIV amb lobjectiu de
recollir i sepultar els cossos dels ajusticiats que restaven al patíbul a mercè de les
bèsties. Juntament amb lArxiconfraria de la Puríssima Sang i la Germandat de
Pau i Caritat, també establertes al Pi, eren les institucions a càrrec daquesta funció
social i caritativa, arribant a tenir una gran transcendència a la ciutat. Cap a la
segona meitat del segle XVIII hi hagué un incendi a la capella que va destruir el
primitiu retaule i la imatge del segle XVI. Poc temps després sen va fer un de nou
en el que hi col·laborà el conegut escultor Ramón Amadeu i Grau amb la imatge
de la titular. La marededéu de lAmadeu és representada en lacte dacollir sota
el seu mantell dos nens que li demanen aixopluc, una representació habitual dels
desemparats però tractada aquí duna forma molt original i realista. Una vella
tradició diu que lescultor va crear el grup en veure la seva pròpia esposa acollint
tendrament els fills després de renyar-los per una entremaliadura. És una imatge
de les conegudes com de cap i pota, és a dir, només té de talla els caps i els braços
i mans, la resta son teles encartonades i vestits reals.
És una de les obres més conegudes daquest prolífic
autor. Laltar, el retaule i les llànties varen ser refets
de nou lany 1910, per larquitecte Juli Fossas, a
expenses de la comtessa de Llívia. El conjunt queda
complementat pels dos quadres dels laterals de la
capella, que representen dues escenes de lAntic
Testament: Resfà enterrant els seus fills a la dreta i
El martiri dels germans Macabeus a lesquerra,
ambdós realitzats lany 1833 pel pintor Bonaventura
Planella. A la part superior hi havia una pintura,
actualment perduda, representant Sant Andreu i Sant
Antoni Abad, els primitius titulars de la capella.
Albert Cortés
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On som?
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
DISSABTES
18:30 a la Basílica
LOCALS PARROQUIALS administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
20:00 a la Capella de la Sang 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

