Balanç de Càritas 2014

Bach i Haendel a Santa Maria del Pi
Aquest diumenge 18 de gener, a les sis de la tarda, la Orquestra UNESCO
Barcelona i la Basílica de Santa Maria del Pi ens ofereixen el primer dels sis
concerts programats:
Concert n. 1 Op. 6 en Sol Major - G. F. Haendel
Concert de Brandemburg n. 1 en Fa Major (BWV 1046) - J. S. Bach
Concert n. 2 Op. 6 en Fa Major - G. F. Haendel
Concert de Brandemburg n. 3 en Sol Major (BWV 1047) - J. S. Bach
Podeu veure els detalls de tots els concerts a:
http://basilicadelpi.com/bach-i-haendel-a-santa-maria-del-pi/

Gaietà de Casacuberta, rector
Aquest balanç que sintetitzo continua el que vaig escrivint
en aquest full sobre tot el que està passant a la nostra societat.
Avui vull parlar dels infants i adolescents, ja que aquest
balanç ens deixa el cor glaçat. Diversos diaris se nhan fet
ressò però hi ha tantes coses en un diari que és fàcil passarhi de llarg.

Excursió al monestir de Vallbona de les Monges
Reserveu-vos el proper diumenge 15 de febrer
per fer la segona excursió del curs. Aquesta
vegada anirem al monestir cistercenc de Santa
Maria de Vallbona de les Monges i a lOlivera,
una cooperativa d'integració social, que
incorpora persones amb dificultats que
participen activament en tot un procés
productiu.
Seguirem informant!

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

Ploren campanes 1714
El proper dimarts 17 de febrer a les 20:00,
farem la projecció del curtmetratge rodat al
nostre campanar Ploren campanes 1714.
Seguidament hi haurà un col·loqui amb JesúsÀngel Prieto, director del curt i Arcadi Oliveres.
Serà una bona ocasió per fer tots junts una
reflexió de caire pacifista sobre els fets
ocorreguts fa 300 anys a la nostra ciutat.

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
Dilluns i dimecres
08002, Barcelona
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. Catalunya, juntament amb lestat espanyol, encapçala el
rànquing de risc de pobresa infantil de la Unió Europea i
això ja ve de lluny. Lany 1986 es va publicar a Càritas de
Barcelona un informe sobre la infància de risc que portava
per títol Oblidats avui, marginats demà?. El que es va dir
sha confirmat amb escreix. Des de 2013, el 27,3% de la taxa
de risc de pobresa dels menors de 16 anys i el 15,1% de la
població de 0 a 17 anys viu en llars on cap dels seus membres
té feina. El 2014 ens hem trobat un 24,8% de risc de pobresa
en llars amb fills dependents. També el 2014 sha establert
un 43,3% de risc de pobresa en llars monoparentals i
monomarentals. Actualment el gran llast per les famílies és
aquesta manca de feina amb una taxa actual datur del 19,1%.
També molta gent, tot i que treballa, ho fa en condicions molt
precàries i estan en situació de pobresa. Hi ha llars catalanes
que viuen essencialment gràcies a la pensió de jubilació dun
dels seus membres, essent aquest ingrés el principal i sovint
únic de famílies on hi ha infants i adolescents.
2. Hi ha també molta gent amb problemes daccés a lhabitatge,
de pobresa energètica i sense recursos per poder pagar laigua
o el gas. Hi ha famílies que no poden pagar el lloguer o la
hipoteca. Lany 2013 es van registrar 1.100.000 talls
delectricitat i 75.000 talls de gas. És important saber que
avui dia això està empitjorant i que no saturen les retallades
en els serveis socials,
les escoles...
3. Les conseqüències
de tot això fan que
empitjori també la
salut, sobretot la salut
mental. La precarietat
econòmica genera
estats dangoixa,

malestar, estrès i depressió als pares i
mares que es projecten de manera
inevitable en lestat dels nens i
adolescents. Daquesta manera, els
infants presenten dificultats cada vegada
més aviat i queda fortament agreujat el
seu aprenentatge a lescola. La
probabilitat de trastorn mental de la
població de 4 a 14 anys de classe social
baixa és dun 5,38%, més del doble que
la població daquestes edats pertanyents a classes socials altes. Leducació dels
infants socialment menys afavorits es veu afectada per diversos motius però
sobretot perquè accedeixen més tard a loferta educativa i, per tant, obtenen
pitjors resultats al llarg de la seva escolaritat i abandonen abans el sistema
educatiu. Lestretor econòmica fa també que els pares no puguin comprar
llibres de text, no puguin pagar tampoc les sortides escolars ni fer que els seus
fills participin de les activitats complementàries... Tampoc molts no poden
pagar el menjador de lescola. Les retallades han reduït subsidis i prestacions
que ajudaven a subsistir a les famílies on hi ha infants.
4. La manca dingressos repercuteix, a casa, en una alimentació desequilibrada
que afecta el rendiment escolar i el creixement físic i mental dels infants. A les
escoles, el suport que rebien nens i nenes amb necessitats educatives especials
també sestà acabant. De tot això sen desprèn directament que queda afectat
aquest dret de les persones a la igualtat doportunitats.
5. És dramàtic comprovar com sestà normalitzant la precarietat: hi ha un
empitjorament de salut de pares, adolescents i infants. A les llars augmenten
les discussions, els conflictes, les ruptures, les fugides del cap de família en no
poder-se fer càrrec de la situació... També es donen més casos de violència i
desatenció dels infants que necessiten educació en un sentit ampli: jugar,
explicar el que els passa tranquil·lament... A vegades són els adolescents els
que es fan càrrec dels problemes dels adults. Han descoltar converses que no
sempre comprenen. Són esponges, absorbeixen el malestar dels pares i mares
i no poden gaudir de ser infants o joves perquè són adultitzats, estan tristos
o en estat depressiu. A vegades mostren ràbia amb tot plegat i no saben
gestionar unes emocions que els sobrepassen.
6. Els infants haurien de ser la prioritat número u. No nhi ha prou de tractar
la pobresa infantil des del seu dret al benestar. Calen els arguments que mostrin
com la inversió en la infància és la inversió en el futur que beneficiarà la nostra
societat. Cal reflexionar que aquesta precarietat que viuen pot fer que alguns
acabin a la presó més endavant...
Què cal fer?
 Cal allargar les prestacions datur en el temps i augmentar-ne la quantia, així
com garantir una renda bàsica que asseguri uns ingressos mínims a les famílies
amb fills menors.

 Cal fomentar la igualtat doportunitats en leducació.
 Cal augmentar el gruix de loferta dhabitatges de lloguer social i els ajuts per
accedir-hi i per fer front a les mensualitats.
 Calen escoles bressol públiques amb preus assequibles i horaris llargs.
 Cal una flexibilització dels horaris laborals pels que tenen cura de fills petits
i no tenen xarxes de suport.
Càritas fa el que pot, juntament amb altres institucions i gràcies a Déu, però
el gran repte de Càritas és donar a conèixer la vulneració dels drets que afecten
a totes les persones i especialment als febles i als infants, posant paraules a
aquestes situacions i acompanyant-les amb fets i accions que ajudin a les
persones a reconquerir la seva dignitat. Molts no podrien tirar endavant sense
lacollida i lajuda de professionals i voluntaris. La solidaritat de la nostra
societat és molt gran.
Aquest any 2014 Càritas ha atès 174.000 persones, un 5% més que el 2013.
Gràcies!!

LÀngel Tort
Des de lany 1320, la ciutat de Barcelona celebrava el Corpus amb una gran
processó i el diumenge següent al dijous de Corpus, dia de lOctava, les parròquies
de la ciutat feien sortir les pròpies processons pel seu barri.
La processó de la nostra parròquia del Pi era tan reeixida que es considerava
una de les més lluïdes. Diu Amades que a la processó del Pi era en la que hi
anava més música, mes xerinola i alegria. En aquest context, lany 1822 lObra
del Pi va encarregar un nou baiard o portador per la custòdia major que tenim
al museu. El va encarregar a lescultor vilafranquí Adrià Ferran i Vallès (17441842). Lobra que va fer, magnífica, tenia una peculiaritat: els àngels descultura
que sostenen la custòdia, com que la base és petita, shan dinclinar fent esforços
per mirar el Santíssim, daixò en resulta que en veure venir la custodia del carrer
estant, a la gent li feia lefecte de que anaven de tort, i daquí el mal nom que li
va posar la gent a la custòdia i per extensió a tota la processó: LÀngel Tort
Fa anys, vam localitzar lÀngel Tort entre les andròmines del cor de lesglésia i
ara, gràcies a linterès que ha despertat als estudiosos de lart del MNAC i de
lAssociació del Moble de Catalunya sembla que tindrem la sort dendegar-ne
la restauració. El seu valor històric i la seva dimensió com a element popular de
la ciutat fan que estiguem denhorabona per aquesta iniciativa. El proper dia 16
de febrer a les 18:00 h. a lAuditori del Col·legi de Farmacèutics es farà la
presentació de lÀngel Tort. Hi haurà un seguit de petites intervencions explicant
el valor i la significació de la peça i es presentarà també el projecte econòmic de
la restauració pel qual esperem trobar bona acollida. És important que tots
divulguem al màxim aquesta iniciativa. El patrimoni de la basílica sho val i ho
val també la recuperació dun element de la memòria de la ciutat que havia estat
a punt de desaparèixer.
Més detalls a: http://basilicadelpi.com/langel-tort/
Jordi Sacasas
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