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ELS SENSESOSTRE 

La notícia és aquesta: «La Fundació Arrels va reunir prop de 750 voluntaris 

que entre les dotze i les dues de la nit van pentinar els deu districtes de 

Barcelona i van detectar un  total de 892 sensesostre». La notícia és del 

proppassat 28 de maig.   

Anys enrere s’havien fet cèlebres a la ciutat de París els anomenats 

«clochards», l’equivalent als sensesostre actuals, homes o dones sense 

domicili ni treball, que dormien al carrer,  a sobre capses de cartó 

desplegades, que posaven sobretot a sobre de les reixes per les quals surt 

l’escalfor del metro. Aquestes persones, considerades socialment 

inadaptades, cridaven l’atenció -i encara avui continuen cridant-la- per anar 

força bruts, per tenir a prop d’ells una ampolla de vi o de cervesa i per 

asseure’s a pidolar a les voreres més concorregudes de la ciutat. Vaig 

conèixer una senyora parisenca que el dia de Nadal convidava un d’aquests 

«clochards» a dinar a casa seva, però prèviament els demanava 

amablement que s’anessin a dutxar en alguna de les dutxes públiques que 

hi ha en alguns barris.    

Ara, de sensesostre, n’apareixen arreu, a les grans ciutats i en altres ciutats 

que no són tan grans. Dormen al carrer, a l’entrada d’un caixer automàtic, 

en una marquesina, a l’entrada d’un garatge, en un jardí...i alguns d’ells 

tenen un gran sentit de la independència i llibertat personals i no accepten 

de cap manera dormir en altre lloc que no sigui al carrer.  

Sigui com sigui, totes aquestes persones són un clar indicador de la crisi i 

de la marginació social en la qual estem immersos. Davant d’aquest 

problema –que, per sort, en els pobles, encara no ens toca de prop- no és 

pas en va recordar aquestes lúcides paraules del Papa Francesc: «Avui hem 

de dir no a una economia de l’exclusió i de la desigualtat. Aquesta economia 

mata. No pot ser que no sigui notícia que mor de fred un ancià que té per 

casa el carrer i que sí que ho sigui una caiguda de dos punts de la Borsa... 

grans masses de la població es veuen excloses i marginades: sense treball, 

sense horitzons, sense sortida... els exclosos no són explotats sinó rebuigs, 

“sobrants”». 

La Fundació Arrels intenta donar una resposta a aquest problema dels 

sensesostre, per tant, s’oposa amb coratge –i suposem que, 

malauradament,  amb pocs mitjans- al que el mateix Papa en diu «la 

globalització de la indiferència».  El seu treball, doncs, mereix respecte i 



aplaudiment. I, per acabar, podem recollir el testimoni d’una dona de 61 

anys que està a punt de quedar-se sense la prestació de 450 euros 

mensuals:  «A més de les persones que ja dormen al ras, s’haurien de tenir 

en compte les que estem a punt d’acabar al carrer».   

Què podem fer davant de tot això? Almenys, prendre consciència d’aquest 

problema i de les seves causes i  estar contents que hi hagi organitzacions 

com la «Fundació Arrels» que fan quelcom per a posar-hi remei i, si pot ser, 

donar suport a organitzacions que lluiten a favor de l’eradicació de la 

pobresa.  

El mossèn 

____________________________________________________________ 

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSES:  dijous, dia 25: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 27: per la intenció del qui ha fet l’almoina; diumenge, dia 

28: pel poble de Viladrau.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la sessió de formació la farem el 

dia 27 de juny, a un quart de set del vespre (18,15h), a la rectoria. 

Tothom hi és convidat.  

INFORMACIONS 

COL·LECTA CÀRITAS: en la col·lecta que es va fer els proppassats dies 6 i 

7 de juny a favor de Càritas es van recollir  111,29 euros. Moltes gràcies.  

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

La Bíblia, una biblioteca de 73 llibres.  

La Bíblia és més que un llibre: és una «biblioteca», una col·lecció de llibres. 

Els cristians dividim la Bíblia, aquesta biblioteca, en dues parts: Antic 

Testament i Nou Testament.  

L’apòstol Pau, en la segona carta als Corintis, parla de «l’Antic Testament» 

(o bé «L’Antiga Aliança»), referint-se al conjunt de llibres que formaven els 

escrits sagrats del Poble de Déu, la Bíblia d’Israel. Des d’aleshores, els 

cristians, a la primera part de la Bíblia l’anomenem Antic Testament i a la 

segona part el Nou Testament o Nova Aliança.   

La llista oficial (el «cànon») dels diferents llibres de l’Antic Testament (AT) 

és, segons la tradició catòlica, de 46 llibres. Pel que fa al Nou Testament 

(NT), és de 27 llibres. 

Els cristians considerem inspirats per Déu els llibres que formen la Bíblia i, 

per això, els anomenem «Sagrada Escriptura»  o «Sagrades Escriptures».   


