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Entrevista a Mn. Joan Costa, nou delegat de Pastoral Social i Caritativa de
l’Arquebisbat de Barcelona i rector de la parròquia de la Mare de Déu de Betlem
11 Octubre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Mn. Joan Costa ha dedicat els seus 27 anys de prevere a la docència i a la pastoral parroquial.
Actualment és rector de la parròquia de la Mare de Déu de Betlem i acaba de ser nomenat
delegat de Pastoral Social i Caritativa de l’Arquebisbat de Barcelona. “Gran part de la meva
docència anava sobre Doctrina Social de l’Església i ara intentaré fer pràctic tot allò que he
après amb l’estudi i la reﬂexió”, aﬁrma.

Com es pot animar l’exercici de la caritat?
D’una part, fent-ne difusió, perquè la ciutadania i sobretot els ﬁdels cristians prenguin
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consciència que calen moltes mans per arribar a atendre la multitud de necessitats humanes
que hi ha avui a la nostra societat. També caldrà pregar perquè cada cop siguem cristians
més coherents amb allò que creiem i ens impliquem en la dimensió missionera i caritativa de
la nostra Església.

Quin seria el seu desig, doncs?
Voldria que tot ﬁdel de la diòcesi de Barcelona fes seva la deﬁnició de caritat o solidaritat que
va proposar el papa Joan XXIII a l’encíclica Pacem in terris: sentir com a pròpies les
necessitats alienes i comunicar als altres allò que és nostre. En el fons, és sentir l’altre com
un altre jo, i més quan l’altre és també un altre Crist. Aquesta seria la veritable revolució
social.

La situació actual és fruit d’una manca d’educació en l’ajut del necessitat?
El gran repte avui és ensenyar a estimar i a capacitar la gent a estimar de debò. Tanmateix,
el món que ens envolta ha forjat personalitats d’un costat narcisistes, i d’un altre molt
ﬂuixes, trets que incapaciten per estimar, preocupar-se i a ocupar-se dels altres. El papa
Francesc ho va dir també amb una expressió molt dura mostrant el que ens passa: l’estat del
benestar ens ha anestesiat, ens ha incapacitat per plorar per l’altre i ens ha dut a la
globalització de la indiferència. Cal, urgentment, una educació en virtuts que posi Crist en el
centre de tota la nostra vida, i això en tots els àmbits humans i formatius.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 14 d’octubre
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