
Notícies  
Tasca social: Us passem a detallar les tasques 
que hem realitzat durant els mesos de setembre 
i octubre al centre d’atenció social, pastoral i 
missioner que fa poc hem obert a Sabiñánigo 
(Osca): 
 

 
· Cistelles de la compra setmanals lliurades: 43 
· Peces de roba recollides: 368 
· Peces de roba lliurades: 105 
· Dinars individuals en restaurant a transeünts: 5  
· Classes de repàs infantil: 92 
· Classes d'espanyol a estrangers immigrants: 11 
· Festes infantils d'aniversari: 2 
· Visites hospitalàries: 9 
· Tardes d’oració: 7 
· Cultes sota petició: 6 
· Grup d'autoajuda: 1 (acabat d’iniciar) 
· Estudis bíblics: 2 (acabat d’iniciar) 
· Sessions cinema infantil: 3 (acabat d’iniciar) 
 

Necessitem recursos per seguir endavant i 
continuar creixent, com a testimoni evangèlic 
 
 
 
 
 
 
 

en aquesta zona geogràfica, per a la glòria de 
Déu: ajudeu-nos amb aportacions de roba, 
aliments, diners... i també joguines, a les envistes 
de la campanya de Nadal. 
Us assegurem que no es perd un sol euro en 
tasques administratives sinó que tota aportació 
va destinada íntegrament a l’obra social. 
Només comptem amb les vostres donacions 
privades. 
 
‘El Cenacle: Ja en paper! Per fi ja tenim a les 
mans el devocionari cristià més ecumènic i 
internacional del món. Podeu sol·licitar la 
subscripció a través del telèfon (+34) 644 80 
73 48, de l’email info@elcenacle.org, o de la 
web www.elcenacle.org, i tenir-lo preparat 
per començar l’1 de gener amb una medita-
ció diària ben bonica. Recordeu que també 
podeu tenir-lo a través del mòbil, de la web o 
aconseguir-lo en àudio. 
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Ajuda’ns a ajudar. 
Triodos Bank NV S.E. 
Titular: Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal 
IBAN: ES63 1491 0001 21 3000089467 
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LA JUSTÍCIA ESTÀ BÉ, SI LA INJUSTÍCIA ESTÀ LLUNY. 
Ja tenim el lema que il·luminarà la propera 'Setmana d'Oració per la Unitat dels Cristians' (SOUC) que 
organitza conjuntament el Consell Pontifici per a la promoció de la unitat dels cristians i la Comissió Fe i 
Constitució del Consell Mundial d'Esglésies: "Actua sempre amb tota justícia "(cf. Dt 16: 18b). I he cregut 
oportú avançar la reflexió sobre el lema d'aquesta SOUC que celebrarem el proper gener, perquè justament 
crec que el significat més profund que té l'Encarnació que rememorarem les properes setmanes amb el Nadal, 
és precisament el gran acte diví de Justícia: restitució de pobres, oprimits, perseguits, febles, pecadors. Déu 
Pare va revelar la seva justícia per a la Història de Salvació de l'ésser humà, en l'Encarnació de Déu Fill: Crist 
ens va justificar espiritualment però també carnalment. Per tant, no entenc una teologia que no sigui 
alliberament i rescat de l'ésser humà en tots dos nivells, com tampoc entenc que l'Església de Crist no sigui 
una constant 'denúncia profètica' davant d'allò en el món que és fruit del pecat: la injustícia, el sofriment, el 
dolor, la mort.  
Molts sociòlegs i psicòlegs afirmen que som més solidaris i més proclius a veure i denunciar les injustícies com 
més lluny es troben de nosaltres: per exemple, obrim telenotícies amb la informació d'uns nens atrapats en una 
cova de Tailàndia, i tanquem els ulls i els ports marítims als refugiats de la Mediterrània. La justícia està bé, si 
la injustícia està lluny. 
Avui i aquí, tot i que sé que em portarà problemes, no puc deixar de denunciar el que considero un silenci 
escandalós de les institucions eclesiàstiques d'Espanya. En els últims mesos, s'ha mostrat a la llum pública que 
presumptament aquest Estat té jutges i fiscals dels seus alts tribunals que van practicar turisme sexual amb 
menors a Colòmbia; que té tribunals que de facto absolen violadors en llopada; que ha tingut un Cap d'Estat 
que presumptament ha realitzat negocis escandalosos i fora del control fiscal; que el partit del Govern dels 
últims anys presumptament ha creat una xarxa de corrupció i espoliació de les arques públiques; que és el 
segon país del món (després de Cambodja) en major nombre de fosses comunes amb executats polítics; que a 
dia d'avui és l'Estat amb més artistes imputats i perseguits per l'ús de la llibertat d'expressió en les seves 
creacions (per davant fins i tot de la Xina); que és un membre de l'OTAN que presumptament ven armament a 
terroristes jihadistes; que ha estat inclòs per Amnistia Internacional com un Estat que vulnera els drets 
humans a Catalunya i que -tal com el defineix l'informe- manté presos polítics a les presons... Però també que 
els poders d'aquest Estat s'han enfortit i enriquit (banca, elèctriques, constructores, petrolieres...) mentre que 
"ha empobrit la pobresa" de la seva població, arribant al 25% del total d'habitants segons l'informe de Càritas.  
De debò que no cal dir res al respecte? La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) no sembla dir res, perquè 
potser la CEE és també Estat. Però la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya (FEREDE) 
tampoc, perquè potser la FEREDE també vol ser Estat. Doncs si algun sentit té el treball ecumènic és justament 
que els cristians de base treballem junts en aquestes 
àrees en què fallen escandalosament les jerarquies, en 
aquests temes que haurien de ser transversals a 
qualsevol denominació o confessió: la injustícia, ja sigui 
política, econòmica, social, de gènere i patriarcat... i 
quan les institucions eclesials guarden silenci davant la 
injustícia, és el cristià del carrer el qui ha d'assumir 
aquestes tasques que li són pròpies a l'Església de Crist: 
denúncia profètica, encara que ens costi la vida. 
 
 

 
 

Enric Ainsa 
Pastor-Missioner de la CEC-Masvidal 

Sabiñánigo (Espanya) 
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