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L’Església de Barcelona celebra la V Jornada Mundial dels pobres 
 

 La Parròquia de Sant Agustí de Barcelona ha acollit la V jornada mundial dels pobres 

 

 La trobada, organitzada per l’Arquebisbat de Barcelona i les entitats que conformen la Delegació 

diocesana de Pastoral Social i Caritativa, ha sigut una oportunitat per mostrar la vessant més solidària 

de l’Església a la diòcesi de Barcelona 

 

 “Cal lluitar contra la cultura dels murs, que provoca la solitud i les pors d’aquelles persones que se 

senten abandonades pel sistema”, ha afirmat Mons. Joan Josep Omella 

 

Barcelona, 13 de novembre de 2021 – La Parròquia de Sant Agustí de Barcelona ha acollit la V 

jornada mundial dels pobres. La celebració ha simbolitzat la finalització d’un any litúrgic dedicat a l’Eix 

dels Pobres del Pla Pastoral Diocesà de Barcelona. Mons. Xavier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, 
ha donat la benvinguda als participants, afirmant que la feina feta per l’Església durant el darrer 

any de pandèmia demostra que l’acció social forma part del ser cristià. “Som una Església 

pobra, i cal que estiguem al costat dels pobres”, ha sostingut el bisbe auxiliar. Així mateix, ha afirmat 

que la pobresa no només té un rostre, sinó que els migrants, la gent gran o les persones 

que viuen al carrer són diferents dimensions d’aquesta societat que rebutja als més febles. 

Per aquest motiu, ha recordat que la comunitat cristiana té un paper fonamental a l’hora de crear espais 

d’esperança, que puguin acollir i acompanyar als més vulnerables, i ha demanat que aquesta sensibilitat 

social arreli i continuï present en esglésies i parròquies de la diòcesi de Barcelona. 

 

Després del parlament de Mons. Xavier ha estat el torn de persones que, o bé han rebut l’ajuda d’alguna 

entitat d’Església, o que hi participen com a voluntàries. Els assistents a l’acte han pogut escoltar el 

testimoni de l’Abdelah, una persona procedent del Marroc que va estar un any vivint als carrers de 

Barcelona. “Quan algú arriba a aquesta ciutat troba moltes dificultats, i pot acabar dormint 

al carrer. Per sort, les persones de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac em van ajudar, i 

ara tinc una llar on viure”, ha afirmat emocionat l’Abdelah. També han pogut parlar testimonis de 

Càritas, com el d’una persona que participa en el projecte “Mirem endavant”, situat al barri del Bon 

Pastor. “Vaig venir a Barcelona abans de la pandèmia, sola i amb tres fills. Quan arribes a 

un país desconegut et trobes desorientada, sense sortida, però Càritas i els seus voluntaris 

van allargar-me la mà. Vull agrair-los el seu suport i acompanyament”. Fins a set persones 

han pogut aportar el seu testimoni, i en finalitzar els seus parlaments han col·locat les paraules 

esperança, confiança en un mateix, gratuïtat, acompanyament, resiliència, pau i compromís al mural que 

presidia l’acte. Posteriorment, han encès diversos ciris. 

 

Finalment, Mons. Joan Josep Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona, ha sigut l’encarregat de cloure 

la jornada. Per mitjà d’un vídeo enregistrat, el Cardenal ha volgut enviar un missatge d’agraïment 

cap a totes les entitats socials d’Església, que dia rere dia treballen amb els més 

vulnerables. “Gràcies de tot cor per la vostra tasca, i també per la feina dels voluntaris i voluntàries 

que dediquen el seu temps a vetllar pels més febles”. Així mateix, ha afirmat que la COVID-19 ens 

demostra com som de vulnerables, i que ara és més necessari que mai tenir-nos els uns als altres. Per 

aquest motiu, ha demanat seguir el missatge del Papa Francesc, animant a la ciutadania a obrir els braços 

cap als germans més petits de la nostra societat. “Cal lluitar contra la cultura dels murs, que 
provoca la solitud i les pors d’aquelles persones que se senten abandonades pel sistema”. 

 

Omella també ha advertit que la pobresa s’estén de manera silenciosa però implacable, i que són moltes 

les persones que es troben sense feina, amb dificultats per pagar les factures o sense possibilitats de 
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comprar el més bàsic pels seus fills. “Fenòmens com la recent pujada dels costos de la llum 

suposarà un increment dels preus dels productes més bàsics, i acabarà repercutint 

directament en les llars més vulnerables. Cal ser-ne conscients”, ha afirmat. 

 

Per cloure la seva intervenció, el Cardenal Arquebisbe de Barcelona ha fet una menció especial a totes 
les persones que ajuden a sostenir econòmicament les accions caritatives de l’Església, ja que sense 

elles molta de la feina no seria possible. “Volem que la preferència pels pobres segueixi 

marcant el camí, i cal fer-ho escoltant als més petits, als més febles, als més vulnerables”, 

ha conclòs. 
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