Una Església profètica enmig de la crisi
Dm, 19/02/2013 per Catalunya Religió

(Mercè Solé) Aquest ha estat el lema de la jornada organitzada per la Pastoral
Obrera de Catalunya aquest cap de setmana, amb la intervenció de Pilar Malla i
d’Àlex Pérez, als salesians de Rocafort.
Certament, el context d’empobriment fins a extrems impensables fa pocs anys de
bona part dels nostres veïns, en els nostres barris, la desconfiança en les
institucions, la indignació que causa la corrupció i la inoperància del sistema
polític respecte a l’econòmic, demanen una Església compromesa amb els més
pobres i que sigui capaç de transmetre esperança. Aviat està dit, però. La tasca de
la jornada va consistir a aportar propostes de treball concret allà on som per
assolir aquest objectiu. I en van sortir unes quantes, algunes en el camp de les
actituds, i d’altres, més concretes, en els de l’acció com a Pastoral Obrera:
Fer-nos propers a la gent que pateix, en els barris on vivim
-Escoltant sense prejudicis per tal de buscar sortides imaginatives i adequades a
les seves necessitats.
-Compartint els recursos (econòmics, personals...) de què disposem.
-Acollint la immigració i donant-los protagonisme.
Transmetre la confiança que el Regne de Déu és aquí i que una societat
més justa i igualitària és possible.
-Formulant els missatges en positiu.
-Expressant la confiança en la comunitat i en tot allò que és col·lectiu.
-Participant, com a col·lectiu d’Església, en les accions (manifestacions,
plataformes...) en defensa de la dignitat de les persones afectades per

1

desnonaments, retallades, acomiadaments.
-Fent aflorar el treball honest de tota la gent que fa política, sindicalisme i
associacionisme des de la generositat i l’altruisme, que n’hi ha, i molta.
-Treballar en xarxa i al costat de la societat civil.
Treballar a llarg termini, més enllà de la immediatesa
-Defugint la temptació del paternalisme i recuperant la política com a mitjà amb
capacitat d’eradicar la pobresa.
-Reprenent la lluita per una renda bàsica garantida per a tots els ciutadans i per
una redistribució del treball.
-Treballar més en conjunt amb les Càritas locals, amb les quals ens
complementem.
-Formar-nos més i millor.
Comunicant-nos millor i fent visible l’Església que formem tots plegats
-Fent determinats actes del nostre col·lectiu al carrer, com ja es va fer en la
pregària del Primer de Maig.
-Mostrant-nos com a cristians dins dels nostres entorns laborals, socials,
associatius.
-Cuidar el llenguatge i la forma del missatge per poder connectar millor amb la
gent que ens envolta.
-Fer-nos presents en xarxes eclesials i socials.
-Viure el pluralisme eclesial més positivament, intentar connectar amb les
parròquies.
-Treballar perquè la jerarquia eclesiàstica s’expressi més sovint i millor sobre les
qüestions socials, al costat dels més pobres.
-Conrear l’espiritualitat profunda del Déu dels pobres.
Probablement res d’especialment novedós. Només amb la voluntat de ser
autènticament seguidors de Jesús i d’ajudar-nos mútuament a convertir els bons
desitjos en fets.
La trobada finalitzà amb l’Eucaristia i amb la participació en la manifestació
convocada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
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