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“Tothom pot acabar sense sostre”. Aquesta frase és
d’Anna Jolonch, doctora en Ciències de l’Educació,
pedagoga i estudiosa de la pobresa, col·laboradora
de Càritas de Barcelona, que ha publicat estudis i
llibres sobre l’exclusió social.
El curiós del cas és que aquesta frase la va dir fa
més de deu anys, i un servidor la vaig recollir i co-
mentar en un dels últims suplements del Full que
vaig publicar a la meva anterior parròquia de Bla-
nes. Era el juliol de 2009, i estàvem en la que s’ha
anomenat la crisi del 2008.
Quina pena que avui tants joves, en la flor de la se-
va edat, entre els 20 i els 30 anys, ja han viscut dues
crisis, aquella del 2008 i aquesta de la Covid’19.
Anna Jolonch ja deia que molta gent està atrapada
per la precarietat, tant del treball com dels vincles
de relació, o sigui pels trencaments de les famílies,
que provoquen la pèrdua de l’ancoratge social.
Quan s’ajunten aquests dos fenòmens –manca de
treball i de vincles familiars- la persona afectada
difícilment se’n surt.
Avui ja no són una minoria les persones vulnerables
sinó que patim una creixent fragilitat de tota la xar-
xa social. Les polítiques socials i les polítiques

familiars són insuficients, i la irresponsabilitat
pública ha fet que un dret com és el dret a
l’habitatge hagi esdevingut un luxe i una trampa per
tants ciutadans endeutats.
Se m’acut que, així com les ciutats i comarques vet-
llen per fer-se atractives i acollidores pel turisme,
ara que el turisme ha quedat restringit i tocat, les
ciutats s’esforcessin per ser atractives, acollidores
i amables pels habitants que ja hi viuen, a qualsevol
dels seus barris. Seria bonic, per exemple, un anun-
ci que no digués només: “Veniu a visitar Figueres i
els seus encants”, sinó “Veniu a viure a Figueres
que us encantarà!”. O a Blanes, o a Olot, o a Salt...
Ciutats que prioritzessin la creació de llocs de tre-
ball, que reforcessin al màxim la protecció social,
de manera que ningú no quedés marginat, ciutats
que no admetessin que la gent quedés penjada per
l’especulació immobiliària tan ferotge.
Somiar és de franc. Per ara pot ser només un som-
ni, però ens queda l’esperança que entre aquests
joves que han de sobreviure a tantes crisis surtin
vocacions humanitàries que ajudin a reconstruir les
ciutats amb una nova “responsabilitat social”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

CIUTATS AMABLES AMB ELS QUI HI VIUEN
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Pensament de la setmana

“A la vida no és més gran el qui pega més fort sinó
el qui encaixa més cops i no es dóna per vençut”.

Sylvester Stallone

La Paraula del diumenge
SANTÍSSIMA TRINITAT

“Jo sóc el Senyor, Déu compassiu
i benigne, lent per al càstig,

fidel en l’amor”.
(Del llibre de l’Èxode)

“Déu estima tant el món, que
ha donat el seu Fill únic”.

(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

SANT EFREM

Dimarts celebrem sant Efrem, diaca
de l’Església de Síria. Va néixer l’any
306, de família pagana, i de ben jove
ja tenia una gran vena poètica. Un
dia tornant de treballar al camp es
trobà la porta de casa tancada per-
què s’havia batejat com a cristià. Es
va posar a caminar com a pelegrí fins a trobar-se
amb sant Basili de Cesarea que, després
d’instruir-lo, el va ordenar de diaca. Efrem es va
convertir en un home culte, poeta i místic, autor
de poemes, sermons, i obres teològiques i
espirituals que van tenir una gran influència. Fou
anomenat “L’arpa de l’Esperit Sant”. Va morir a
l’any 373.



HORARI ACTUAL DE MISSES

Dissabtes, a les 6 de la tarda.

Diumenges, a les 12 del matí.

De dilluns a divendres, a les 10 del matí,
sempre a l’església de Sant Pere.

De moment ho hem de fer d’aquesta manera per
garantir la seguretat, la higiene i l’ordre durant
aquesta pandèmia. Gràcies per seguir les
mesures de protecció i les indicacions en bé de
tothom.

VIDEOCONFERÈNCIES DEL MIL·LENARI

Les dues conferències que faltaven del cicle
sobre la Història de l’església de Sant Pere de
Figueres amb motiu del Mil·lenari, les podrem
oferir pel canal telemàtic de La Cate, en directe
en streaming des de l’enllaç de la web: lacate.cat.
L’aforament presencial estarà limitat a 15
persones, que es poden inscriure al correu
electrònic info@santperefigueres2020.cat i se’ls
dirà si tenen plaça disponible. El vídeo quedarà
penjat a la mateix web i es podà veure després.

Les videoconferències tindran lloc aquest
dilluns, dia 8, a càrrec de David Mallorquí,
conservador i restaurador de béns culturals,
sobre “La desapareguda capella dels Dolors”. I

l’altre dilluns, dia 15, amb Alfons Romero,
historiador, sobre “L’anticlericalisme empor-
danès”. Els actes seran sempre a les 7 de la
tarda.

DIUMENGE ÉS CORPUS,
COL·LECTA PER CÀRITAS

El proper cap de setmana, festa del Corpus
Christi, se celebra el Dia de Caritat amb la
col·lecta extraordinària destinada a Càritas, el
50% a Càritas Alt Empordà Interior i el 50% a
Càritas Diocesana. Aquesta vegada no hi ha
sobres per fer els donatius perquè no hi pot
haver papers a l’església.

SANT ANTONI DE PÀDUA

A la missa de dissabte que ve, dia 13, a les 6 de
la tarda, a Sant Pere, celebrarem també la festa
de Sant Antoni de Pàdua.

SAGRAT COR DE JESÚS

Aquest any la festa del Sagrat Cor de Jesús,
organitzada per l’Apostolat de l’Oració, tindrà
lloc el divendres 19 de juny, a la missa de les 10
del matí, a l’església de Sant Pere. Acabada la
missa, Exposició del Santíssim i Adoració.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
L’ALTAR DEL SAGRAT COR

Al braç dret del creuer del temple de Sant Pere de
Figueres hi ha l’altar del Sagrat Cor, amb una imatge
central, talla de Frederic Marés, del 1957. Les figures
pintades a banda i banda, obra de Ramon Reig,
corresponen a sant Antoni Maria Claret i santa
Margarida Maria d’Alacoque. El mateix Marés
emmotllà les petites imatges que decoren el frontal de
l’altar: són els sants Ignasi de Loiola, Francesc de
Sales, Teresa de Jesús, Joan Evangelista, Teresa de
l’Infant Jesús, Francesc Xavier i Pasqual Baylon; als
laterals hi ha els sants Josep Oriol, Ramon Nonat,
Maria Miquela del Santíssim Sagrament i Maria
Goretti. Les petites i molt ben treballades escultures
de dalt la cresteria del retaule representen els sants:
Vicenç Ferrer, Agustí, Felip Neri, Bonaventura, Pius Xè
i Joan Eudes. Tots aquests sants i santes s’han
distingit per la seva unió de vida i d’amor amb la figura
de Jesús.

La rosassa del creuer que es troba a sobre de l’altar i
retaule del Sagrat Cor té un predomini de colors clars,
amb lliris i estrelles que simbolitzen els apòstols al
voltant del Sagrat Cor de Jesús.

LES CREUETES
DE LA DECLARACIÓ

DE LA RENDA

Recordem que marcar aquesta creueta a favor
de l’Església no vol dir pagar més, sinó que un
0’7% del que haurem de pagar anirà destinat a
l’Església.

També és bo i aconsellable marcar la creueta a
les dues caselles: la de l’Església Catòlica
(col·laborant a l’economia de les nostres diòce-
sis), però també la de les altres finalitats socials
(entre les quals hi ha Càritas i altres entitats
cristianes). No pagarem més, i destinarem un
0’7% + un 0’7% (és a dir, en total un 1’4%) dels
nostres impostos a aquestes dues destina-
cions.

Mirem-ho amb responsabilitat… i expliquem-ho
bé a tothom, perquè corren moltes versions
falses o inexactes sobre aquest tema.


