Glossa

Un món més fratern és possible
Romà Casanova, bisbe de Vic

Obrir els portals de notícies d’arreu del món significa
abocar-se a una sèrie d’esdeveniments que no es refereixen sempre a realitats positives, sinó que, massa
sovint, ens porten a veure la cara més amarga de la realitat: les injustícies, els conflictes, la violència, la desunió... I sempre veiem que són els més febles els qui
més sofreixen els efectes i les conseqüències d’aquests
esdeveniments. Els qui mirem la realitat des de la fe
cristiana no podem mai deixar-nos aclaparar pel mal
que ens envolta. La nostra mirada ha de ser sempre esperançada; és a dir, activa davant el mal i la injustícia,
amb la denúncia i, sobretot, amb les accions que ajuden
a fer que el món sigui més fratern.

fet i ens alegrem pel que continuarà fent, amb la nostra
col·laboració, per tal de fer un món més fratern.
La realitat continua essent ben punyent. La dada de vuitcents vint-i-un milions de persones que passen fam, és a dir,
que no poden viure amb dignitat ni poden desenvolupar-se
de manera integral; aquesta dada ens demana de continuar
lluitant perquè el nostre món sigui un lloc en què tothom tingui el dret a la vida i a viure amb dignitat, amb l’aliment, el
treball, l’educació, la llibertat religiosa. La mirada al món, per
a un cristià, ha de ser feta des de la fraternitat, sense fronteres. Com ens diu la Campanya de Mans Unides d’aquest any:
«Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones.»

És això el que van fer, fa seixanta anys, aquelles dones
que, provinents de l’Acció Catòlica i des de la seva fe cristiana, iniciaren Mans Unides, una organització de l’Església Catòlica per a la promoció i el desenvolupament
en països empobrits. Aquest fet manifesta el que fa la fe
cristiana en el cor de les persones. La fe en Crist actua
per la caritat. La cultura cristiana brolla de la fe que germina en obres de caritat i de veritat. Ens alegrem pel seixantè aniversari de Mans Unides. Agraïm tot el bé que ha

En aquesta campanya hi ha un subratllat especial: potenciar
la igualtat per a les dones. Quan parlem dels més pobres, hem
de tenir en compte que les nenes i les dones són, en moltes situacions, les més pobres d’entre els pobres. I això va contra la
igualtat i la dignitat de les persones humanes. Mans Unides
treballarà aquest aspecte tan cristià. Recordo que sant Enric
d’Ossó deia: «Educar un nen és educar un home, però educar
una nena és educar una família.» Per al futur de les famílies i
els pobles la dona té un paper fonamental.
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