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Les entitats socials d'Església fan una crida a descobrir el valor 

d'estar al costat de les persones més vulnerables 

 

 El 18 de novembre la Catedral de Barcelona celebrarà una missa amb motiu de la II 

Jornada Mundial dels Pobres 

 

 Les entitats convocants constaten com la precarietat laboral o les dificultats 

d’accedir a un habitatge ja no només impacten en les persones que es troben en 

situació de pobresa, sinó que també afecten bona part de la població 

 

Barcelona, 16 de novembre de 2018 – Sota el lema, el Senyor escolta el pobre que 

l’invoca, les entitats d’Església agrupades a la Pastoral d’Acció Social i Caritativa de 

l’Església Arxidiocesana de Barcelona han convocat una missa per aquest diumenge 18 

de novembre a la Catedral de Barcelona amb motiu de la II Jornada Mundial dels 

Pobres. La missa, que serà presidida pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep 

Omella, respon a la crida del Papa Francesc per fer visible la situació de 

vulnerabilitat que viuen diàriament moltes persones a tot el món, també a 

casa nostra. 

 

Conscients que la precarietat s’ha instal·lat com a forma de vida per a moltes 

persones, les entitats convocants volen posar en evidència que les conseqüències de 

la crisi econòmica són encara ben palpables. Aquesta crisi ha colpejat amb força 

les persones més vulnerables i això ha fet augmentar la desigualtat, fet que 

s’uneix a la situació de vulnerabilitat de més de 3.400 milions de persones en el món 

que encara tenen grans dificultats per satisfer les necessitats més bàsiques.   

 

“Volem continuar treballant per una Església pobre i pels pobres, que 

acompanyi els més desafavorits, no sols amb paraules, sinó també amb 

obres des de l’amor”, afirma el delegat diocesà de Pastoral d’Acció Social i 

Caritativa, Mn. Joan Costa.  
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La missa vol reivindicar el valor d’estar al costat de les persones més vulnerables, i fer-

los-hi saber que el seu crit no s'ha perdut en el buit. A l’hora, també es vol remarcar 

el paper de l’Església per estar al costat de les persones que pateixen a 

través de milers de comunitats parroquials, diòcesis, persones missioneres i 

diferents institucions sociocaritatives. 

 

Fent-se seves les paraules del Papa Francesc, les entitats d’Església remarquen que el 

pitjor que pot fer una societat és ser indiferent davant de la pobresa o no 

actuar davant d’aquelles coses que no van bé.  Per aquest motiu, calen solucions 

que vagin més enllà dels governants, i que puguin comptar amb la complicitat de totes i 

cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 

 

La Pastoral d’Acció Social i Caritativa està formada per l’Apostolat de Mar, Càritas 

Diocesana de Barcelona, el Secretariat diocesà de pastoral amb migrants, el Secretariat 

diocesà pels marginats, el Secretariat diocesà de pastoral penitenciària, el Secretariat 

diocesà de pastoral del trànsit, bombers i cossos de seguretat, la Fundació de la Santa 

Creu, Justícia i Pau, Mans Unides, Obinso, l'Obra beneficosocial del Nen Déu i l’ 

Organisme Benèfic i Assistencial (OBA). 

 

  

II JORNADA MUNDIAL DELS POBRES 

Dia i hora: Diumenge, 18 d’octubre (19h) 

Lloc: Catedral de Barcelona (Pla de la Seu, s/n) 
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