19 de JUNY de 2016
DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY
UNA SITUACIÓ PUNYENT
QUE HAURIA DE MOURE’NS A L’ACCIÓ
Aquest diumenge i dimecres vinent la plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants ens conviden a participar en una manifestació i en una vetlla de pregària en
motiu del dia mundial de les persones refugiades. La primera a la plaça universitat
el diumenge a 1es 19h i la segona dimecres 22 a les 20h a la basílica dels sants Just
i Pastor de Barcelona presidits pel nostre bisbe Agustí.
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El 19 de juny sortirem al carrer per denunciar públicament la irresponsabilitat, la
negligència i l’hostilitat dels representants polítics de l’estat espanyol i de la resta
dels estats europeus davant l'èxode de persones desplaçades que cerquen un lloc segur. Sortirem al carrer per denunciar les vulneracions dels drets humans comeses
pels governs i els seus còmplices, que tanquen les portes a dones, homes i infants
que necessiten protecció. Negant-los el dret a la lliure circulació i a les vies legals
existents, se'ls obliga a quedar exposats al negoci impune del tràfic de persones, a
fronteres militaritzades subcontractades a règims opressors i a arriscar la seva vida
constantment.
El 19 de juny ens unirem per denunciar l'abandonament per part dels nostres governants de la seva obligació d'activar les imprescindibles accions de rescat, ajuda i protecció humanitària. No oblidem les més 36.000 persones que, des de l’any 2000, han
perdut la vida al Mediterrani. Ens unirem per exigir a l’estat espanyol i a tots els estats de la Unió Europea que apliquin les vies segures previstes, perquè totes les persones que han hagut de deixar el seu país, pels motius que siguin, puguin sobreviure,
i viure dignament, en comptes d'haver de deixar-hi la vida. I també perquè les lleis ja
incloses en els tractats internacionals d'Asil i de Drets Humans s'apliquin immediatament.
El 19 de juny sortirem al carrer per denunciar l'acord immoral per a la deportació
dels refugiats entre els estats de la Unió Europea i Turquia, un país que vulnera sistemàticament els Drets Humans. Les forces de seguretat turques han disparat, ferint i
assassinant persones que intentaven creuar les seves fronteres. Turquia no és un país
segur, ni per als refugiats, ni per als kurds, ni per a la ciutadania turca que s'oposa al
seu govern. Denunciarem també les accions policials dels estats europeus o els règims que treballen al seu servei contra les persones desplaçades: les càrregues amb
gasos lacrimògens, la repressió del voluntariat, la dispersió violenta i els trasllats,
contra voluntat o a través de falses informacions, a centres de detenció; on les condicions sanitàries, alimentàries i mèdiques són deplorables, i se'ls impedeix l'accés a
l'ús legítim dels recursos i drets legals.
Certament és una crisi humanitària, però té causes morals, polítiques i econòmiques i evidencia una greu crisi de fons: una crisi de les polítiques europees de control
de fronteres. Els representants institucionals posen per davant de la vida humana el
manteniment de privilegis econòmics. I per això el 19 de juny sortirem al carrer: per
reclamar consciència social, compromís i voluntat política. Per actuar junts amb valors humans, amb respecte, responsabilitat, solidaritat, esforç i empatia. Som aquí per
transformar les fronteres que existeixen entre nosaltres. Encara que sigui difícil, un
món millor és possible! L’actual govern espanyol ha dimitit de les seves responsabilitats morals i legals, i col·labora amb el blindatge d’Europa amb les tanques de Ceuta i Melilla i amb els CIEs.
Exigim al futur govern espanyol: Que aculli els refugiats i refugiades i garanteixi
el dret d’asil a totes les persones. Que deixi de bloquejar les iniciatives d’acollida
Que revisi la llei d’asil espanyola, que és absolutament restrictiva i injusta. Exigim
al futur govern espanyol i a la resta de governs de la UE: La revocació immediata

del pacte immoral entre la UE i Turquia i de tots els acords d’externalització de fronteres. La fi dels acords de
militarització de les fronteres i la destinació d'aquests fons al rescat, l'acollida i l'ajuda humanitària. Reclamem
també la protecció del voluntariat. L’immediat i fàcil accés a vies legals d'asil i vies segures per a totes les persones que han hagut de deixar enrere casa seva. La fi de les polítiques que donen suport al manteniment de dictadures, i participen en la destrucció d'altres països, amb intervencions militars, venda d'armes, espoli de recursos naturals i explotació humana. El respecte al dret d’asil i la fi de les polítiques que destrueixen la vida sempre la vida del poble, mai dels poderosos- i l'aplicació immediata d'aquelles polítiques que la protegeixen!
Perquè "Tota persona té dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat i a la lliure circulació". Cap persona
no és il·legal.

Obriu fronteres, volem acollir!
"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als qui ja
participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"

Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
MARIA MONTSERRAT TRILLES CANTI (69)
JUAN NIETO GONZÁLEZ (84)
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a les 9 Elvira Sans i famílies
a les 11 famílies Sabadell-Rodergues; Ramon Sabadell i Domingo Gibert; Josep Borrás; Miquel Soberana; Miquel
Portillo
a les 9 Lluis Bernal; Lluis Fabró; Lluisa Val
a les 9 José Martínez
a les 9 esposos Joan i Teresa; Juanita Lagarriga; Joan Martí
Joan Vilá i Maria Casanovas; Maria Busquets i Joan
Vidal; famílies Company-Solà; Teresa Estalella Josep
Estalella i Rosa Baró
a les 20 famílies Company-Solà
a les 9 Josep Portillo; Maria Busquets i Joan Vidal
a les 11 famílies Clarisó-Monfort-Lens; Luis Sabaté; Maria i
Joan Raventós

CONCERT ORGANITZAT PER LA CASA
DE ARAGÓN

setembre amb l’inici del curs escolar. Aquesta setmana, doncs, només n’hi haurà dilluns i dimarts.

Aquest dissabte 18, a les 19h al temple parroquial.

VINE I VEURÀS

CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL
FRANCESC PALAU
Aquesta propera setmana, dimarts 21 matí i tarda i
dimecres 22 al matí el centre farà us de la sala de
sant Pau per a fer l’avaluació de curs i programació
del treball futur.

ESCOLA MARE DE DÉU DEL CARME
Dimarts 21 a les 18h hi haurà la festa de promoció
dels alumnes de 4t d’ESO.

MISSES A LA CAPELLA
DE LA M.D. DEL CARME
La missa dels dies laborables a la capella de
l’escola de la Mare de Déu del Carme a les 7.20h
“comença vacances” aquest dimecres 22 de juny
amb el final de les classes i es reprendrà el 12 de

La darrera sessió d’aquest curs serà el proper dimarts 21 a les 20h a la capella de sant Jordi.

CONSELL PASTORAL “AMPLIAT”
Aquest proper dimecres, a les 18h a la sala de sant
Pere, per a cloure el curs, consultar algunes propostes de cara a l’estiu i revisar les activitats d’aquest
curs. A més dels membres del consell, hi són convocats per tant les comissions de la Romeria, del
Corpus i de la festa de sant Pere i sant Pau.

FESTA DE SANT JOAN
És un dia festiu, però l’horari és el dels dies laborables. Hi ha, en motiu de sant Joan una missa extraordinària a la Barceloneta, a les 12 del migdia.

