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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Càritas alerta d’un "incendi social" per la
inflació: "Hi ha persones que han deixat de
menjar"

El 86% de famílies vulnerables han renunciat a comprar
menjar perquè no poden pagar-lo i la meitat d’elles
prescindeixen dels productes frescos

El 50% de llars ateses per l’oenagé no pot utilitzar la
calefacció i el 40% ha hagut de canviar de vivenda o no
pot pagar medicaments

«¿Saben quan un bosc no es neteja, que va acumulant branques i branques que són
combustible pur? Doncs això mateix está passant amb l’exclusió social a Catalunya i
Espanya. La crisi financera, la crisi per la pandèmia i ara la inflació, estan deixant moltes
famílies enrere. El bosc és ple de runa», ha dit el director de Càritas a Barcelona, Salvador
Busquets. Utilitzant la metàfora de l’incendi, ha reclamat mesures urgents perquè la bossa de
pobresa a Espanya i Catalunya deixi de créixer.

L’enèsima crisi sense resoldre és la de la inflació: en aquests últims mesos, el 86% de les
famílies ateses per Càritas han deixat de comprar menjar perquè no poden pagar-lo, i més de
la meitat prescindeixen dels productes frescos: fruita, verdura, carn i peix. Són algunes de les
dades que l’entitat ha recopilat en una enquesta a 600 famílies amb uns resultats que s’han
presentat aquest dimecres en roda de premsa.

Però els efectes de la pressió inflacionista van més enllà de l’alimentació: també repercuteixen
en la precarietat de les vivendes, en la impossibilitat d’encendre la calefacció per a cada
vegada més famílies, o de pagar-se medicaments o seguir tractaments per a la salut. «Estem
empalmant una crisi rere una altra sense cap tipus de planificació: no podem normalitzar
l’exclusió», ha implorat Busquets.

«Les xifres de persones en exclusió social estan arribant a un nivell sense precedents,
especialment a les grans ciutats», ha remarcat la responsable d’anàlisi de Càritas, Míriam Feu.
La crisi dels preus ha portat un augment del 15% en alguns aliments, i fins a un 12% en els
subministraments o la vivenda. «Té un impacte més intens en els que tenen menys ingressos»,
ha continuat Feu, que assenyala que els usuaris que atén Càritas acumulen molts anys de
patiment: des de la crisi financera del 2008, de la qual molts no van poder sortir, passant per la
pandèmia del coronavirus i ara l’augment dels preus.

El lloguer, el pagament prioritari

L’enquesta, realitzada a 600 llars, demostra que el principal impacte es nota en l’alimentació.
«Estem parlant de famílies que viuen en habitacions rellogades: que si no paguen, els fan fora»,

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221214/situacio-families-pobresa-caritas-alimentacio-vivenda-79942503
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explica Feu. Però aquestes dades venen d’un efecte pervers davant el drama dels preus del
lloguer a les grans ciutats. «Les famílies han de prioritzar la vivenda i els nens, per la qual cosa
molts adults han deixat de menjar, directament. ‘Alguns dies menjo, d’altres no’, ens diuen», ha
relatat Feu. El 43% dels enquestats no pot tenir una alimentació adequada i més del 60% no pot
comprar productes frescos. Com és habitual, la vivenda és un dels principals problemes que
detecta aquesta entitat social. La meitat de les llars ateses ha hagut de deixar el seu domicili
actual i no pot pagar les despeses de la vivenda o la calefacció.

De fet, aquesta enquesta que Càritas ha fet ara la va fer també durant els pitjors mesos de la
pandèmia. El més rellevant és que en diversos aspectes la situació ha empitjorat de manera
flagrant. Hi ha un 50% més de famílies que ha hagut d’anar-se’n a viure a un lloc més econòmic
(i al seu torn més precari). Han crescut un 3% les famílies que no poden costejar els
medicaments o els tractaments mèdics que els han prescrit, superant el 40% d’afectats. I els
deutes també han pujat en un centenar de llars més, un creixement del 12% respecte a
l’enquesta del maig del 2020.

També són xifres de rècord les despeses que assumeix Càritas pagant habitacions de
relloguer a famílies que ho necessiten. «Vam fer la mateixa enquesta durant la pandèmia del
coronavirus i la despesa és superior al d’aquell moment de màxima complexitat», ha comentat
Feu. Ja han superat el milió d’euros invertits en aquest capítol de la seva activitat assistencial. I
la despesa energètica de l’entitat, per l’augment dels preus de l’energia, ha augmentat un 50%.
En alguns serveis, el preu del gas s’ha duplicat. «És clar que necessitem donatius, no ho podem
sostenir», ha implorat Busquets.

L’incendi de l’odi

Seguint amb el símil de l’incendi, Busquets ha alertat que l’acumulació de persones en exclusió
social, sense cap política que els rescati, té un efecte devastador. «Un incendi», ha dit. «Pot ser
una tempesta elèctrica, o pot ser un piròman que té ganes de calar foc», ha seguit. «El risc és el
d’un esclat social, de descontentament», ha seguit Busquets. «I el que ens fa molta por, i ens
preocupa molt, és que hi hagi partits o missatges d’odi, xenofòbia, que s’aprofitin d’això: que
vagin a encendre aquest foc i iniciar aquest incendi», ha avisat Busquets. Es tem un incendi
social, però falten bombers i forestals. És a dir, polítiques socials que rescatin els més
desfavorits de la pobresa.

Incompliments

Notícies relacionades

Davant d’aquest panorama inquietant, Salvador Busquets ha exigit polítiques públiques
orientades a revertir les desigualtats i l’exclusió. Especialment, en l’àmbit de vivenda. «El 2007
vam arribar a un pacte perquè Catalunya arribés al 15% de vivenda pública. Avui, seguim a
l’1,5%», s’ha queixat. «No s’ha fet res», ha dit lamentant-ho.

Busquets també ha reclamat millors i més abundants prestacions socials d’ingressos mínims,
que permetin a les famílies viure amb dignitat. «La Renda Garantida no arriba ni al 30% de
persones en pobresa severa», ha lamentat. A més, l’informe presentat aquest dimecres
demostra que les ajudes socials a Catalunya estan per sota del llindar de la pobresa: «no
resolen el problema», es queixa Busquets. També ha suggerit la necessitat de donar ajudes a

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221122/inflacion-dispara-precio-habitaciones-pisos-patera-78926085
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les famílies amb menors a càrrec, i ha incidit a garantir l’accés a activitats extraescolars i d’oci
per als menors en risc d’exclusió.
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La ley de Bienestar Animal sigue blo-
queada y en peligro a pesar de que las 
altas esferas de PSOE y Unidas Pode-
mos habían llegado a un acuerdo ayer 
por la mañana para que finalmente 
los perros de caza y el resto de ani-
males que participan en actividades 
profesionales tuvieran la misma pro-
tección que las mascotas. Así quedó 
reflejado en una confusa enmienda 
transaccional redactada por PSOE y 
firmada junto a Unidas Podemos y 
ERC, a la que ABC ha tenido acceso.  

Ayer había que votar el acuerdo en 
la ponencia e incluir el cambio en la 
ley.  Pero el Grupo Parlamentario So-
cialista se arrepintió del acuerdo a 
mitad de la tarde y ha retirado la ini-
ciativa que ellos mismos presenta-
ron. Según fuentes presentes en la re-
unión de la ponencia de la ley, en la 
Comisión de Derechos Sociales en el 
Congreso, los socialistas se levanta-
ron a imprimir la nueva enmienda y 
cuando volvieron fue para romper el 
acuerdo.  

El texto planteaba que los anima-
les empleados en actividades profe-
sionales fueran considerados anima-
les de compañía y que todos estarían 
regulados por la normativa europea 
vigente, nacional y autonómica co-
rrespondiente. Según Podemos, así 
los perros de la caza quedaban pro-
tegidos según la regulación de las co-
munidades autónomas, que, no obs-
tante, según explicaron, tendrían que 
adaptarse a la legislación a nacional. 
Y en ningún caso con estándares más 
bajos de protección. Pero el PSOE se 
echó atrás y la norma vuelve a estar 
en el aire. 

La presión de Page  
La norma impulsada por el Ministe-
rio de Derechos Sociales de Ione Be-
larra es uno de los grandes conflictos 
del gobierno de coalición en estos mo-
mentos. El Consejo de Ministros apro-
bó el proyecto de ley de Bienestar Ani-
mal en agosto después de meses de 
tira y afloja en el seno del Ejecutivo; 
luego, la norma superó su debate de 
totalidad a primeros de octubre en el 
Congreso. Fue entonces cuando el 
PSOE reventó el pacto alcanzado con 
Unidas Podemos al registrar una en-
mienda donde pretendían dejar des-
protegidos a los perros de la caza con 
el pretexto de plantear una normati-
va concreta para estos animales. Uni-

das Podemos puso el grito en el cie-
lo.  

La ley de Unidas Podemos generó 
malestar en algunos sectores socia-
listas. La enmienda que registraron 
en septiembre los socialistas llegó 
después de la presión de barones so-
cialistas desde territorios donde el 
sector cinegético tiene mucha fuer-
za. El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, apretó y 
sigue apretando en Ferraz para que 
se modifique el texto durante el trá-
mite parlamentario. El PSOE también 
recibe la presión de Aragón o Extre-
madura, con Javier Lambán y Guiller-

mo Fernández Vara como presiden-
tes, organismos de la caza y la oposi-
ción.  

En el aire 
Precisamente, el PSOE pretende aho-
ra lograr el apoyo del Partido Popu-
lar y del PNV para aprobar la enmien-
da que presentaron en septiembre y 
que sí excluye a los perros de caza de 
la ley. Avanzada la tarde de ayer, el 
PSOE envió un comunicado a los me-
dios de comunicación donde niega 
que hubiera un acuerdo con Unidas 
Podemos y ERC para considerar a los 
perros de la caza animales de com-
pañía y cargaron la responsabilidad 
del bloqueo a Unidas Podemos. 

La norma peligra porque sin pro-
teger a los perros de la caza Unidas 
Podemos no apoyará la ley. Fuentes 
de Podemos culpan al PSOE de «po-
ner en peligro una norma que se apro-
bó en el Consejo de Ministros». 

El PSOE se arrepiente tras pactar  
que los perros de caza sean mascotas

∑ Llegó a un acuerdo 
para desbloquear la ley 
de bienestar animal 
con Podemos y por la 
tarde  lo negó

ABC MADRID  

La Comisión Episcopal para la Edu-
cación y la Cultura considera «poco 
satisfactoria» los cambios motivados 
por la ‘ley Celaá’. Alertan de «una po-
sible discriminación ilegal de los 
alumnos que eligen el área/materia 
de Religión», al ser penalizados fren-
te a sus compañeros que optan por 
no cursarla. 

En concreto, valoran, entre otras 
cuestiones, que en varias comunida-

des autónomas haya disminuido la 
carga lectiva destinada a la materia 
y que la desaparición de la alternati-
va podría afectar al «principio de no 
discriminación» a la par que penali-
za a los alumnos que eligen Religión 
católica en Bachillerato. 

Tras finalizar el proceso de concre-
ción de currículum y ordenación aca-
démica de las comunidades autóno-
mas, que concreta la aplicación de la 
‘ley Celaá’, los obispos hacen una va-

loración llena de claroscuros. Por una 
parte, lamentan que se hiciera caso 
omiso a la propuesta que presenta-
ron en julio de 2020 en la que plan-
tearon a Isabel Celaá, entonces mi-
nistra de Educación, integrar los con-
tenidos de Religión católica en «un 
ámbito específico de educación mo-
ral en la escuela». Una «propuesta de 
integración novedosa» que hubiera 
resuelto el problema de la asignatu-
ra y le habría dado estabilidad, des-
pués de años de estar sometida a los 
vaivenes de las continuas reformas 
educativas. 

Sin embargo, el Gobierno no aten-
dió aquella propuesta y el texto final 
que aprobó el Congreso reducía la cla-
se de Religión a una hora semanal.

Los alumnos que eligen Religión, 
sufren «discriminación ilegal» 

DENUNCIA DE LOS OBISPOS

Una mujer caza en Ciudad Real  // BELDA

La formación morada 
acusó a los socialistas de 
firmar un acuerdo y 
retractarse solo horas 
después

ABC MADRID  

La actual directora del ‘The Sunday 
Times’, Emma Tucker, asumirá la 
dirección del prestigioso diario es-
tadounidense ‘The Wall Street Jour-
nal’ a partir de febrero de 2023 tras 
ser nombrada por News Corpora-
tion. Por lo tanto, será la primera 

mujer en liderar la 
cabecera en sus 

133 años de his-
toria. 

La periodista 
se incorporó al 
‘The Sunday Ti-
mes’ en 2007 
como redactora 

adjunta en el área de reportajes y 
un año después como directora del 
suplemento diario de reportajes Ti-
mes2. En 2012 fue ascendida a di-
rectora editorial y en 2020 se con-
virtió en la directora del periódico. 

De esta forma sustituirá a Matt 
Murray en la dirección del ‘Journal’, 
que la acompañará durante el pri-
mer mes de mandato en el que lle-
va cuatro años al frente. El paso de 
Murray se recordará por la ambi-
ción de sus coberturas, como la in-
vestigación sobre el expresidente 
de EE.UU. Donald Trump,  que le va-
lió un premio Pulitzer, y la serie Fa-
cebook Files. 

Tucker adelantó tras su nombra-
miento su intención de fomentar el 
crecimiento digital y trabajar para 
ampliar la audiencia de la publica-
ción más allá de sus principales lec-
tores de edad avanzada, acomoda-
dos y de clase media. 

Una visión en consonancia con 
la del editor del Journal y presiden-
te ejecutivo de Dow Jones, Almar 
Latour, al que se le considera el pro-
motor de la transformación digi-
tal del medio, que ya cuenta con 
más de tres millones de suscripto-
res.

Emma Tucker, 
primera mujer al 
frente del ‘Wall 
Street Journal’

NUEVA DIRECCIÓN

EMMA TUCKER
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La inflació obliga a 9 de cada 10 famílies de
Càritas Barcelona a reduir la despesa en
aliments | Catalunya Religió
Càritas Barcelona En presència del bisbe auxiliar de l’arquebisbat de Barcelona Javier
Vilanova, Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat l’impacte de la inflació en les persones
ateses per l’entitat en la tradicional roda de premsa de Nadal que ha tingut lloc aquest dimecres
al matí. L’informe presentat per Càritas Barcelona conclou que 9 de cada 10 famílies ateses han
hagut de reduir la despesa en alimentació.

La cap d’anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, Miriam Feu, ha estat l’encarregada de
presentar les principals conclusions. Feu ha explicat que prop de 4.000 llars ateses no poden
pagar les despeses de l’habitatge o subministraments i 4 de cada 10 han canviat de domicili per
qüestions econòmiques. “El 55% no pot mantenir l’habitatge a una temperatura adequada”, ha
afegit la cap d’anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona.

Càritas Barcelona estima que tancarà l’any havent atès més de 21.400 persones

Segons l’informe, 9 de cada 10 famílies ateses per l’entitat s’han vist obligades a reduir les
despeses en alimentació per manca d’ingressos. Una dada que es materialitza en 7.000 de les
llars ateses per Càritas Barcelona. “Aquesta situació té un impacte directe en la salut de les
famílies, ja que un 65% de les persones han deixat de comprar aliments frescos per la pujada de
preus”, ha advertit Feu.

A més, la responsable d’anàlisi social de Càritas Barcelona ha recordat que aquesta situació
agreuja la pobresa dels infants i adolescents que més de 5.000 famílies han renunciat a les
activitats d’oci i lleure durant els darrers mesos.

En aquest context, Càritas Barcelona s’ha vist obligada a augmentar les ajudes econòmiques
directes. “Tancarem l’any 2022 amb 2,5 milions d’euros en ajudes econòmiques a les famílies”.
Aquesta xifra és un 13% més que l’any 2021 i es destinarà a cobrir la despesa en aliments i
pagar habitacions de relloguer. “Aquest any superarem el milió d’euros en ajudes de relloguer,
una xifra rècord només superada en els pitjors moments de la pandèmia”, ha alertat Feu. Així
mateix, Càritas també ha estimat que tancarà l’any atenent a més de 21.400 persones, un 2%
més que l’any 2021.

Salvador Busquets: “Les polítiques per superar les crisis no s’han fet pensant en els més pobres”

Al seu torn, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha recordat que
1 de cada 3 persones de la diòcesi de Barcelona es troben en situació d’exclusió social. De la
mateixa manera, 74.000 llars a Catalunya sobreviuen sense cap ingrés, segons el darrer informe
FOESSA.

“Les polítiques per superar les crisis no s’han fet pensant en els més pobres”, ha subratllat
Busquets. “Constatem que les desigualtats s’han convertit en un fenomen estructural creixent i
que les persones amb menys recursos no s’han recuperat dels estralls de la crisi de 2008, de la
Covid-19 i ara de la inflació”, ha advertit.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/inflacio-obliga-9-cada-10-families-caritas
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cada-tres-persones-diocesi-barcelona-viu-en


Promoure polítiques d'ingressos mínims i aprovar la llei del sensellarisme

Busquets ha demanat disposar de 3 instruments bàsics per fer front a les crisis: “Una política
d’habitatge, d’ingressos mínims i de suport a les famílies amb infants i adolescents”. El director
de Càritas també ha subratllat la necessitat d’un augment del parc d’habitatge social i aprovar
durant el 2023 la proposició de llei de mesures urgents per a erradicar el sensellarisme.

Així mateix, ha demanat polítiques d’ingressos mínims que siguin complementàries amb les
rendes del treball, i que comptin amb un complement econòmic que pugui destinar-se a les
despeses d’habitatge. Com a darrera proposta, ha fet èmfasi en la necessitat de protecció de les
famílies amb infants i adolescents, demanant una prestació universal per a la criança i un major
accés gratuït a les activitats extraescolars i de lleure.

El director de Càritas no ha volgut finalitzar la seva intervenció sense explicar que la inflació
està tenint un impacte en els comptes de l’entitat. El cost dels subministraments de projectes
propis han augmentat un 50%, superant els 400.000€. “Sabem que aquesta crisi ens afecta a
tots, però ara és més necessari que mai continuar comptant amb el suport econòmic de tothom”,
ha conclòs Busquets.

“Que la societat visqui un Nadal diferent”

Per tancar la roda de premsa, el bisbe auxiliar de l’arquebisbat de Barcelona Javier Vilanova ha
parlat de les dades: “Durant el 2023, 4 de cada 10 famílies ateses per Càritas tindrà una situació
que serà pitjor que l’actual, malgrat això, 6 de cada 10 encara tenen esperança en el futur”. A
partir d’aquestes paraules, Vilanova ha demanat a la societat que comparteixi un missatge
d’esperança i solidaritat: “Si cadascú de nosaltres fa un gest en favor de les persones més
vulnerables, podrem aconseguir una societat més càlida i fraterna”.

En la mateixa línia, ha fet referència a la campanya de Nadal de Càritas, que porta per títol
‘Només l'amor ho il·lumina tot’. Vilanova ha fet una última petició: “que la societat visqui un
Nadal diferent”. Un Nadal, ha dit, on no només s’omplin les cases de llums, rialles i trobades de
familiars o amics, sinó també d’humanitat.
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Càritas alerta que nou de cada deu famílies
redueixen el menjar per la inflació | Elena
Ferran | barcelona | Societat | El Punt Avui
La inflació està agreujant la complicada situació de les famílies més empobrides que no tenen
manera d’assumir els preus que no paren de pujar en productes de primera necessitat. Gairebé
nou de cada deu famílies ateses per Càritas Barcelona, unes 7.000 llars, s’han vist obligades a
reduir les despeses en alimentació i 4.000 han demanat ajuda a l’entitat per pagar l’habitatge.
“No superem el pic de la pandèmia però l’impacte de la inflació està forçant al màxim les
famílies”, alertava la cap d’anàlisi i incidència de Càritas, Miriam Feu, durant la presentació del
l’últim informe elaborat a partir de les entrevistes a les famílies ateses.

En el context actual Càritas Barcelona ha hagut d’augmentat aquest any les ajudes
econòmiques en aliments un 36 % i les destinades a pagar habitacions, un 28%. La duresa de
l’exclusió social i sobretot residencial es nota principalment a les grans ciutats, on el cost de la
vida és més elevat i, segons assenyala l’informe, una de cada quatre famílies ha de canviar de
domicili per qüestions econòmiques. “Es demanen de lloguer 160 euros per una habitació però
segons la zona poden ser 500 o 600”, indicava Feu enmig d’una “crisi de l’habitatge” que genera
inseguretat als qui han de rellogar amb la por d’anar al carrer si no paguen. Un 55% de les
famílies ateses no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada i passen fred. Feu
també assenyalava com estan atenent més famílies monoparentals encapçalades per dones,
que sovint no tenen feina i estan en situació administrativa irregular. “La frontera dels papers les
condemna a una vida de segona”, lamentava l’analista de Càritas, que en l’últim informe ja
alertava de la pobresa entre infants i adolescents i deia que més de 5.000 famílies havien
renunciat a les activitats d’oci i lleure per als seus fills.

El director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets, insistia un cop més en una prestació per la
criança dels fills i en polítiques de suport a les famílies. Busquets recordava que a la diòcesi de
Barcelona un total de 885.000 persones estan en situació d’exclusió social i que 74.000 llars a
Catalunya sobreviuen sense tenir cap ingrés.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2230500-caritas-alerta-que-nou-de-cada-deu-families-redueixen-el-menjar-per-la-inflacio.html
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La inflació obliga a 9 de cada 10 famílies
ateses per Càritas a reduir la despesa en
alimentació
Càritas Barcelona ha revelat que la inflació ha obligat a gairebé 9 de cada 10 llars ateses per
l'entitat a reduir la despesa en alimentació. Segons ha indicat l'entitat,  fins i tot algunes
persones han explicat que deixen de menjar i passen gana per poder pagar l'habitació de
lloguer o relloguer en la qual viuen. Al llarg del 2022, Càritas Barcelona s'ha vist obligada a
augmentar un 36% les ajudes econòmiques en aliments, i un 28% les destinades a pagar
lloguers. Aquest dimecres la cap d'anàlisi social i incidència d'aquesta entitat, Míriam Feu, ha
informat en una roda de premsa que prop de 4.000 llars ateses no poden pagar les despeses
de l'habitatge, majoritàriament de lloguer o relloguer, o els subministraments bàsics (aigua, llum
i gas) i que 4 de cada 10 han canviat de domicili per qüestions econòmiques. Un 55 %
d'aquestes famílies no pot mantenir l'habitatge a una temperatura adequada i passen fred. 

L’entitat ha presentat aquest dimecres les dades de l’estudi ‘Impacte de la inflació en les
persones ateses per Càritas Barcelona’, que s’ha elaborat a partir de les seves xifres internes,
aquelles extretes d’una enquesta de l’octubre passat, així com les d’un informe elaborat per la
Fundació FOESSA. En aquest sentit, es mostra com les famílies usuàries de Càritas estan
patint de forma “intensa” la pujada del cost de la vida, afegida a una crisi encara no resolta
provocada per la pandèmia. En la roda de premsa també estava el director de Càritas
Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, i el bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi de Barcelona,
Javier Vilanova.

Presentació de l'estudi sobre l'impacte de la inflació en les empreses ateses per
Càritas a Barcelona / ACN

Impacte en la salut 

Míriam Feu ha lamentat que el fet que les famílies hagin de reduir la seva despesa en
alimentació, té un impacte directe en la salut de les famílies, ja que del total de famílies ateses,
un 43% asseguren que no poden seguir una dieta i "un 65 % de les persones han deixat de
comprar aliments frescos per l'augment de preus", ha explicat. A més, ha assenyalat que hi ha
persones adultes ateses que han confessat que deixen de menjar per poder pagar l'habitatge en
el qual viuen i perquè mengin els seus fills o nets. Per la seva banda, Salvador Busquets ha
demanat que "no podem normalitzar l'exclusió ni tampoc els habitatges de relloguer.
Necessitem una política d'habitatge estable, amb mirada a llarg termini, a quinze o vint anys,
com s'ha fet a Europa". En aquest sentit, ha advocat per un acord polític a Catalunya, "amb
visió estratègica", sobre l'habitatge. 

Busquets ha considerat que "una certa limitació de preus" en el lloguer es necessita i que és "el
menys dolent" mentre no s'engegui una bossa d'habitatge públic, que és el que "fa falta a
Catalunya". Sota el seu parer, "l'únic camí és l'acord (entre les formacions polítiques) sobre
habitatge públic i el respecte al mateix" i no com va succeir amb el Pacte Nacional per a
l'habitatge 2007-2016, que no s'ha complert, segons ha opinat. Busquets ha insistit que en
l'actual context social són necessàries polítiques públiques d'habitatge, d'ingressos mínims

https://www.elnacional.cat/ca/societat/inflacio-obliga-9-10-families-ateses-caritas-reduir-despesa-alimentacio_934245_102.html


i suport a les famílies amb nens i adolescents perquè "la desigualtat ha anat augmentant i les
persones amb menys recursos no han aconseguit recuperar els nivells previs a la gran recessió"
del 2008. 

Col·laboració per Nadal 

El director de Càritas ha alertat de la preocupació de la situació fent un símil dels boscos plens
de branques caigudes, que és necessari "netejar els boscos de branques que s'acumulen
en el sotabosc i evitar que s'acumuli una càrrega de foc que provoqui incendis", en el sentit que
algunes persones poden aprofitar la greu situació social per encoratjar i manipular
disturbis. Càritas Barcelona ha reclamat avui que de cara al 2023 les rendes del treball siguin
complementàries amb la Renda Garantida de Ciutadania i l'Ingrés Mínim Vital i que es compti
amb un complement econòmic que pugui destinar-se a les despeses d'habitatge. La
campanya de Càritas per aquest Nadal, està sota el títol "Només l'amor ho il·lumina tot", i des de
l'entitat demanen la col·laboració de persones individuals i també d'"empreses i bancs",
com ha indicat el bisbe, "perquè la situació és crítica", ha afegit. 
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Los obispos españoles lamentan que
muchas CCAA no hayan ampliado las horas
de Religión en el desarrollo de la LOMLOE
MADRID/ LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

La Conferencia Episcopal Española ha lamentado que, "en muchos casos", "no se haya
aprovechado" en las comunidades autónomas la ordenación académica de la clase de Religión
Católica en el desarrollo de la LOMLOE para dotar a la asignatura de un horario "más amplio".

Así lo ha manifestado este miércoles la institución en un comunicado sobre la ordenación
académica de la clase de Religión Católica una vez conocida casi toda la normativa autonómica
en el desarrollo de la nueva Ley de Educación.

El panorama de cómo ha quedado el horario de Religión en el conjunto de las administraciones
educativas es, según ha explicado la CEE, "muy diverso" y pide "una consideración específica
en cada territorio". No obstante, ha valorado el reconocimiento por parte de algunas
comunidades autónomas "de la necesidad de dotar a la asignatura de un horario suficiente".
"Nos parece un signo de que sigue siendo posible una mejor consideración académica de la
clase de Religión", ha apuntado.

Por otro lado, ha lamentado que en "muchos casos" no se haya aprovechado esta regulación
para dotar a la materia "de un horario más amplio que permita contribuir con sus saberes
básicos al perfil de salida, y en particular la falta de consideración de la asignatura que implica
el descenso significativo de horario en algunas comunidades autónomas". "Se ha perdido, en
estos casos, una oportunidad para una mejor consideración académica de la clase de Religión,
un ámbito educativo imprescindible para que la educación escolar alcance sus fines propios",
ha dicho la CEE.

En concreto, ha destacado que hay comunidades autónomas que han incrementado el horario
mínimo establecido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Así, mantienen los
horarios que ya tenía la asignatura Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia. En otros casos,
pese a la reducción de horario en algún curso, se ha mantenido el incremento sobre la hora
semanal que ya existía en otros cursos en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Otras comunidades autónomas han mantenido el horario mínimo establecido por el Ministerio de
una hora semanal. En algunos casos esto supone mantener el horario que ya existía, e incluso
un incremento respecto a la anterior regulación, que ahora se completaría con algunos minutos
más de clase (Aragón, Asturias, Baleares, País Vasco, Valencia); en Galicia se ha reducido el
horario en el único curso donde éste superaba la hora semanal. En otras, establecer el mínimo
fijado por el Ministerio de una hora semanal ha supuesto un descenso significativo respecto al
horario que tenía la materia (Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Navarra).
"DESAPARICIÓN" DE UNA ALTERNATIVA A LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN

Respecto a la regulación que se ha hecho de la atención educativa que tiene que ofrecerse a
los alumnos que no escogen la clase de Religión, la institución ha criticado "la desaparición de
una alternativa que sostiene el principio de no discriminación e igualdad del alumnado".

https://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20221214/8645194/obispos-espanoles-lamentan-muchas-ccaa-hayan-ampliado-horas-religion-desarrollo-lomloe.html


"Mantenemos la convicción de que es posible comprender el lugar de la enseñanza religiosa
escolar en la formación integral de la persona, de modo que pueda superarse en el sistema
educativo la dicotomía entre Religión y asignatura espejo", ha señalado.

A pesar de la desaparición de la alternativa en la LOMLOE, como ya ocurriera en la LOE, los
decretos de enseñanzas mínimas exigen, para el alumnado que no elige Religión, una atención
educativa programada por los centros como parte de su proyecto educativo.

"Algunas comunidades autónomas han regulado, con mayor o menor precisión, esta atención
educativa. Otras, en cambio, no han dotado de un marco normativo para esta atención educativa
que la ley pide, explícitamente, que se programe en los centros educativos", ha apuntado la
CEE.

La Conferencia Episcopal ha valorado positivamente que algunas administraciones educativas
"hayan establecido esta atención educativa mediante proyectos que deben formar parte de la
programación general anual de los centros, con la debida información a las familias de su
contenido y desarrollo" y entiende que estas medidas de atención educativa "contribuyen
también al Perfil de salida del alumnado, lo que permitirá encontrar espacios de colaboración y
de trabajo conjunto con Religión y con otras áreas y materias".

Por otro lado, ha mostrado su preocupación en la etapa de Bachillerato en aquellas
comunidades autónomas "en las que se penaliza al alumnado que elige la materia de Religión,
que ve incrementada su carga lectiva semanal y que podría encontrarse así en condiciones de
discriminación". En tal caso, considera que "sería necesaria la defensa jurídica del derecho de
estos alumnos".
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Cinc escoles participen en el primer
pelegrinatge de l'Escola Cristiana a Taizé |
Catalunya Religió
FECC Alumnes de les escoles Scala Dei, Tecla Sala, l'Esperança, Santa Teresa de Lisieux i
Lestonnac de Barcelona han participat durant el pont de la Immaculada al primer pelegrinatge
de l'Escola Cristiana a Taizé. Han estat vint-i-un joves de batxillerat que han viscut l'experiència
juntament amb la trobada de monitors de l'agrupament La Traca, de Joves La Salle Catalunya.
En total, una cinquantena de persones que han pelegrinat a la comunitat ecumènica de França.

Durant l'estada a Taizé, del 7 a l'11 de desembre, els joves i els acompanyants han seguit la
dinàmica pròpia de la comunitat. Han combinat les estones de pregària amb la participació en
els grups de reflexió bíblica, els moments de servei comunitari i les dinàmiques de lleure o
coneixença. Activitats com un joc de pistes pel poble, una excursió a l’estany de Saint Etienne o
una visita al mercat de productes locals.

Els participants han pogut participar en una missa especial que s'ha televisat des de Taizé per
tota França. Per fer-ho, s'ha adaptat l'església de la Reconciliació de Taizé com si fos un plató.
Un fet que no els mateixos organitzadors del pelegrinatge esperaven. 

"Una peregrinació edu-sinodal"

El pelegrinatge també ha donat l'oportunitat de mantenir dues trobades amb els germans de
Taizé. Es tracta d'uns encontres que formen part de l'habitual acollida de la comunitat als grups
que hi peregrinen i amb els quals s'hi vol establir relació fraternal. En la primera d'aquestes
trobades hi han participat els representants de les escoles i de l’acollida de Taizé amb el germà
Cristian. En la segona, en canvi, hi ha estat tota la comunitat educativa amb el germà Henry de
Taizé. Henry s'ha prestat a respondre els dubtes dels joves, especialment els aspectes
relacionats a la vida comunitària i el diàleg ecumènic.  

Sent la primera vegada que l’Escola Cristiana ofereix un servei directe d’acció pastoral conjunta
més enllà de l’acostumada formació per a agents de pastoral educativa o docents de Religió,
aquesta peregrinació "ha tingut un marcat component iniciàtic o, fins i tot, aventurer", asseguren
des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). Un component que han viscut tant
els nois i noies com els nou acompanyants provinents de les institucions de la FECC: Joan
Ortín, de Lestonnac-BCN; Oriol Pérez, exvoluntari de Taizé; Ángela Juliana Lima, Mariana
Nachicoco Feliciano i Natalia Nana Simao de Scala Dei; Sofía Mejías, Jesús
Abenza i Begoña Plaza, de la Fundació Escoles Parroquials; i Eloi Aran, cap d’Àrea d’Identitat
i Missió de la FECC.

Pendents encara d’una valoració de les institucions implicades un cop passades les festes de
Nadal, la FECC valora molt positivament aquesta peregrinació "edu-sinodal". "Tant pel profit
que n’han tret els alumnes com la relació i vivència dels acompanyants", diuen. S’espera repetir
aquesta iniciativa per tal que esdevingui, amb els anys, una proposta fixa en el calendari del
Departament de Pastoral de l’Escola Cristiana.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/cinc-escoles-participen-en-primer-pelegrinatge
https://www.pastoralfecc.cat/2022/12/11/cinc-escoles-participen-en-el-primer-pelegrinatge-de-la-fecc-a-taize/
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Espurnes Barroques clourà l'edició ignasiana amb partitures de l'arxiu
de Montserrat - Regió7

El director musical Lluís Vilamajó FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

El festival Espurnes Barroques posarà punt i final a la programació de la seva cinquena edició amb un concert de la Jove Capella Reial de Catalunya el
proper 12 de febrer. El concert tindrà lloc a la Cova de Manresa i tancarà la programació dedicada als 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a la
ciutat. El festival ha encarregat a Lluís Vilamajó que faci una translació musical dels 'Exercicis Espirituals', escrits per Ignasi de Loiola. Les obres que
s'interpretaran es troben íntegrament a l'arxiu de Montserrat i, a banda de peces ja conegudes com parts de la 'Missa de difunts' o del 'Llibre vermell', també
està previst que s'interpreti alguna partitura inèdita fruit de la recerca encarregada a Vilamajó, que serà l'encarregat de dirigir la formació catalana.

La programació de la cinquena edició del festival va començar el passat 3 d'abril amb un concert de Jordi Savall que va omplir la basílica de la Seu.

https://www.regio7.cat/cultures/2022/12/14/espurnes-barroques-cloura-ledicio-ignasiana-79961104.html
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Notícies - Torna la campanya solidària 'Un nen, una joguina' a Sant
Cugat

Imatge de la campanya de l'any passat / Foto: Parròquia Sant Pere d'Octavià

La tradicional campanya 'Un nen, una joguina' torna a la ciutat amb la finalitat de sempre: que cap infant es quedi amb les mans buides a Nadal. La
iniciativa solidària, organitzada per Càritas Sant Cugat conjuntament amb el Grup de Joves de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià, estarà activa fins al 31
de desembre i es pot participar donant joguines o llibres en les botigues col·laboradores o fent una aportació econòmica.

Els establiments que en formen part, apliquen un descompte en les compres el temps que duri l'acció i s'encarreguen de guardar els regals que aporta la
ciutadania fins que els organitzadors de la campanya els passin a recollir per distribuir-los entre les famílies amb pocs recursos. "L'objectiu és que tots els
infants de Sant Cugat puguin gaudir d'un Nadal amb regals", ha recalcat una de les responsables, Clara Cardoner.

En aquesta edició, els comerços que hi participen són: les botigues La Festa, Kiva i De Mammalia; la Papereria Planas; la copisteria Arpali; les llibreries El
Celler dels Llibres, Alexandria, El Pati de llibres i Paideia; i les jogueteries Eurekakids, Juguettos i Els Tres Reis. A partir del 27 de desembre i fins al 31 del
mateix mes, també es podran portar joguines noves i llibres nous a la Casa Abacial (plaça de l'Om, 2), de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h.

També es podrà ajudar fent una aportació econòmica a través de Verse al 636 21 21 74, posant 1n1j en el concepte; un Bizum, amb el codi 33567 en
l'apartat de 'fer un donatiu'; o una transferència bancària al compte corrent de Càritas ES20 2100 0104 8601 0241 9117, especificant el nom de la campanya
'Un nen, una joguina'.

A més, aquest dissabte 17 tindrà lloc un concert a les 20.30 h a l'Església del Monestir, a càrrec del Cor Aglepta, Cor Voxalba i el Cor Infantil Sant Cugat,
per continuar amb el recapte. L'entrada serà una joguina nova o un donatiu per donar suport a la iniciativa.

Clara Cardoner

L'objectiu és que tots els infants de Sant Cugat puguin gaudir d'un Nadal amb regals.  

http://www.cugat.cat/noticies/societat/161048/torna-la-campanya-solidaria-_un-nen_-una-joguina_-a-sant_cugat


Mitjà: regio7.cat

Publicat: 15/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 405.493
Lectores

Valor: 838€

URL: https://www.regio7.cat/nadal/2022/12/15/inauguracio-tra...

Inauguració del tradicional pessebre nadalenc a l’església de Santa
Maria de Navarcles - Regió7

Inauguració del tradicional pessebre nadalenc a l’església de Santa Maria de Navarcles | ARXIU PARTICULAR

Amb la benedicció de mossèn Marcel, va quedar inaugurat el tradicional pessebre nadalenc de l’església de Santa Maria de Navarcles. Es tracta d’un
pessebre monumental, en part mecanitzat, amb els elements propis, com el naixement, el portal de Betlem, la cova dels pastors... i elements afegits, com la
sínia que rega l’hort, la font del desert i, una rèplica en miniatura de l’església de Navarcles, novetat d’enguany. Els pessebristes navarclins, Cinto Sellarés,
Lluís Morató, Ignasi Ferrer, Jordi Beringues i Domingo Barea, creadors d’aquest pessebre, l’han dedicat a la memòria de Celestí Codina, que va ser-ne
cofundador i que el mes de setembre passat va traspassar. A la imatge els pessebristes acompanyats de mossèn Marcel.

https://www.regio7.cat/nadal/2022/12/15/inauguracio-tradicional-pessebre-nadalenc-l-79981880.html
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Bolaños i Rufián ahir al ple del Congrés dels Diputats
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Enaquestconvuls iaccelerat final
decurs,PedroSáncheztéamarra-
daunamajoriaabsolutaperquèel
Congrés aprovi avui la seva polè-
mica reformapenal, que inclou la
derogació de la sedició i la revisió
del delicte de malversació acor-
dada amb ERC dins de l’agenda
peraladesjudicialitzaciódelcon-
flictepolíticaCatalunya.
El PSOE ja havia assumit l’eli-

minacióde la sedició,peròencara
estava començant a pair una
reformade lamalversacióque re-
baixa a quatre anys la pena mà-
xima per la desviació pressupos-
tària irregular dinsd’unamateixa
administració pública –contra la
despenalització que pretenia
ERC–, quan es torna a veure obli-
gat a posar-se a la defensiva da-
vant l’estratègia dels republicans
deposarelfocusenelreferèndum
d’autodeterminació.
A laMoncloa no va passar des-

apercebut el moment just que
OriolJunquerasvatornarahissar
labanderade l’autodeterminació,
sense descartar la via unilateral,
mentre dilluns el PSOE segellava
el seu acord amb ERC sobre la
malversació. En plena ofensiva
del PP, Vox i Ciutadans per la re-
forma penal, amb Unides Podem
desmarcant-se de la revisió de la
malversació, i amb alguns presi-
dents autonòmics i líders territo-
rials del PSOE molt amoïnats,
ERCcomplicamés les cosesper a
Sánchez.
A l’equipde l’inquilí de laMon-

cloaassumeixenqueERCintenta
neutralitzar la pretensió que amb
lareformadelamalversació–des-
présdels indultsals lídersdelpro-
cés i l’eliminaciódeldelictedese-
dició– l’agenda catalana ja quedi

tancada per a aquesta legislatura.
Amés amés, pensenqueposen el
focus en el referèndum permini-
mitzar el cost, en la seva pugna
amb Junts, d’haver assumit una
malversació que, segons defensa
elGovern,continuaràpenalitzant
els fetsdel2017.
Però és evident que ERC fa un

forat a l’estratègia de Sánchez.
Després de les paraules de Jun-
queras, els ministres socialistes
Félix Bolaños i Isabel Rodríguez
vanserelsencarregatsdeplantar-
se. “Nohi haurà un referènduma
Catalunya, ni pactat ni unilateral,
perquè és inconstitucional”, van
respondrealaMoncloa.Peròahir
va ser el mateix president de la

ElPSOEdonacopdeporta al referèndum
d’ERCmentre creix la tensió interna
El líder del PSC intenta sense èxit contenir les dures crítiques de Page i Lambán

considerar així ahir que “és per-
fectament legítim” que Esquerra
ho plantegi com a proposta polí-
tica en “una taula de negociació”.
A la Moncloa, no obstant això, ni
tansolspreveuenunanovareunió
de la taula de diàleg entre els dos
governs ja: “No és a l’agenda”,
al·leguen.
En aquest agitat escenari, aug-

menten les alarmes en sectorsdel
PSOE. Si la vigília va ser el presi-
dent castellanomanxec,Emiliano
García-Page,quivaclamarcontra
lareformadelamalversació–“No
és tolerable pactar amb els delin-
qüents la seva pròpia condem-
na”–, ahir va ser l’aragonès Javier
Lambán qui va reafirmar la seva
oposició total a aquesta revisió
penal i en va demanar l’agreu-
jament. A més a més, va instar a
“rearmar” l’Estat davant el refe-
rèndum d’autodeterminació que

proposa ERC. Tant Page com
Lambán,nos’had’oblidar,optena
la reeleccióa lesurnesalmaig.
El líder del PSC, l’exministre

Salvador Illa, va ser l’encarregat
de plantar cara a ERC i, alhora,
provardecontenir lesdures críti-
ques d’aquests presidents del
PSOE. “Que deixin d’enganyar i
tinguinlavalentiadedir laveritat.
Catalunyahagirat fullpelque faa
una dècada perduda i el procés, i
no hi haurà un referèndum d’au-
todeterminació. Ja n’hi ha prou
de somiar impossibles”, va res-
pondreaERC.
Illa també va contactar ahir

amb Page, i li va demanar “altura
demirespergarantir laconvivèn-
cia, laconcòrdiaielretrobamenta
Catalunya”.“ElqueésboperaCa-
talunya és bo per a Espanya, per-
quèCatalunyaéspartd’Espanya”,
li va traslladar. No és la primera
vegada que el líder del PSCprova
de calmar els ànims de Page i
Lambán.Peròsenseèxit."

Elssocialistesavisen
d’unaestratègia
dedistracciód’ERC:
“Janohihauràespai
peranovesaventures”

Generalitat,PereAragonès,quiva
insistiraadvertirque“noesresig-
na” davant la negativa de laMon-
cloa a negociar un referèndum
d’autodeterminació, i va defensar
que Catalunya “té dret a decidir
lliurement el seu futur”. A parer
seu, un referèndum “no pot ser
mai delicte”. I ahir van ser lesmi-
nistresMaría JesúsMontero i Pi-
larAlegría,ennomdelGovernes-
panyol i del PSOE, les encarrega-
des d’escenificar un sonor cop de
porta al referèndumd’autodeter-
minació. “Amb un govern de Pe-
dro Sánchez no se celebrarà mai
un referèndum d’aquest tipus, ni
de manera regular ni irregular”,
vavolerconcloureMontero.

Al sector socialista de l’Execu-
tiu i a Ferraz adverteixen que,
malgrat l’estratègia de distracció
d’ERC per “enredar”, “ja no hi
haurà espai per a noves aventu-
res”. “El president ha deixat clar
als ministres que ja no hi cap res
quepugui serpolèmic”, admeten.
Estractadetancartoteslescarpe-
tes possibles abans de final d’any,
nod’obrir-ned’altresdenoves i, a
sobre,molt controvertides.
El problema afegit per a

Sánchez és que el soci minoritari
de la coalició governamental,
Unides Podem, també defensa
aquest “dret a decidir” de Cata-
lunya. La ministra Ione Belarra,
secretària general de Podem, va

balanç d’una dècada de pontifi-
cat.Elcoautorvaexplicarlesqua-
tre idees que defineixen l’acció
del pontífex: “El temps és superi-
oral’espai”–sobrelaimportància
d’impulsar processos–; “la unitat
preval sobre el conflicte” –sobre
la relació amb altres religions–;
“la realitat és més important que
la idea” –perquè l’important no
distregui de l’urgent–, i “el tot és
superior a la part” –al·lusió a les
desigualtats–. “Coincidim en les
nostres reflexions sobre el canvi
civilitzatori enquèestemimmer-
sos”, va admetre Díaz sobre els
punts cardinals de “la brúixola
delpensament francesquista”.
“El Papa vol sumar”, va dir

Hernán Reyes, i va fixar en la vi-
cepresidentaunsomriureradiant
com els que deurien ser-ho els
que, 20 hores abans, celebraven
sota aquesta volta els gols de l’al-
biceleste de Bergoglio, país d’on
ambprou feines havia aterratDí-
az hores abans. “El Papa vol su-
mar”. I tot va ser rodó. Com una
pilota."

Va ser lamà deDéu
elspartitsdelMundialdeQatar.
Amb aquest principi s’entén

què feia la vicepresidenta Yolan-
daDíazambVidal, el pareÁngel i
el periodista vaticanista Hernán
Reyes a la presentació del llibre
Os ruego en nombre de Dios, que
Reyes signa juntament amb el
sant pare. Va ser precisament el
Vaticà qui va demanar a la vice-
presidenta que patrocinés l’acte,
al cap d’un any de l’audiència de
DíazambelPapa,“unadelescon-
versesmésimportantsquehetin-
gutenlamevavida”,vadirlavice-
presidenta.
Reyes va explicar que el llibre

“va néixer d’un discurs de l’octu-
bredel2021”enquèBergoglio in-
terpel·lava als poders econòmics,
mediàtics i polítics amb nou en-
comis sobre qüestions urgents
delpresent,desdelcanviclimàtic
fins a la desigualtat, i alhora és el

“Alguns diuen que això passarà, i
jo sempre dic que això no ens ho
treu ningú, que gaudirem
d’aquestaprimavera,sobretotve-
nint com venim d’una involució
tan tremenda”.NoésUnaiSordo,
secretari general deCC.OO., par-
lant del Govern de coalició, sinó
José Manuel Vidal, director de
ReligiónDigital,parlantdelponti-
ficat del papa Francesc. Va ser
ahir a l’Església de San Antón, la
parròquia del pare Ángel García,
al carrer Hortaleza de Madrid,
l’única església oberta 24 hores i
queaquestsdies retransmet, amb
portesobertesimonitorsgegants,
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YolandaDíaz durant la presentació del llibre
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Papa Francesc: “No n’hi ha prou amb fer un
bon discerniment, cal estar vigilants” |
Catalunya Religió
Audiència General 14 de desembre 2022

Catequesi sobre el Discerniment. 12. La vigilància

Estimats germans i germanes, bon dia!

Ara entrem en la fase final d’aquest camí de catequesi sobre el discerniment. Hem partit de
l’exemple de Sant Ignasi de Loiola; després hem considerat els elements del discerniment – és
a dir l’oració, el coneixement d’un mateix, el desig i el “llibre de la vida” –; ens hem centrat en la
desolació i el consol, que en formen la “matèria”; i finalment hem arribat a la confirmació de
l’elecció que hem fet.

Estic convençut que en arribar a aquest punt, hem d’incloure l’atenció a una actitud essencial
perquè no es perdi la feina feta per discernir el millor i prendre la bona decisió, i això seria
l’actitud de la vigilància. Hem fet el discerniment, consol i desolació; hem escollit una cosa… tot
va bé, però ara cal vigilar: l’actitud de la vigilància. Perquè de fet hi ha un risc, com hem sentit en
el fragment de l’Evangeli que ens han llegit. Hi ha el risc, i és que “l’esgarriacries”, és a dir el
Maligne, ho pugui fer malbé tot, fent-nos tornar al punt de partida, efectivament, a una situació
encara pitjor. I això passa, així que hem d’estar al cas i vigilar. Per això és imprescindible estar
alerta. Per això avui m’ha semblat oportú destacar aquesta actitud, que tots necessitem perquè
el procés de discerniment tingui èxit i continuï.

De fet, en la seva predicació Jesús insisteix molt en el fet que un bon deixeble està vigilant, no
s’adorm, no es deixa confiar en excés quan les coses van bé, sinó que es manté atent i disposat
a fer el seu deure.

Per exemple, en l’Evangeli de Lluc, Jesús diu: «Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums
encesos; feu com els criats que esperen el seu amo quan tornarà de la festa de noces, de
manera que, quan arribi i truqui, li obrin de seguida les portes. Feliços aquells servents que
l’amo, quan arribi, trobi vetllant» (12,35-37).

Hem de vigilar per guardar el nostre cor i veure què passa dins. Es tracta de l’estat d’ànim dels
cristians que esperen la vinguda final del Senyor; però també es pot entendre com l’actitud
ordinària a mantenir en la conducta de vida, de manera que les nostres bones eleccions, fetes
de vegades després d’un discerniment exigent, puguin continuar de manera perseverant i
coherent i donar els seus fruits.

Si falta la vigilància, hi ha un risc molt fort que es perdi tot. No es tracta d’un perill d’ordre
psicològic, sinó d’ordre espiritual, un veritable parany de l’esperit dolent. Això, de fet, espera el
mateix moment en què estem massa segurs de nosaltres mateixos, aquest és el perill: “Estic
segur de mi mateix, he guanyat, ara estic bé…” és aquell moment que l’esperit maligne espera,
quan tot va bé, quan les coses van “de primera” i tenim, com es diu, “el vent a les veles”. De fet,
en la breu paràbola evangèlica que hem escoltat, es diu que l’esperit impur, quan torna a la casa
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d’on havia sortit, «la troba buida, escombrada i adornada» (Mt 12,44). Tot és al seu lloc, tot està
endreçat, però l’amo de la casa on és? No hi és. No hi ha ningú que la vigili i que la guardi.
Aquest és el problema. L’amo de la casa no hi és, ha sortit, està distret, o és a casa però adormit,
i per tant és com si no hi fos. No vigila, no està atent, perquè està massa segur de si mateix i ha
perdut la humilitat de guardar el seu cor. Sempre hem de vigilar casa nostra, el nostre cor i no
estar distrets i marxar… perquè aquest és el problema, tal com deia la Paràbola.

Aleshores, el mal esperit se’n pot aprofitar i tornar a aquella casa. Diu l’Evangeli que, però, no
torna sol, sinó junt amb altres «set esperits pitjors que ell» (v. 45). Una companya de
malversació, una banda de delinqüents. Però – ens preguntem – com és possible que hi puguin
entrar tranquils? Com és que el propietari no se n’adona? No havia estat tan bo per fer el
discerniment i fer-los fora? No havia rebut també elogis dels seus amics i dels veïns per aquella
casa tan bonica i elegant, tan endreçada i neta? Sí, però potser per això mateix s’havia enamorat
massa de la casa, és a dir de si mateix, i havia deixat d’esperar el Senyor, d’esperar la vinguda
de l’Espòs; potser per por de fer malbé aquest ordre no acollia mai ningú, no convidava els
pobres, els sense llar, els que fan nosa… Una cosa és certa: aquí hi ha l’orgull dolent, la
presumpció de ser justos, de ser bons, d’estar a punt. Tantes vegades sentim dir: “Sí, abans jo
era dolent, m’he convertit i ara, ara la casa està en ordre gràcies a Déu, i no te’n preocupes
més…” Quan confiem massa en nosaltres mateixos i no en la gràcia de Déu, aleshores el
Maligne troba la porta oberta. Aleshores organitza l’expedició i pren possessió d’aquella casa. I
Jesús acaba: «La condició d’aquell home es torna pitjor que abans» (v. 45).

Però l’amo no se n’adona? No, perquè aquests dimonis són educats: entren sense que tu te
n’adonis, truquen a la porta, són educats. “No, ja està bé, vés, vés, entra…” i després acaben
manant ells a la teva ànima. Compte amb aquests dimoniets, amb aquests dimonis: el dimoni és
educat, quan es fa passar per un gran senyor. Perquè entra amb la nostra per sortir-se’n amb la
seva. Cal protegir la casa d’aquest engany dels dimonis educats. I la mundanitat espiritual
segueix sempre aquest camí.

Estimats germans i germanes, sembla impossible però és així. Moltes vegades perdem, som
vençuts en les batalles, per aquesta manca de vigilància. Moltes vegades, potser, el Senyor ens
ha donat moltes gràcies i finalment no som capaços de perseverar en aquesta gràcia i ho
perdem tot, perquè ens falta la vigilància: no hem guardat les portes. I després hem estat
enganyats per algú que ve, educat, i es fica a dintre i apa adéu… el diable té aquestes coses.
Cadascú pot verificar-ho repassant la seva història personal. No n’hi ha prou amb fer un bon
discerniment i fer una bona elecció. No, no n’hi ha prou: cal estar vigilants, guardar aquesta
gràcia que Déu ens ha donat, però vigilar, perquè em pots dir: “Però quan veig algun desordre,
me n’adono de seguida que és el dimoni, que és una temptació…” sí, però aquesta vegada ve
disfressat d’àngel: el dimoni sap disfressar-se d’àngel, entra amb paraules educades, i et
convenç i a la fi la cosa és pitjor que al començament… Hem d’estar vigilants, vigilar el cor. Si jo
preguntés avui a algú de nosaltres o a mi mateix: “què està passant en el teu cor?” Potser no
sabríem explicar-ho tot: diríem una o dues coses, però no tot. Vigileu el cor, perquè la vigilància
és signe de saviesa, és sobretot un signe d’humilitat, perquè tenim por de caure i la humilitat és
el camí principal de la vida cristiana.

Traducció: Josep M. Torrents
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