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Entrevista a Teresa Bermúdez responsable a Càritas Barcelona de la zona
territorial del Barcelonès Sud (Sants, la Marina, Hospitalet y Cornellà de Llobregat).
18 Abril, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

“A Càritas partim dels principis de subsidiarietat, de participació i de solidaritat; des d’aquí
ens fem presents al territori per acostar-nos a la realitat de les persones vulnerables”. Càritas
dona resposta a allò que no està cobert –o que ho està de manera insuﬁcient- per les
administracions públiques, “perquè no poden arribar a tot i necessiten treballar
conjuntament amb el tercer sector en el disseny i la implementació de les polítiques socials”,
aﬁrma Teresa Bermúdez, responsable a Càritas de la zona territorial del Barcelonès Sud
(Sants, La Marina, l’Hospitalet i Cornellà de Llobregat).

|1

‘Càritas i l’Administració’

Quines polítiques socials poden combatre la pobresa?
Hi ha polítiques que generen desigualtat, pobresa i exclusió social. Des de Càritas pensem
que la pobresa és en si mateixa un problema urgent de drets humans, i sovint és
conseqüència de la seva vulneració. Cal prioritzar polítiques públiques dirigides a augmentar
la protecció social, l’habitatge social, la salut per a tothom, el treball digne i un salari just,
l’atenció a les famílies, i que tractin a totes les persones amb dignitat i igualtat.

Per què es criminalitza la pobresa?
Perquè partim que la pobresa és un problema individual i, per tant, se sent rebuig per la
persona pobra, a qui culpem de la seva situació. Per ajudar les persones hem de recuperar el
vincle social amb l’altre, hem de poder conèixer quines són les causes estructurals que
causen la pobresa i contribuir a recuperar el teixit i la xarxa comunitària.

La tasca que realitzes t’enforteix la fe?
Sí, treballar per les persones dona sentit a la meva fe i alhora l’alimenta. La meva feina és
una forma de concretar el fet de ser cristiana, i m’ajuda a ser ﬁdel al missatge de Jesús. Un
missatge que ens porta a lluitar pel bé comú, per la igualtat i la justícia. La meva fe pren tot
el sentit quan es posa al servei dels altres, i és un privilegi poder fer-ho en una organització
com Càritas, que pren també aquests principis com a centre de la seva acció.
Òscar Bardají i Martín
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 21 d’abril
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