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LLUITEM
CONTRA
LA POBRESA

Contra la que es veu, la que fa mal als ulls, i contra la que no es veu, aquella que es pateix
en solitud i que no es gosa explicar a ningú. Ho fem amb els pocs mitjans que tenim a mà, i
gràcies a l’ajuda que ens donen els nostres socis i col·laboradors. Necessitem molta més
ajuda, necessitem molts més socis. La pobresa, també la moral, és el problema més greu
de la nostra societat.
En aquest número del Butlletí informem, una vegada més, de les activitats, molt modestes,
de Càritas Sant Julià, que ens agradaria multiplicar i potenciar amb la vostra ajuda.

Editorial
Els voluntaris de Càritas
En el curs del darrer mes de març hem celebrat a Càritas Sant Julià la Jornada del Voluntari, de la qual donem àmplia informació en
aquest butlletí. Ho hem fet modestament, amb
una gran austeritat de mitjans fins al punt que
no ens ha costat ni un cèntim.
L’objectiu, com en les edicions anteriors, era
estrictament la formació dels nostres voluntaris
que han estat pràcticament els únics assistents als actes. Sense floritures, sense fer volar
coloms, hem passat una bona estona reflexionant seriosament, com també expliquem en
un altre lloc, sobre la naturalesa de Càritas i sobre la funció del voluntari.
N’estem contents perquè sabem que els voluntaris són un element clau en la nostra estimada Càritas. En tenim una vintena amb bon esperit evangèlic que, ara per ara, son suficients per les modestes tasques que portem a terme. Però tenim més projectes, volem fer
moltes més coses i probablement necessitarem aviat més gent que ajudin.
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Celebració
del
Dia del Voluntari
a
Càritas Parroquial
de Sant Julià

Organitzada per Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria, la jornada es celebrà el dimecres, dia 4 de març darrer, amb assistència de la pràctica totalitat dels nostres voluntaris i
d’un reduït nombre de persones que estimen Càritas.
A dos quarts de vuit del vespre ens vam trobar a l’església parroquial en una missa celebrada per Mn. Pepe Chisvert. Acabada la celebració eucarística, ens reunírem a les Sales
de Catequesi i el mateix nostre consiliari impartí una interessant lliçò a l’entorn del voluntari
de Càritas.
En una primera part, parlà de l’Església i el servei de la caritat. Insistí en el el dret i el deure
de tots els cristians d’implicar-se personalment per a viure el manament nou que Crist ens
va donar.
Seguí explicant què és Càritas, que defini com la institució bàsica, encara que no única, de
la sol·licitud de les Esglésies diocesanes pels pobres i marginats, afegint que és la institució de l’amor de l’Església o, en paraules del papa Francesc, la carícia i la tendresa de la
mare Església pels seus fills. En una altra vessant, remarcà que Càritas ajuda tothom sense fer distincions per raons de religió, maneres de pensar o ètnies i analitzà les característiques pròpies de la institució com la transparència i l’austeritat,
La tercera part fou dedicada específicament als voluntaris de Càritas. No s’han de limitar –
digué– a realitzar amb destresa la tasca de cada moment sinó que han de distingir-se per
la seva dedicació als altres amb una atenció que els surti del cor. Afegí que els voluntaris
han de ser acollidors, respectuosos amb la llibertat de la persona que ajuden, discrets, i
sempre amb actitud de servei, evitant en tot moment comportar-se amb la fredor d’un buròcrata.
La conferència va plaure molt als voluntaris que aplaudiren afectuosament el dissertant.

El papa Francesc demana als voluntaris “trobar cada dia temps per a
l’encontre personal amb Déu en l’oració. “Aquesta serà –diu– la vostra força
en els moments més difícils, de desil·lusió, de solitud o d’incomprensió”
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Ha mort el nostre Ricard Tor Riba

El dia 2 de febrer darrer, fou cridat a la Casa del Pare, el nostre bon amic Ricard Tor.
Havia estat un dels primers presidents de
Càritas Nacional Andorrana i fou un actiu
col·laborador de la nostra Càritas, de la
Junta de la qual ara n’era tresorer. Plenament lliurat a la tasca solidària no va deixar mai la participació activa fins que, les
limitacions de la malaltia li impediren.
Fou un lauredià exemplar, implicat sempre
en el teixit social de la parròquia, de la que
va ser cònsol major en el període 19881995.
Trobem a faltar la seva bonhomia, la seva
alegria i el seu esperit animós i
col·laborador. Que el bon Déu el tingui a la
Glòria.

No tothom pot ser voluntari

No tothom està en condicions de ser voluntari de Càritas i moltes persones no poden
ser-ho perquè paradoxalment ja ho són.
Pensem en les mares que treballen i han
d’atendre els fills, els avis que, sent grans,
els toca de nou fer de pares amb els néts,
les persones que tenen cura de discapacitats o de malalts amb alzheimer, ...
A tots aquests “voluntaris” volem avui retre
l’homenatge que es mereixen.

“Els voluntaris son la imatge d’una Església que es posa el davantal i sap ajupir-se per servir els germans que es troben en dificultat.” (Papa Francesc).

Càritas Sant Julià

Lliurament
a Càritas Sant Julià
de la recaptació
de la cursa
Sant Silvestre

Els cònsols de Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil i Manel Torrentallé han lliurat al president
de Càritas parroquial, Jordi González, un xec per un import de 3.192 euros provinents de la
recaptació de la cursa Sant Silvestre 2014. La xifra és la suma de la recaptació de les inscripcions dels participants i també del dorsal zero que es va habilitar per tal que persones
que no volien córrer la cursa també poguessin col·laborar. Càritas Sant Julià ha agraït profundament l’actuació solidària del Comú i del Centre Esportiu .

L’alegria de treballar
a Càritas

S’ha dit i és del tot cert que treballar pels
altres i servir-los amb esperit evangèlic fa
més feliç el servidor que la persona servida o ajudada. Els voluntaris de Càritas ho
podem comprovar dia a dia i és llàstima
que tantes persones que hi ha a Andorra
no puguin assaborir aquest goig.
I si ho provéssim?

Per reflexionar

Segons un informe publicat el darrer
mes de febrer, 3 de cada 10 infants
d’Andorra tenen problemes de sobrepès
o obesitat.
La notícia fa pensar i posa de manifest
la paradoxa que suposa la nostra situació comparada amb la dels infants del
Tercer Món.
Hauríem de reflexionar-hi i ser més
conscients de l’obligació que tenim tots
de compartir amb els que no tenen res.
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Reflexió de Quaresma
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•

•
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La Quaresma és temps de camí amb
Jesús vers Jerusalem, i és també camí
solidari amb tots els qui pateixen, amb
tots els qui en aquests moments viuen
la passió de Jesús.
L’Evangeli d’avui interpel·la•la la nostra
manera de fer aquest camí amb els
més petits i pobres. Deixem-nos tocar
pels contrastos: el luxe i l’abundància
que envolten el ric... la misèria i el desemparament que acompanyen el dia a
dia de Llàtzer que significa “Consolat
de Déu”... Tan sols una porta separava
aquests dos mons: l’abundància del
ric, que no té nom, i la indigència de
Llàtzer...
Aquesta escena es repeteix avui a les
nostres ciutats, al nostre món... Tal
volta a la nostra vida també hi ha alguna porta tancada al germà, a la solidaritat, al compromís...
Davant el Senyor mirem de posar rostre a tants “Llàtzers”... Presentem-li
també les nostres “portes tancades”...
Que Ell obri les nostres entranyes a un
amor més gran i més compromès.

UNA AJUDA VALUOSA

Malgrat les reformes fetes, el nostre Magatzem d’Aliments encara en ocasions patia
una mica d’humitats.
Per resoldre definidament el problema Càritas Parroquial va demanar assessorament
a l’empresa Establiments J. Moles Isern,
de Santa Coloma.
L’atenció ha estat excel·lent i ens han facilitat unes plaques d’acer amb les quals hem
pogut revestir el fons de les prestatgeries.
En atenció a Càritas, l’empresa ens ho ha
fet gratuïtament sense cap cost.
Un gest magnífic que agraïm de tot cor.
Que Déu els ho pagui!.

Càritas Parroquial al servei
de la gent de Sant Julià

Patrícia Hevia Colomar
( Transcrit d’Espai Sagrat)

Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria
Av. Verge de Canòlich, 21

Horaris de servei:

Càritas necessita
la teva ajuda
per poder ajudar

Dilluns: D’11 a 13 h. Atès per la treballadora
social.
Dimarts: D’11 a 13 h. Atès per voluntaris.
Dimecres: D’11 a 13 h. Atès per voluntaris.
Dijous: De 18 a 20 h. Atès per voluntaris.
Tel. 842.762
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Després del recapte
d’aliments a Sant Julià

Ara quatre dels nostres voluntaris treballen
en la classificació i ordenació dels productes alimentaris i de neteja recollits, tenint
en compte no solament la seva naturalesa
sinó la data de consum preferent o de caducitat.
La gent de Sant Julià continuen ajudantnos, malgrat ara no estem en campanya.
En el curs d’aquest darrer trimestre han
entrat en el nostre Magatzem d’Aliments
145 unitats de productes alimentaris i 2
de productes d’higiene personal.
Moltes gràcies als donants!

Què fa Càritas a Catalunya

De Càritas Urgell ens han tramés un interessant dossier titulat Que fa Càritas a Catalunya? en el qual es relacionen les activitats que porten a terme les Càritas de les
diòcesis catalanes.
El document fou presentat fa poc a
l’Assemblea de Càritas Catalunya i es penjarà a les webs de les Càritas de la Tarraconense,
La relació posa de manifest la gran labor
que l’Església fa per ajudar les persones
necessitades del país veí.
A Càritas Sant Julià l’enviarem a tots els
membres de la junta i a les persones que
ens ho demanin. Ben segur que la relació
ens suggerirà projectes i noves maneres
d’ajudar.

Una gran notícia: ens han ofert un magatzem
Per a nosaltres és efectivament una gran notícia. A
Sant Julià i ha un nombre considerable de locals tancats, uns més cèntrics altres no tant. Per això demanàvem que algú ens cedís temporalment l’ús d’un
local on els nostres voluntaris guardarien ocasionalment i classificarien la roba que la gent ens dóna. El
propietari donaria transitòriament una funció social al
local desocupat, que ara no utilitza i faria una gran
ajuda a Càritas i, indirectament, als nostres beneficiaris.

Molt recentment una persona de bona voluntat ens
ha fet ofrena d’un petit local situat en un lloc força cèntric, que ens pot ser molt útil. La notícia és molt recent i només podem apuntar-la, però per a nosaltres és tan important que no
volem estalviar-la des d’ara als nostres lectors.
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Un elogiable gest solidari de
Pyrénnées Andorra

Pyrénnées Andorra ha fet un comunicat en
el que anuncia que després d’escoltar les
opinions dels clients i debatre amb els socis
que van participar en la Cistella més Gran
del Món ha pres la decisió de cedir-ne els
beneficis a la gent més necessitada mitjançant l’obra de Càritas Andorrana i Càritas
Catalunya.
Càritas rebrà suport de Pyrénnées Andorra
durant els propers quatre anys. D’altra banda els beneficis també es destinaran a Càritas de la Seu d’Urgell i al menjador social
de la parròquia de la Mare de Déu de Núria
de Barcelona.
Càritas Parroquial felicita l’empresa Pyrennées Andorra pel seu magnífic gest de solidaritat cristiana que ajudarà multitud de persones amb necessitat i a la vegada constitueix un exemple a imitar.

Missatge de Quaresma 2015
del papa Francesc

“El que hem dit per l’església universal és
necessari traduir-ho en la vida de les parròquies i de les comunitats. Tenim
l’experiència de què formem part d’un sol
cos? Un cos que rep i comparteix el que
Déu vol donar? Un cos que coneix els seus
membres més necessitats, pobres i petits i
se’n fa càrrec? O bé ens refugiem en un
amor universal que es compromet amb els
que son lluny però oblida el Llàtzer assegut
davant de la nostra pròpia porta tancada
amb pany i forrellat? (Cf. Lluc 16, 19-31)

S’ha incorporat a la feina la
nostra treballadora social

No tenim molts recursos ...
Però les ganes d’ajudar de Càritas
Parroquial son molt grans.
Per això, preguem a qui tingui necessitat d’ajuda, que ens consulti. Li assegurem l’acolliment i l’escolta atenta, la
màxima discreció i la garantia d’ajuda
dintre de les nostres possibilitats.

Després de la intervenció quirúrgica que ha
sofert i de la què està feliçment recuperada, la nostra estimada treballadora social
Lídia Rebés, s’ha reintegrat a la tasca que
realitza al despatx de Càritas Parroquial .
Li donem la nostra benvinguda pel retrobament i ens felicitem per comptar de nou
amb la seva valuosa col·laboració.
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La bústia de Càritas

En el curs d’aquest darrer trimestre hem
rebut diversos donatius particulars per a
Càritas Parroquial. Una família de Sant
Julià ens ha fet arribar una ajuda de 1.000
euros i altres dues, també de la nostra parròquia, ens ha donat 500 euros cada una.
Anotem també que al Bar Restaurant Fenoy hi havia una guardiola amb les aportacions dels clients i que l’empresa ens ha
lliurat amb el seu contingut de 231,71 euros.
Aquests donatius són determinants perquè
les quotes dels socis són insuficients per
atendre totes les necessitats a les quals
hem de fer front.
A tots, moltes, moltes gràcies. Que Déu
us ho pagui!

Un donatiu singular
Una família de Sant
Julià de Lòria ha fet
donació a Càritas
Parroquial d’un gran
nombre d’artístics
rosaris que pertanyien a la mare recentment finada.
Càritas n’ha venut ja una part entre persones de la parròquia i ha obtingut un benefici de 210 euros que engruixiran el nostre
modest fons d’ajuda als lauredians.
Moltes gràcies i que Déu us ho pagui!

Saber escoltar

Les èpoques que anem més ocupats ens
pot quedar molt poc temps per asseure’ns
tranquil•lament, contemplar la finestra o la
llar de foc, participar en converses pausades, i delectar-nos amb un menjar compartit i sense presses. Ara pot ser un bon
moment per la llar.
Però, què és la llar? No tothom troba
“casa” on reposar. No tots els nens són
estimats i acaronats. No tots els adolescents tenen algú que els escolta. No totes
les parelles fan realment vida juntes. Són
molts els qui desitgen el toc d’una mà amiga i la oportunitat de conversar.
La manca d’habitatge interior s’ha convertit en una epidèmia del nostre temps.
Només quan escoltem la història d’un altre, estenem una mà en senyal d’amistat,
simplement quan somriem, cada u de nosaltres és capaç de dir a un altre: “Vine a
casa.”
Margaret Silf a Daily Inspiration for Women

Pots fer-ho directament a la bústia de
Càritas, a través del Mossèn o de
qualsevol voluntari, o amb un abonament al c/c de Crèdit Andorrà núm.
AD90 003 1101 1091 40310102
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Protocol d’ajuts per vivenda

Amb l’Evangeli a la vista

La multiplicació del pa i dels peixos
Marc, 6, 34-44

Càritas Nacional ha aprovat el nou protocol
que regirà les demandes d’ajuda de pagament de lloguers a càrrec del fons establert
amb aquesta finalitat.
El document és molt interessant i clar i
estableix els requisits i garanties que han
de concórrer en els peticionaris d’aquests
tipus d’ajudes.

Donacions de roba

Ens va arribant molta quantitat de roba
usada que persones de Sant Julià ens porta a Càritas Parroquial i que nosaltres
anem enviant al magatzem de Càritas Nacional.
Naturalment estem en condicions d’atendre
prioritàriament les demandes que se’ns
facin a Sant Julià de Lòria de roba de vestir, en perfecte estat, sigui per a infants o
per adults

El text presenta les dues reaccions altruistes possibles.
La primera, dels deixebles: coneixen, lamenten i estan disposats a «denunciar» el
problema de la fam; en són molt conscients, però no els implica: «cal despatxarlos; que vagin a comprar pa»; és el seu problema.
La segona, de Jesús: la fam de les
«ovelles que van perdudes pel món sense
pastor» és el nostre problema: «quants
pans havíem portat per a nosaltres? Comenceu a repartir-los!».

Rodamons sense sostre

Fa uns mesos informàvem que les ajudes
d’aquest tipus eren menors ja que el nombre de passavolants sense recursos havia
minvat notablement.
Les coses han canviat. Aquest darrer trimestre Càritas Sant Julià ha proporcionat
menjar i alberg a 12 persones transeünts.
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Prioritats pastorals
de la diòcesi

Necessitem més socis

Altres vegades ho hem dit i avui volem insistir-hi , sense voler-nos fer pesats.
En el curs de les darreres conferències
quaresmals, Mn. Ignasi Navarri i Mn. Antoni Elvira exposaren a la Casa de
l’Església de Santa Maria del Fener el
Pla Pastoral de la Diòcesi pels propers
quatre anys, preparat a la llum de
l’exhortació apostòlica Evangelium Gaidum del papa Francesc.
Creiem interessant fer una referència
breu a la 4a. prioritat dedicada a La Caritat sol·lícita pels pobres i necessitats
i d’una manera especial a algunes de les
accions concretes que en aquest punt
s’estableixen.
Remarquem la voluntat que Càritas esdevingui el rostre servicial i atent de la diòcesi envers els més pobres i marginats
on aquests trobin sempre una mà generosa que els aculli (4.1), cercant nous voluntaris sobre tot entre els joves (4.2),
tot dedicant una atenció molt especial a
les necessitats primàries del menjar i del
vestir (4.5).
S’insisteix en la lluita contra l’atur (4.7),
l’ajuda als drogodependents (4.8) i es
demana impulsar la pastoral de la salut,
visitant els malalts i la gent gran (4.11), i
posar especial atenció a la pastoral penitenciària, i, entre altres propostes, acompanyar els emigrants (4.14 i recolzar
Mans Unides (4.15).
A Càritas Sant Julià pensem fer una
sessió d’estudi del Pla i examinar com
podem fer realitat algunes de les propostes posades a la nostra consideració

L’ajuda dels socis és decisiva i la periodicitat de l’aportació, per modesta que sigui,
ens permet planificar més seriosament la
nostra actuació a més de fer-la possible.
Fem una nova crida. Penseu-hi, si us plau.
No costa res dedicar uns pocs euros cada
mes –uns euros que en ocasions malgastem sense adonar-nos-en – a la tasca
d’ajudar la gent que passa dificultats.
Us recordem com podeu fer la vostra inscripció. A l’entrada de l’església parroquial
hi trobareu sempre fulls que, una vegada
complimentats, podeu tirar a la bústia de
Càritas.
Però també podeu dir-ho simplement al
Mossèn o a qualsevol voluntari o telefonar,
en hores de servei (les veureu en aquest
mateix butlletí) al núm. 842.762 i us ho portarem a casa.
Voleu més facilitats?

A Càritas Parroquial, vénen
moltes persones que necesiten
imperiosament treballar i ens
demanen ajuda per trobar feina.
Si podeu oferir algun lloc de
treball, dieu-nos-ho, si us plau.
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Com hem pogut ajudar durant
aquest primer trimestre de 2015

Entre les diferents activitats de Càritas Parroquial realitzades els
mesos de gener a març de 2015 en interès ide les persones de la
nostra parròquia podem anotar les següents ajudes:
Atenció al despatx de Càritas
Prestacions de Banc d’Aliments en espècie. Ajuda directa.
Prestacions d’aliments frescos que adquireix directament el mateix beneficiari.
Ajudes a transeünts. Prestació alimentària i facilitació d’alberg.
Gestions a la recerca d’ocupació laboral a favor de persones aturades.
Tràmits a Càritas Nacional en sol·licitud d’ajuda per pagament de lloguers.
Classes setmanals de reforçament escolar.
Pagament despeses farmacèutiques no cobertes per la CASS
Pagament de despeses mèdiques sense cobertura social.
Pagament de despeses de transport.
Pagament de deutes per raó de consum de subministrament elèctric i altres.
Acompanyaments a persones grans i visites a domicili.
Acolliment de persones malaltes que viuen soles.
Acompanyament a atenció psicològica.
Vegeu a la pàg. 13 d’aquest Butlletí el reflex comptable d’aquestes i altres ajudes.

Càritas Sant Julià necessita

Davant la disposició que segurament tindrem
d’un magatzem que ens ha facilitat generosament el seu propietari, Càritas Sant Julià necessitarà la col·laboració voluntària de dos o
tres joves per realitzar una vegada per setmana i durant molt poca estona determinades tasques senzilles que les persones grans no poden realitzar sense dificultat.
Ens plau, des d’ara, demanar aquesta
col·laboració a joves de bona voluntat de
Sant Julià de Lòria.

AJUDEU-NOS A AJUDAR

Càritas Parroquial podrà
disposar d’un contenidor

No precisament com el de la fotografia, que
és d’una altra Càritas, però sí un gran contenidor que és fruit de diverses col·laboracions
que més endavant explicarem.
El necessitàvem per simplificar la tasca de
recollida de la ingent quantitat de roba, molta
de bona qualitat, que recollim a Sant Julià de
Lòria. Gràcies per endavant a Benestar Social, al Comú i a tots els que ho han fet possible.
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La campanya de Mans Unides

Com cada any al mes de febrer, Mans
Unides ha fet a Andorra la campanya per
portar a terme uns determinats projectes
d’ajuda al Tercer Món, que només són factibles amb la col·laboració de moltes persones.

Més enllà de casa nostra

AAEspanya
l’Església
denúncia
Espanya
l’Església
denuncia
violència
contra
els
emigrants
violència contra els emigrants

La Comissió Episcopal de Migracions, Càritas Espanyola, CONFER I Justícia i Pau
han mostrat en un comunicat la seva dis-

A Càritas ens sentim molt identificats amb
els sentiments i objectius de Mans Unides,
una entitat que, com Càritas, és expressió
de l’amor de l’Església per les persones
més desvalgudes.

conformitat davant l’escassa voluntat polí-

La nostra parròquia de Sant Julià de Lòria
ha contribuït a la campanya de Mans Unides amb la col·lecta de 1.340,56 euros.

misèria.

tica per aclarir fets com el de la platja d’El
Tarajal en el que van perdre la vida 15
emigrants que fugien de la violència i de la
Lamenten també la pràctica d’estranyes
figures jurídiques que intenten emparar
expulsions injustificables d’emigrants en

Donem la benvinguda
a la botiga Carisma

les fronteres de Ceuta i Melilla, i citen el
missatge dels bisbes espanyols contra
qualsevol actuació que no tingui en compte els drets humans i reivindiquen que es
compleixin els tractats internacionals i es
verifiqui, com a mínim, si les persones poden ser beneficiàries del dret d’asil polític,

S’ha obert recentment a l’Avinguda Verge
de Canòlich, núm. 96, de Sant Julià de
Lòria, i ofereix als lauredians un gran
espai comercial amb una excel·lent
presentació. A la botiga es reben i es
venen, a preus molt asequibles, tota mena
d’objectes.

son víctimes de tractes degradants o ne-

Felicitem de tot cor als directors i personal
de la nova botiga, els desitgem el millor
del èxits i ens congratulem de l’obra de
solidaritat cristiana que realitzen a la nostra parròquia.

Aquest butlletí en versió electrònica
l’enviem, naturalment de forma gratuïta, a totes les persones que estimen
Càritas i ens ho demanen.

cessiten assistència sanitària urgent.

Càritas Sant Julià

Estat de comptes del primer trimestre de 2015

Càritas Parroquial.

Ajudeu-nos a ajudar

Càritas Sant Julià

Càritas
segons
el pensament
del papa
Francesc

“Institucionalment –ha dit el papa– Càritas és part essencial de l’Església. Una església
sense caritat no existeix i Càritas és la institució de l’amor de l’Església. L’Església es fa
institució a Càritas.
Per això Càritas té aquesta doble dimensió. Una dimensió d’acció, acció social entre cometes. Acció social en el sentit més ampli de la paraula. I una dimensió mística, o sigui posada en el cor de l’Església. Càritas és la carícia de l’Església al seu poble. La carícia de la
mare Església als seus fills, la tendresa, la proximitat.
La recerca de la veritat, l’estudi de la veritat catòlica és una altra dimensió important de
l’Església que fan els teòlegs. Després es transforma en catequesi i arriba. Càritas és directa, és l’amor de la mare Església que s’apropa, acarona i estima. En aquest sentit, em
permeto dir-vos que vosaltres sou els testimonis, primaris i institucionalitzats, de l’amor de
l’Església. Us desitjo que pugueu seguir sent-ho.
Per a mi –continua dient el papa– l’expressió més bella de la carícia en front d’una necessitat és la del bon samarità que no diu l’aixecà, el portà a l’hostal, va pagar i se n’anà. No!, li
rentà les ferides, les hi curà, després el va aixecar, se l’emportà i signà un pagaré pel que
pogués faltar”. (Paraules als representants de Càritas Internationalis, el 16 de maig de
2013)

L’acudit
que fa
pensar

