
1 – CRIDA URGENT A LA SOLIDARITAT 

1 - Si els països “desenvolupats” -entre els quals d’alguna manera ens hi 

comptem- ho estem passant malament, què no serà en tants indrets d’Àfrica, 

d’Àsia, d’Amèrica i de tants llocs del món on la pobresa i la necessitat ja 

eren urgents!  

Parlem de milions de germans nostres que ja no tenien res i ara tindran menys 

de res.. Per la TV no solen sortir, ja ho sabem, la visió de l’extrema necessitat 

ens espatllaria el dinar..., però no perquè no els veiem no existeixen. Estem 

parlant d’ajudar a persones que viuen, ara més que mai, en unes condicions 

en què cap ésser humà hauria de viure. 

Hi ha moltes maneres d’ajudar. Des de la prestació del treball personal, a la 

difusió de les necessitats i a l’ajut econòmic. Aquest té també moltes 

modalitats. Podem fer aportacions puntuals, aportacions fixes (donant un tant 

cada mes) i també fer-ho en la modalitat anomenada d’ APADRINAMENT. 

En aquest cas, l’aportació mensual va en ajut d’un nen/a d’una família 

concreta, ben administrat pels RELIGIOSOS MISSIONERS  que se’n fan 

càrrec.  

https://www.youtube.com/watch?v=CeU25pWJMco&feature=youtu.be 

Aquest petit vídeo és concretament dels missioners Dehonians. També tenen 

“apadrinaments”. Ni ha molts més (busquem per Internet).  

......................................................................................................................... 

https://www.youtube.com/watch?v=CeU25pWJMco&feature=youtu.be


2 - Cal assegurar-nos de qui donem els nostres diners, que sigui a algú que 

ens mereixi tota la nostra confiança. En aquest sentit, si bé és veritat que hi 

ha ONG’S que treballen bé, personalment prefereixo les congregacions 

religioses. 

Un altra opció sòlida és col·laborar amb Mans Unides. La delegació de 

Mans Unides del Bisbat de Girona, ha posat en marxa una Campanya 

Extraordinària amb motiu de la pandèmia de Coronavirus que afecta a tot 

el món. 

En aquestes primeres setmanes Mans Unides ha destinat ja més de 

700.000,-€ dels seus fons propis a 29 projectes dirigits a pal·liar les 

conseqüències que la pandèmia del coronavirus està tenint entre els més 

empobrits del món. 

Mans Unides ha obert un compte d’emergència per respondre a les peticions 

d’ajuda que s’estan multiplicant des de la majoria dels quasi 60 països en 

els quals treballa. 

Compte d’emergència: ES42 0049 6791 7420 1600 0102 

Compte de la delegació de Mans Unides a Girona: ES26 2100 0002 5702 

0114 2527 

(En les aportacions es prega anotar: Campanya Covid-19 – Mans Unides ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – DE LA POR AL “TEMOR DE DÉU” 

Amb motiu de la pandèmia de la Covid’19, molts psicòlegs i pensadors 

apunten que no solament és normal tenir una certa por sinó que pot ser 



convenient, perquè la por prepara per evitar situacions de risc i ajuda a 

mantenir-se protegit i a protegir els altres. El qui no té por i abaixa la guàrdia, 

pren riscos i es converteix en un perill de contagi per ell mateix i pels altres. 

Un adagi ben conegut diu que la por guarda la vinya i, en el cas que ens 

ocupa i preocupa, es tracta d’evitar un rebrot del virus i per això cal posar els 

mitjans preventius necessaris, com és un temor sa i controlat que ens faci 

estar alerta en bé propi i de tothom. Una altra qüestió és la por des del punt 

de vista espiritual o religiós. Una certa educació cristiana d’èpoques passades 

va abusar força de la por per fer reaccionar el poble fidel. La por al càstig, la 

por de l’infern, la por de les desgràcies, en aquest món i en l’altre. Com si 

Déu, en lloc de ser un Pare, fos un dèspota que busca la manera de castigar i 

fer patir. El temor de Déu, que és un dels dons de l’Esperit Sant, no significa 

tenir por de Déu, sinó el respecte i la veneració que devem a Déu, apartant-

nos del mal i de l’orgull que desagrada a Déu i és nociu per la humanitat. És 

l’actitud respectuosa i solidària que hem de tenir durant aquest confinament 

provocat per la pandèmia. 

Si analitzem el camí de Jesús als Evangelis, veiem que no hem de tenir por 

de Déu, perquè passi el que passi, fins i tot a la creu, on Jesús se sentirà 

abandonat, la Pasqua demostrarà que Déu no ens deixa ni en el dolor ni en 

la mort. 

Déu no ens estalvia el sofriment i la mort, però ens hi acompanya en 

Jesucrist. Dit amb altres paraules, no ens salva del dolor, però ens salva en 

el dolor. No ens salva de la mort, però ens salva en la mort. 

Que la Creu de Crist doni sentit a les pors, les angoixes i també a la solidaritat 

de tantes persones que ajuden a preparar un demà millor. 

Mn. Miquel-Àngel Ferrés (a Camins d’Evangeli, diumenge 03 de maig) 
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