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L’espiritualitat del poble gitano ha estat aquest 
cap de setmana un dels protagonistes de ‘La nit 
de les religions’, una jornada de portes obertes 
a una quarantena de llocs de culte, organitzada 
pel grup jove de l’Associació Unesco per al Dià-
leg Interreligiós (AUDIR).

Inspirant-se amb un projecte que es feia a Ber-
lín, el 2016 es va celebrar a Barcelona la primera 
‘Nit de les religions. Enguany s’ha volgut posar 
el focus en una minoria durament estigmatit-
zada, el poble gitano. La primera referència es-
crita de la seva presència al Principat és de l’any 
1415. Poc després, els Reis Catòlics, a més de 
decretar l’expulsió de jueus, musulmans i con-
versos, també van decretar lleis i decrets que 
pretenien l’assimilació dels gitanos. El punt 
culminant fou durant el regnat de Ferran (1713-
1759), quan “la gran batuda” va portar a galeres 
més de nou mil persones. Les persecucions 
van continuar, especialment durant el nazis-
me, que va promoure l’extermini sistemàtic de 
mig milió de gitanos.

Avui dia, l’estigma contra els gitanos segueix, 
com posa de manifest les darreres expulsions 
que van decretar les autoritats franceses du-

Nit de les Religions: “Els gitanos sempre 
hem sigut molt creients”

AUDIR.
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rant 2004 i 2010, i també els intents de la dreta 
i l’extrema dreta italiana de crear censos amb 
les seves dades o empremtes dactilars. La nova 
llei d’igualtat que aquest estiu van aprovar les 
Corts incorpora l’antigitanisme al Codi Penal.

Pel que fa a la religió, històricament eren mu-
sulmans, catòlics o ortodoxos, un fet que el de-

terminava el seu lloc de residència. Després de 
la Segona Guerra Mundial, molts d’ells es van 
convertir al cristianisme evangèlic. El que és 
evident és que l’espiritualitat “és una de les ca-
racterístiques definitòries” d’aquest poble. Així 
ho va explicar durant l’acte inaugural de ‘La nit 
de les religions’ en Sam Garcia, membre del 
grup musical barceloní Rumba Nois.

“Els gitanos sempre hem sigut molt creients en 
Déu”, exposa Garcia. Forma part d’un grup de 
rumba catalana format als anys 90 i bona part 
dels seus components són membres de les Es-
glésies de Filadèlfia. “El meu pare era pastor”, 
va revelar en Sam als assistents.

Una conversió sense precedents

Durant segles, el poble gitano català es va ca-
racteritzar per un catolicisme molt fervorós, 
segons va ressaltar el músic, però la situació va 
durar un gir a mitjans del segle XX.

Tot va començar a mitjans dels anys 30 a la 
Bretanya (França), quan Clément Le Cossec 
(1921-2001) va entrar en contacte amb les As-
semblees de Déu, una tradició evangèlica de 
caràcter pentecostal, i va acabar fent-se pas-
tor als 25 anys. Procedia d’una família breto-
na molt humil i com que coneixia en primera 
persona què significava viure en l’exclusió, va 
decidir després de la Segona Guerra Mundial 
treballar amb el poble gitano. Inicialment, es 
tractava d’una missió gitana dins de les Assem-
blees de Déu franceses, però l’any 1968 es va 
independitzar.
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Però, per què es van produir aquestes conver-
sions? Segons en Sam, l’Església de Filadèlfia 
“congeniava millor amb la manera de ser” del 
poble gitano. En qualsevol cas, en Sam va dei-
xar clar que hi ha gitanos “ateus” o que tenen 
“altres creences”. De fet, l’Arquebisbat de Barce-
lona compta també amb un secretariat de pas-
toral gitana, que dirigeix Juan Alberto Pérez.

De França a Catalunya

A Catalunya, el primer lloc de culte es va obrir 
l’any 1965 a Balaguer. L’any 1967 el règim fran-
quista va obligar a les comunitats no catòliques 
a inscriure’s en un registre, però l’Estat no va 
acceptar que ho fessin amb el nom de Mis-
sió Evangèlica Gitana o Moviment Evangèlic 
Gitano. Sí que ho van poder fer amb el nom 
d’Església de Filadèlfia, una de les comunitats 
cristianes esmentades en el llibre de l’Apoca-
lipsi, i que estava situada a l’actual Turquia.

A finals dels anys 70, van obrir a Barcelona el 
seu primer lloc de culte, en una part de la ciutat 
molt vinculada a la comunitat gitana, al carrer 
de la Cera, al Raval. Al principi, es van comen-
çar a reunir en cases particulars. “Dos germans, 
que es deien Juanita i Modestet, anaven casa 

per casa a predicar l’Evangeli; allò es va comen-
çar a fer molt gran i en Toni, que era el ‘palmero’ 
de Peret i que tenia un bar, els va deixar un re-
servat del local”, va relatar en Sam. Peret (1935-
2014) era un artista molt conegut i que l’any 
1974 va arribar a ser el representant de RTVE 
al festival d’Eurovisió, amb la cançó ‘Canta y sé 
feliz’. Quan es va convertir a les Esglésies de Fi-
ladèlfia, a principis dels anys 80, el seu creixe-
ment es va accelerar. “Allò va arrossegar a molts 

gitanos perquè era una figura molt important”, 
va afegir en Sam. Peret va arribar a ser pastor 
durant set anys, tot i que se’n va acabar des-
vinculant. En diferents entrevistes, el cantant 
va expressar la seva decepció amb les religions 
i els seus dirigents, però sempre deixava clar 
que mai havia deixat de creure en Déu.

Una de les cançons més cèlebres de Peret, ‘Bar-
celona tiene poder’, i que es va convertir en un 
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dels himnes dels Jocs Olímpics de 1992, té un 
origen religiós. “La lletra original deia ‘Cristo tie-
ne poder’ i ‘La iglesia tiene poder” i va ser una de 
les melodies més populars entre les comunitats 
pentecostals i carismàtiques durant els anys 80.

Un sentit homenatge

‘La nit de les religions’ compta amb el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona i de la Fundació 
La Caixa i l’edició d’aquest any també ha servit 
per homenatjar al teòleg Francesc Torrade-
flot, una figura clau en la consolidació del dià-
leg interreligiós a Catalunya a través d’AUDIR.  
Aquest any, l’han substituït en la direcció de 
l’entitat en Sergio Arévalo i l’Arnau Oliveres.

La presidenta d’AUDIR, Montse Castellà, va ex-
pressar també que el seu propòsit és anar més 
enllà de les institucions religioses. Per això, 
aquest any, al subtítol de l’acte, s’hi ha afegit 
també dos conceptes nous: “cosmovisions” i 
“creences en diàleg”. 

Enguany, han participat a ‘La nit’ comunitats cris-
tianes de diferents branques, musulmanes, jue-
ves, budistes, bahá’ís, hindús i sikhs, entre altres. 
Hi ha hagut tota mena de propostes: música cris-

tiana amb tocs celtes a l’Assemblea de Germans 
del carrer Terol; una exposició sobre els 150 anys 
de la primera comunitat metodista a Barcelona, 
situada al carrer Tallers; o un repàs per les melo-
dies de la Reforma per part de l’església evangèli-
ca de parla alemanya, situada al carrer Brusi.

Els grups de diàleg interreligiós del barri del 
Raval i dels districtes de Nou Barris i Gràcia 
van visitar diferents llocs de culte. Les monges 
benedictines del Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les, al carrer Anglí, van organitzar una pre-
gària de vespres, i l’església de Sant Andreu del 
Palomar, va donar a conèixer el seu patrimoni 
històric i artístic, com la Capella dels Segadors i 
les pintures murals de Josep Verdaguer.

Els joves musulmans es reivindiquen

Una de les activitats més concorregudes, i que 
va tenir un caire obertament reinvindicatiu, va 
ser la presentació de l’Associació d’Estudiants 
Musulmans, on diferents joves van explicar les 
seves experiències de discriminació i estigma-
tizació en les universitats públiques. L’agres-
sió russa sobre Ucraïna va estar molt present 
en l’acte que va organitzar la comunitat jueva 
progressista Bet Shalom sobre els refugiats. Els 

Testimonis de Jehovà van donar a conèixer les 
històries de persecució que van patir a mans 
dels nazis durant la Segona Guerra Mundial, i 
la Casa del Tibet va oferir un tastet de te dolç i 
khapses (galetes tibetanes).

“Mur de contenció a la xenofòbia”

Des de les administracions públiques, l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Generalitat van tornar a 
deixar clar la importància d’aquesta mena d’ac-
tes, amb l’objectiu de posar fre a la intolerància, 
en un context de creixent polarització i de con-
solidació de l’extrema dreta i els discursos d’odi 
arreu d’Europa.

El Comissionat de Diàleg Intercultural i Plura-
lisme Religiós de l’Ajuntament, Khalid Ghali, 
va destacar la importància de valors com “el 
diàleg, la relació i el reconeixement mutu”. La 
directora general d’Afers Religiosos, Yvonne 
Griley, va definir ‘La nit de les religions’ com 
un “mur de contenció de la xenofòbia” i un “re-
ferent de diàleg”.

david casals –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nit-religions-gitanos-sempre-molt-creients-deu
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Els Testimonis de Jehovà de tot el món han 
reprès la predicació casa per casa després de 
dos anys d’interrumpció per la pandèmia de la 
Covid-19. La predicació domiciliària s’ha iniciat 
aquest 1 de setembre, junt amb el llançament 
d’una campanya mundial per oferir a tothom 
un curs bíblic interactiu i gratuït.

“Els Testimonis de Jehovà entenem la predica-
ció casa per casa com un signe d’identitat dels 
primers cristians”, afirmen des de l’organitza-
ció religiosa.

Segons els Evangelis, recorden, Jesús mateix 
va enviar als seus deixebles a predicar casa per 
casa, i els Testimonis de Jehovà avui entenen 
aquesta pràctica “com una mostra d’amor per 
part de Déu que permet dur el missatge d’es-
perança de la Bíblia a totes les persones, sense 
discriminar ningú”.

Des de l’organització religiosa reconeixen que 
aquest mètode de predicació els hi ha donat 
bons resultats. “El nombre de persones que han 
volgut començar a estudiar la Bíblia amb nosal-
tres ha anat augmentant en els darrers anys”. 
Just abans de la pandèmia es dirigien a tot el 

Els Testimonis de Jehovà tornen a predicar 
casa per casa
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món quasi vuit milions de cursos bíblics gra-
tuïts, expliquen, i els hi consta que molts d’ells 
“van començar per la predicació casa per casa”.

Ara bé, són conscients que no tothom està dis-
posat a acollir el missatge o a obrir la porta da-
vant de la seva petició. “Ens fa pena si algú no 
vol obrir-nos la porta però respectem les opini-
ons i postures dels altres i no pressionem ningú 
perquè ens escolti”, matisen.

Una tècnica, la de la predicació casa per casa, 
que es prepara i treballa a les seves reunions 
setmanals, que són obertes al públic. “A les reu-
nions es repassen suggerències basades en els 
principis bíblics, es relata com ser considerats 
amb els veïns que visitem, com mostrar bona 
actitud, i com explicar de forma clara i breu el 
que Déu promet a la Bíblia”. La pandèmia va 
eliminar la possibilitat de la prèdica domici-
liària però els Testimonis de Jehovà van se-

guir oferint el missatge de la Bíblia per altres 
canals. “Hem continuat predicant per telèfon 
als nostres coneguts, i per carta a tots els nos-
tres veïns”.

glòria barrete –cr | llegir al web +

Voleu rebre per WhatsApp
les notícies imprescindibles de cada setmana?

Apunteu-vos a la llista informativa
de Catalunya Religió!

Com? Guardeu el número 693 715 339 a la llibreta 
de contactes com a ‘Llista Catalunya Religió’.

I envieu-hi un missatge de WhatsApp 
que digui ALTA i el vostre nom.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/testimonis-jehova-tornen-predicar-casa-casa
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Si algú dubta sobre quins són els quatre evan-
gelistes i quin símbol els representa només 
haurà de mirar amunt. Trobarà els símbols dels 
quatre evangelistes als quatre vents coronant el 
temple. En pocs mesos la Sagrada Família fina-
litzarà les quatre torres del evangelistes que en-
volten la torre central de Jesús. Abans d’acabar 
l’any estaran acabades les torres de Marc i Lluc, 
i durant el 2023 les de Joan i Mateu. Com es 
va fer l’any passat amb l’estel de Maria, aquest 
dijous s’han mostrat les escultures de marbre 
que les properes setmanes culminaran les dues 
torres dels evangelistes de la banda muntanya.

La roda de premsa també ha servit per cons-
tatar que la Sagrada Família ja ha recuperat el 
flux turístic i es preveu que el 2023 sigui l’any 
que torni a igualar les xifres d’abans de la pan-
dèmia. També s’ha normalitzat l’activitat litúr-
gica a la Basílica, que és la finalitat principal del 
temple que va concebre Antoni Gaudí.

Els models de les escultures que coronaran les 
torres es van presentar fa quatre anys i ara ja 
es podran veure en la seva realització i ubica-
ció definitiva. Són quatre escultures de marbre 
blanc procedent de Grècia que ha realitzat l’es-

La Sagrada Família posa els evangelistes 
als quatre vents

https://www.catalunyareligio.cat/ca/festa-major-sagrada-familia-inaugurar-torre-maria
https://www.catalunyareligio.cat/ca/quatre-evangelistes-vetllaran-barcelona-sagrada
https://www.youtube.com/watch?v=06FLKWUv74k
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cultor Xavier Medina Campeny. Les que ja es-
tan finalitzades i a punt de ser enlairades són la 
l’evangelista Marc, simbolitzat amb l’escultura 
d’un lleó que representa de força, coratge i re-
ialesa; i la de Lluc, el bou, un animal de càrrega 
tranquil i humil.

L’escultura de cada representació tradicional 
dels evangelistes estarà sobre un llibre obert 
també de marbre amb les lletres de la seva 
abreviatura, en aquest cas, Mc i Lc, gravades 
amb un trencadís.

Els quatre tetramorfs comptaran amb unes ales 
superiors de formigó blanc que culminaran la 
cota de 135 metres. L’interior del poliedre que 
uneix la base de cada torre amb les escultures 
serà un espai buit on se situaran els focus que il-
luminaran la torre central de Jesús. L’arquitecte 
director de les obres, Jordi Faulí, ha explicat 
que “així és com ho havia previst Gaudí”.  

Les quatre torres dels evangelistes envoltaran 
la torre de Jesús de 174 metres i amb 135 me-
tres seran les terceres més altes del temple, 
per darrera de la Torre de Maria ja finalitzada 
l’any passat. El fust, la part final de la base de la 

torre de cada evangelista, serà la part que s’as-
semblarà més als pinacles actuals de les faça-
nes. Estarà cobert de trencadís i s’hi inscriuran 
les lloances “Amén” i “Al·leluia”. Sempre s’ha 
explicat que Gaudí havia previst aquests ins-

cripcions en els elements exteriors elevats de 
l’edifici perquè la gent que passava per davant 
de temple aixequés el cap per llegir i pronun-
ciar les lloances com en una pregària espontà-
nia. El trencadís dibuixarà també unes palmes, 

Estat actual del temple. Foto: Sagrada Família.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tots-vosaltres-brilla-avui-estel-torre-maria
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símbol del martiri i una iconografia d’elements 
vegetals molt present en tot el temple.  

Recuperació de les misses a la Basílica

El final de les restriccions per la Covid també ha 
permès recuperar les celebracions dominicals a 
la Basílica. Com ha explicat a Catalunya Religió el 
rector de la Sagrada Família, Josep Maria Turull, 
al juny es van recuperar les eucaristies internaci-
onals dels diumenges a les 9 del matí per a 800 
persones. I aquest setembre ja hi ha una celebra-
ció litúrgica extraordinària cada setmana. “Sem-
pre està ple i els darrers diumenges s’han quedat 
100 o 200 persones al carrer”, explica Turull. 
Això també porta a omplir la missa que es fa a 
dos quart d’onze cada diumenge a la cripta, amb 
feligresos i turistes que visiten el temple.

Alhora, els darrers mesos s’ha notat l’augment 
de grups de pelegrins que dins de la visita cele-
bren missa a la cripta. Segons Turull, “això fa que 
cada vegada funcionem més com una església”.

El 2026, la torre de Jesús

L’arquitecte Faulí també ha explicat els treballs 
més immediats que se centren en acabar les 

quatre torres dels evangelistes, la capellà de 
l’Assumpta que hi ha darrera l’absis i de la que 
ja es veuen els fonaments, i acabar el projecte 
de la creu que culminarà la torre de Jesús. La 
façana de la Glòria, al carrer Mallorca, continua 
sense data de finalització, però la previsió és 
que a finals del 2025 o el 2026 s’acabin totes 
les torres centrals, fixant el perfil definitiu de la 
Sagrada Família. Aquesta fita coincidiria amb el 
centenari de la mort de Gaudí.

D’altra banda, el director general de la Junta 
Constructora de la Sagrada Família, Xavier 
Martínez, ha explicat que aquest any preve-
uen tancar-lo amb 3,4 milions de visitants, un 
70% de les visites habituals. Al gener van tenir 
uns 2.000 visitants diaris i aquest estiu ja han 
recuperat l’aforament màxim de 15.000. Això 
permetrà arribar a 87 milions d’euros d’ingres-
sos pel 2022 i amb la previsió de 102 milions el 
2023, fita assolida el 2019.

La recuperació d’ingressos ha permès reem-
prendre les obres, però sense recuperar encara 
el temps perdut: “La velocitat de tornar a posar 
en marxa les obres després de dos anys d’atura-
da és més lenta que la de l’augment dels recur-
sos”. Martínez creu que el 2024 es podrà tornar 
a fixar una data de finalització del temple, una 
vegada descartat el 2026. 

jordi llisterri –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-posa-evangelistes-als-quatre-vents
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Sant Ignasi de Loiola és Enecus en el musical 
que s’ha estrenat aquest cap de setmana a Man-
resa. És un dels actes destacats que commemora 
els 500 anys de la conversió del sant i que posa 
de relleu els onze mesos que va viure a Manresa.

Enecus és interpretat per Jordi Figueras. Tot 
just començar l’obra, repta l’espectador per-
què sigui capaç de viure el musical en pre-
sent, tal com destaquen pràcticament totes 
les tradicions religioses. Una invitació a viure 
l’ara i aquí i gaudir de la presència col·lectiva 
del moment, sense projeccions innecessàries 
en el passat ni cap el futur. El musical aconse-
gueix aquesta vivència del present: gràcies al 
propi Enecus i als cinc actors que juntament 
amb ell fan reviure els dies d’Ignasi a Loiola, i 
els que seguiran a Manresa.

La infantesa d’Enecus ve marcada per la mort 
de la mare en el part i una joventut amb Íñigo 
esdevingut militar. Després de l’impacte d’una 
bomba en una cama, ha de seguir vivint i res-
pirant contra tota lògica. Nou mesos de llit fan 
pensar a Ignasi que sense ell la vida diària se-
gueix igual, talment com si tot el que va fer just 
abans de desaparèixer hagués quedat esborrat.

Manresa estrena Enecus, l’Ignasi gentleman  
que es fa pelegrí

https://www.catalunyareligio.cat/ca/transformacio-ignasi-loiola-cobrara-vida-espectacle-musical
https://www.catalunyareligio.cat/ca/transformacio-ignasi-loiola-cobrara-vida-espectacle-musical


Dv, 22/09/2022 | Catalunya Religió | núm. 17814 | CULTURA I ART

ENECUS ABANDONA LA SEVA ANTIGA 
VIDA HEDONISTA, ELS ANYS 
DE DESMESURA PERSONAL, D’ORGULL
 I D’ARROGÀNCIA, DE PODER, DE DESIG

Esborrar el passat, però, no seria el que demana 
una transformació. Enecus és el gentleman que 
esdevé pelegrí. Abandona la seva antiga vida 
hedonista, els anys de desmesura personal, 
d’orgull i d’arrogància, de poder, de desig. Totes 
les grandeses que li prometien aquest estil de 
vida ja no li resulten més que un cercle petit, 
una zona de confort a la qual cal dir que no i de 
la qual cal fugir.

Del cavaller que ordena al pelegrí que obeeix

La seva, però, no és una fugida només física. 
L’allunyament del viure d’abans ja ha comen-
çat a Loiola, abans de Manresa. I a Manresa tot 
el d’abans es va tancant i es va obrint quelcom 
d’inacabable. És aquí on el discerniment dema-
na una disposició de mirada llunyana. I vetllar, 
un viure constant en estat d’alerta. No és viure 

ofegat en un seguit de dubtes, sinó estar-se qui-
et per no perdre’s el que ha de venir. A Manresa 
Enecus no és el cavaller que dona ordres, sinó 
el pelegrí que obeeix. I, com que vivim en una 
esfera, allà on sembla que s’acaba una cosa, no 
fa sinó començar-ne una altra.

A mode de conclusió, Enecus torna a encarar 
l’espectador i li planteja una certesa amb un in-
terrogant: com podia ser que rebés tant, donant 
tan poc? És el deixar-se fer pels altres i contem-
plar com en cada acte hi ha la totalitat, hi és tot, i 
en cada persona hi ha la totalitat dels éssers hu-
mans. I una altra certesa: havia d’anar més enllà. 
Això no va ser fàcil, però, tampoc, no va ser difícil.

Enric Llort, el director, ha format un conjunt 
artístic de primer nivell amb quatre actors, Jor-
di Figueras, Lluís Barrera, Salva Racero, Nat-
xo Tarrés, i dues actrius, Celeste Alías i Marta 
Valero, de Manresa i el Bages; dos compositors 
directors musicals que són els germans, Lluís i 
Miquel Coll, i una cinquantena de cantors de 
la coral Escriny. Actors i músics es van succeint 
per conduir els espectadors en el pelegrinatge 
humà i espiritual d’Enecus.

Per què la transformació d’Enecus?

El to, si bé profund i introspectiu en els diàlegs 
i les cançons, està igualment embolcallat per 
la sobrietat i l’austeritat que conté la posada 
en escena de tot el musical. Una posada en es-
cena que alterna la imatge en pantalla d’una 
cova manresana amb algun altre detall, com el 
llit d’Enecus en el període de convalescència 
a Loiola.

S’entreveu, en el musical, alguna referència a 
Èxode i èxtasi, l’aproximació a l’autobiografia 
d’Ignasi de Loiola, de Xavier Melloni recent-
ment publicada per Fragmenta.

Per què Enecus? D’on sorgeix el nom? Per què 
la transformació d’Enecus? Què devia empè-
nyer i mantenir Ignasi en la transformació que 
es dona a conèixer durant tot el musical? Són 
algunes de les qüestions que suscita el musical 
i que cada espectador haurà de resoldre.

montserrat boixareu –cr | llegir al web +
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/manresa-estrena-enecus-ignasi-gentleman-pelegri
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A pocs dies de la seva festivitat, la talla de la 
Mare de Déu de la Mercè espera per ser vene-
rada pels fidels després d’una restauració tan 
necessària com anhelada. Durant els nou me-
sos que ha durat la restauració, la Basílica de la 
Mercè de Barcelona ha mostrat al seu cambril 
una rèplica de la patrona de Barcelona, obra de 
Josep Barbero. El procés, que ha anat a càrrec 
del Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya, situat a Sant Cugat del Vallès, ha 
estat possible gràcies a l’Arquebisbat de Bar-
celona, que n’ha sufragat la part principal, i a 
la col·laboració de la Generalitat de Catalunya 
juntament amb les aportacions econòmiques 
dels fidels.

S’HA DESCOBERT QUE LA IMATGE 
TENIA FINS A QUATRE CAPES DE 
POLICROMIA CORRESPONENTS A LES 
RESTAURACIONS EFECTUADES EN 
DIVERSOS MOMENTS HISTÒRICS

El mes de novembre de 2021 la imatge va ser 
traslladada al Centre de Béns Mobles davant la 
necessitat de sotmetre-la a un procés de restau-La imatge de la Mercè més autèntica

https://www.youtube.com/watch?v=KMi32UGesgw&feature=emb_imp_woyt
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ració i d’embelliment. Un cop a Sant Cugat, en 
primer lloc es va fer un estudi per copsar l’estat 
de la imatge i procedir així a la seva restauració.

Fruit de l’estudi s’ha descobert que la imatge 
tenia fins a quatre capes de policromia corres-
ponents a les restauracions efectuades en diver-
sos moments històrics. Per aquest motiu, una de 
les finalitats ha estat retornar al color original. En 
paraules del rector, el mercedari Fermín Delga-
do: “El resultat ha estat d’una brillantor i d’un to 
molt aconseguit gràcies a la ingent feina de les 
restauradores Beatriz Montobbio i Claustre 
Augé”. Segons es té notícia, les dues darreres in-
tervencions sobre la imatge de la Mare de Déu 
de la Mercè varen ser l’any 1939, just acabada la 
Guerra Civil, i de l’any 1989.

Lliure de complements i amb el cambril 
restaurat

Un altre dels objectius de la restauració d’en-
guany ha estat el de deslliurar la imatge de tots 
aquells complements, com claus i ferramentes, 

que ara no tenien cap funció específica, però 
que al llarg dels segles s’hi havien anat col·lo-
cant. Per la seva festivitat, la imatge recuperarà 
la corona i el ceptre però no les joies, com els 
penjolls, a fi de no malmetre la imatge, atès que 
aquests tipus de complements rallen i malme-
ten les imatges amb molt poc moviment.

Tal com explica el rector, la basílica també ha 
recollit fons per restaurar i millorar el lloc on es 
venera la imatge: el cambril. Les millores, que 
s’estan fent per fases, suposaran que la imatge 
pugui rotar automàticament per ser contempla-
da també des del darrere. Alhora, es millorarà la 
il·luminació i la seguretat així com s’hi instal·larà 
un nou baldaquí d’argent. Amb totes aquestes 
intervencions s’aconseguirà una major dignitat 
i, alhora, es preservarà millor la talla, evitant ac-
tes vandàlics i aconseguint una millor ventilació.

Diumenge de lluïment

La imatge original, atribuïda a Pere Moragues, 
es col·locarà al cambril dissabte a la nit per tal 

que diumenge es pugui venerar durant totes 
les misses que es duran terme al llarg del dia. 
A la missa major de les 10:30 h serà beneïda pel 
cardenal Arquebisbe de Barcelona Joan Josep 
Omella, en una missa concelebrada amb al-
tres bisbes com Salvador Cristau, de Terrassa, 
i Agustí Cortés, de Sant Feliu de Llobregat, i els 
bisbes auxiliars de Barcelona Sergi Gordo i Ja-
vier Vilanova. 

Després d’aquests nou mesos de captiveri a 
Sant Cugat, la “Princesa de Barcelona” espera la 
visita de tots els ciutadans, tal com ho explica 
el rector: “Convido tots els barcelonins a venir a 
veure la Mare de Déu de la Mercè, que sempre 
escolta a tothom, siguin més o menys creients”. 

víctor rodríguez –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/imatge-merce-mes-autentica
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L’alcalde d’Igualada entrega una rèplica 
del vestit d’Ignasi de Loiola al papa Francesc

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha tingut 
l’ocasió de saludar aquest dimecres al papa 
Francesc en finalitzar la seva audiència al Vati-
cà. “És un honor poder ser rebut pel Sant Pare”, 
ha dit Castells en un missatge que ha difós per 
les xarxes socials després de la trobada. Castells 
ha fet entrega d’una rèplica del vestit que sant 
Ignasi de Loiola va adquirir a Igualada ara fa 
500 anys. En el moment del lliurament, Castells 
ha estat acompanyat d’una delegació de la ciu-
tat d’Igualada.  

cr/acn | llegir al web +

La Rebotiga n.56. La Sagrada Família,  
la foto de l’arquebisbe i l’Opus Dei

Comentari de l’actualitat de la setmana des de 
la redacció de Catalunya Religió. Parlem de les 
novetats en les obres de la Sagrada Família i de 
la represa de les misses dominicals. També co-
mentem alguns dels continguts més visitats de 
la setmana com la foto de l’arquebisbe d’Urgell 
al funeral d’Elisabeth II i els canvis que afecten 
a l’Opus Dei. Tertúlia amb els periodistes Lau-
ra Mor, Glòria Barrete, Roger Vilaclara i Jordi 
Llisterri.    

Les persones LGTBIQ+ i l’Església, al nou 
quadern de Cristianisme i Justícia

Per què ha estat tan difícil per a l’Església catò-
lica acostar-se a les persones LGTBIQ+? És un 
dels interrogants que planteja El reconeixement 
de les persones LGTBIQ+ en l’Església, la nova 
publicació de Cristianisme i Justícia. S’emmar-
ca en la col·lecció Quaderns del centre d’estudis 
dels jesuïtes i l’han escrit Montserrat Escriba-
no, Enric Vilà i el jesuïta James Martin. El nú-
mero 229 de la col·lecció Quaderns es planteja 
perquè l’Església està tan endarrerida respecte 
d’altres esglésies que han fet que la comunitat 
LGTBIQ+ se senti benvinguda.  

cristianisme i justícia | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/ca/alcalde-igualada-entrega-replica-vestit-ignasi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-posa-evangelistes-als-quatre-vents
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arquebisbe-vives-assisteix-funeral-reina-elisabet
https://www.catalunyareligio.cat/ca/recull/punt-avui/anem-missa-cada-dia-confessar-cop-setmana-299008
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/ca229.pdf
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/ca229.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/persones-lgtbiq-esglesia-nou-quadern-cristianisme
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio/rebotiga-n56-sagrada-familia-foto-arquebisbe-opus-299082
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Les escoles religioses han obert aquest dimarts 
un procés de reflexió estratègica conjunta. 
Ho han fet a través de sis trobades territorials 
que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
(FECC) convoca sota el lema ‘Som futur’ per 
projectar el futur de l’educació, i definir quin ha 
de ser el seu paper dins del sistema educatiu. 
La primera d’aquestes trobades s’ha celebrat 
aquest dimarts a La Salle de Manresa. 

Les trobades territorials tenen lloc del 20 de 
setembre al 6 d’octubre a les ciutats de Lleida, 
Tarragona, Barcelona, Sabadell i Girona, a més 
de Manresa. S’emmarquen en la redefinició es-
tratègica que la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya va iniciar el passat curs. En aquell 
moment hi van participar més de tres-centes 
persones, entre titulars, direccions i famílies.

El marc estratègic aposta per un nou paradigma 
basat en tres eixos: esdevenir referència educa-
tiva, fer visible una identitat cristiana acollido-
ra i oberta al diàleg; i potenciar la presència i 
compromís social d’aquests centres al territori.

El catedràtic d’educació i expresident del Con-
sell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 

Les escoles cristianes decideixen el seu futur 
en sis trobades territorials
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Joan Mateo lidera aquest procés de reflexió. A 
l’equip responsable s’hi sumen la responsable 
de l’àrea pedagògica de la FECC, Eva Aguiló; 
la professora de llengua catalana i literatura a 
l’ESO, i membre de l’equip directiu de Vedruna 
Àngels Maria Gajas; el mestre i exdirector de 
l’Escola Pia de Salt Carles Ruiz; i la responsable 
de la secretaria institucional de la FECC, Anna 
Carreras. 

Tots ells conformen aquest grup de treball 
que el formen representants de titularitats, 
direccions, docents, famílies i alumnat de les 
escoles cristianes de Catalunya. Són persones 
externes de prestigi reconegut en l’àmbit edu-
catiu i social. 

A l’avantguarda de l’educació

“Després de tres anys difícils a les escoles, en 
què els debats s’han centrat molt en l’organit-
zació, ara cal fer un reimpuls educatiu”, apunta 
Meritxell Ruiz, secretària general de la FECC. 
Les escoles cristianes es volen “tornar a situar a 
l’avantguarda de l’educació”. Per fer-ho convo-
quen aquests debats i han constituït també un 
equip de treball per encarar els reptes pedagò-
gics i educatius del país.

“Volem donar una resposta educativa a les 
necessitats que venen i a la societat del futur, 
i seguir contribuint al sistema educatiu com 
escoles referents, des de la proposta humana 

i educativa que fem a les nostres famílies”, hi 
afegeix Ruiz. La reflexió partirà de la impor-
tància de l’escola concertada, l’educació com 
a element nuclear de la dinamització social, la 
necessitat de pensament estratègic i la gestió 
de la informació.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
agrupa 395 escoles cristianes d’iniciativa social 
arreu del país. Formen part del sistema educa-
tiu de Catalunya i eduquen 252.000 alumnes 
de diferents nivells i etapes.

fecc –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escoles-cristianes-decideixen-seu-futur-en-sis
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El degà de Psicologia de la UAO CEU, 
nou membre ordinari de la Pontifícia 
Acadèmia de Sant Tomàs

El degà de la Facultat de Psicologia de la Uni-
versitat Abat Oliba CEU, Martín Echavarría, ha 
sigut nomenat membre ordinari de la Pontifícia 
Acadèmia de Sant Tomàs (PAST). L’ingrés s’ha 
fet públic durant l’acte d’inauguració de l’XI 
Congrés Tomista Internacional, que se celebra 
aquesta setmana en la Universitat Pontifícia de 
Sant Tomàs, a Roma.

 

abat oliba ceu | llegir al web +

Justícia i Pau demana al Parlament 
investigar les contencions a les presons

Un Grup de Treball al Parlament de Catalunya 
sobre contencions mecàniques i mesures al-
ternatives als centres penitenciaris catalans. 
Aquesta és la demanda d’una dotzena d’en-
titats que treballen en defensa dels drets hu-
mans. Justícia i Pau s’ha sumat al comunicat 
que busca transitar cap al model de contenci-
ons zero. Des de les organitzacions conside-
ren “imprescindible” arribar a consensos pel 
que fa a la defensa dels drets de les persones 
provades de llibertat.

justícia i pau | llegir al web +  

L’Escola Cintra uneix sinergies amb el col·legi 
Sant Josep de Gràcia de les Carmelites 
Missioneres

L’Escola Cintra de Barcelona, motivada per di-
verses congregacions, ha començat el curs en 
una nova ubicació: el Col·legi Sant Josep de Grà-
cia. El trasllat ha estat motivat pels requeriments 
per part del Consorci d’Educació de Barcelona 
amb relació al Decret d’Inclusió que demana un 
alumnat plural a les escoles. D’aquesta manera 
Cintra, un centre específic en l’Educació Secun-
dària Obligatòria destinat a joves en situació 
d’exclusió social, uneix sinergies amb el Col·legi 
Sant Josep de Gràcia. 

urc | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/dega-psicologia-uao-ceu-nou-membre-ordinari
https://www.catalunyareligio.cat/ca/justicia-pau-demana-parlament-investigar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cintra-uneix-sinergies-collegi-sant-josep
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L’efecte de les vacances

RUTH GIORDANO
A DES DEL DIÀLEG

De mica en mica tornem a casa, a la feina, a l’es-
cola, a la universitat, als extraescolars, al gimnàs, 
a l’església, a les escapades de cap de setmana... 
Uf! En definitiva, tornem a la nostra rutina de tot 
l’any, la que ens ajuda en el dia a dia a portar en-
davant la nostra vida.

Però durant un temps, enmig d’aquesta rutina, 
esperem que ens duri l’efecte de les vacances: 
allò que hem viscut i gaudit durant el merescut 
estiu. Ho valorem com quelcom especial perquè 
precisament ens ajuda a mantenir l’esperança 
d’unes noves vacances després de la rutina. Jo he 
gaudit d’un especial temps de vacances. Encara 
que no sempre en forma de vacances, ha estat 

un temps molt variat i intens. Hi ha hagut molts 
efectes que m’han fet molt de bé i que m’han be-
neit. Però, en especial, hi ha hagut un que és el 
que m’agradaria compartir.

Es tracta d’un breu temps que es va repetir du-
rant dos dies. Va ser estant a Chicago, enmig 
d’una formació amb unes 400 persones vin-
gudes de tot el món on cada dia al matí tení-
em un temps d’adoració i lloança a l’Etern. Per 
descomptat, els músics i els cantants eren molt 
professionals, però això no és el que em va im-
pactar. Va ser la possibilitat de compartir aques-
ta adoració amb germans de tot el món, cadascú 
amb la seva llengua, amb el seu estil i cultura, 

però tots units en el Crist a una sola veu experi-
mentant la presència de l’Etern.

De fet, aquest efecte tan tangible en aquell mo-
ment, se’m repeteix cada diumenge de manera 
intangible quan en començar el culte recordo a 
tota la comunitat. Una comunitat que hem vin-
gut a lloar a l’Etern, i que ho fem gràcies a l’obra 
del Crist i per la guia de l’Esperit Sant, junta-
ment en comunió amb tots els nostres germans 
d’arreu del món i, especialment, amb l’església 
perseguida.

ruth giordano –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/259648
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/dialeg/efecte-vacances-298961
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“Creure en Déu és raonable”

JOSEP-MIQUEL BAUSSET
A DEL SANTUARI ESTANT

Això afirma Oriol Jara en el seu llibre, Deu raons 
per creure en Déu. Professor de la Universitat Ra-
mon Llull, Oriol Jara, que ha treballat durant vint 
anys a la ràdio i a la televisió, ha estat guionista 
dels programes tan populars de TV3 com Polò-
nia i Kracòvia.

En una entrevista de Guillermo Altarriba amb 
motiu del llibre aquest professional de la comu-
nicació deia: “El món està trasbalsat perquè ha 
deixat de creure en Déu”. Jara, director d’El Ro-
ast de España, ha publicat aquest llibre com un 
testimoni de la seva fe i, com diu ell mateix, “per 
animar d’altres cristians a abandonar la por”. 
Aquest guionista català, nascut a Barcelona el 

1980, subdirector de Buenafuente ha posat les 
seves paraules en aquest llibre al servei de la Pa-
raula de Déu.

Deu raons per creure en Déu és un llibre concís 
i profund, on Oriol Jara ens ofereix el testimoni-
atge del seu trobament amb Déu, en una recerca 
espiritual, fermament arrelada en la raó. Aquest 
llibre, publicat originàriament en català per l’edi-
torial Albada, també es troba en castellà.

Oriol Jara es va animar a escriure aquest llibre 
“per compromís, com un exercici altruista”, 
ja que se n’adonà que “fora d’Espanya, la gent 
que té certa projecció pública parla de la seva fe 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/260309
https://www.catalunyareligio.cat/ca/oriol-jara-meu-llibre-planteja-deu-es-variable
https://www.catalunyareligio.cat/ca/oriol-jara-meu-llibre-planteja-deu-es-variable


Dv, 22/09/2022 | Catalunya Religió | núm. 17825 | PANORÀMICA

d’una manera més habitual, però en aquest país 
no ho fa ningú. Hi ha molts famosos que són cre-
ients, catòlics, però no ho diuen”. Jara diu que 
quan ell “parlava de la seva fe a les xarxes socials, 
alguns em deien: Què valent! I em semblava ter-
rible que un hagués de ser valent per comunicar 
una cosa tan bona”.

Al pròleg d’aquest llibre d’Oriol Jara, Xavier 
Pérez Esquerdo ens exhorta als cristians a 
“sortir de la cova”. Per això a l’entrevista se li 
pregunta a Oriol Jara si veu que hi ha por en-
tre els creients. I Jara respon així: “Sí, em trobo 
catòlics acovardits. Crec que és bàsicament per-
què els creients i l’Església, han tingut una re-
acció de replegament davant la teologia liberal 
alemanya i davant certes teories, pretesament 
científiques, que pensen que contradiuen les 
veritats de la fe”. I per això en aquest llibre, Ori-
ol Jara intenta que “la gent vegi que és bo parlar 
de Déu, que no hi ha res de què avergonyir-se, 
i encara més, que creure en Déu és raonable”.

Per això el llibre de Jara parla de la relació entre 
fe i raó. I és que com deia Oriol Jara en aques-
ta entrevista, “la Bíblia encaixa amb la ciència 
molt millor del que la gent pensa”. Jara recorda 

el teòleg i astrofísic jesuïta, Manuel Carreira, 
que diu: “Déu no ens demana que  abandonem 
la raó per creure en Ell”, ja que “la raó és un do 
diví”. Per això Jara recorda que Aristòtil o Plató 
“per posar dos exemples, conclogueren que era 
necessària l’existència d’un principi ordenador. 
I la pròpia teoria del Big Bang la va formular un 
capellà catòlic, Georges Lemaitre”.

A la pregunta del periodista sobre per què s’ata-
ca la fe, Oriol Jara respon així: “Perquè Déu és 
incòmode: ens expliquen que hi ha coses que 
estan bé i coses que estan malament; que hi ha 
coses que es poden fer i unes altres que no. I 
això és un problema en una societat en la que 
tot està permès, en la que l’únic que està mala-
ment es qüestionar que tot està bé”.

Per això, la nostra societat coixeja “quan s’eli-
mina Déu de l’equació”. Aleshores “la gent con-
tinua creient en alguna cosa, però aquesta cosa 
són ells mateixos, o el diner, o el físic com a valor 
suprem. Hi ha una adoració hedonista del propi 
benestar personal”. Jara reconeix que “els cristi-
ans dejunem i fem penitencia per apropar-nos a 
Déu”, mentre que “altres fan el mateix, o pitjor, 
pel seu cos. I això té els seus sacrificis humans 

que són els pobres, aquells que no poden estar 
com nosaltres. D’ací que el món estigui trasbal-
sat, sense res a què aferrar-se, sense res que sigui 
objectivament bo o dolent”. És el que també ha 
dit el psicòleg Javier Urra: “Quan perds la religió, 
comences a creure en altres coses”.

En aquesta entrevista, Oriol Jara reconeix que 
“l’altruisme dóna menys diner a la industria, 
però es fonamental per construir una societat 
millor. I aquesta arribarà per mitjà d’un mana-
ment diví que és perfectament coherent amb la 
Bíblia, des de l’Antic Testament al Nou: cuidar 
el miserable, el pobre, l’immigrant, l’orfe”. Com 
diu Jara, “la Bíblia i els Manaments són mani-
festos claríssims de cuidar els altres i és així 
com assolirem el Regne de Déu, que és futur, 
però també present, i que s’assoleix des de la 
humilitat”.

Com diu Oriol Jara, “en el meu treball, els més 
inútils són els menys humils. Antonio Bande-
ras és un tio humil i qualsevol xitxarel·lo, no. 
Leo Messi deia que tot el que té li ho ha donat 
Déu i així és: Déu ho pot tot i tu, sense Ell no pots 
res. Això és molt difícil de dir, però hi ha que dir-
ho amb la boca ben gran”.
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En relació amb les altres religions, Oriol Jara, 
deia: “Fa falta fer pinya entre aquells que ado-
rem el mateix Déu, el de la revelació bíblica. 
Les divisions teològiques entre jueus, cristians i 
musulmans, són evidents i no tinc una obsessió 
ecumènica, però demano que comprenguem 
que tots seguim el mateix Déu. jo vinc de prac-
ticar i llegir judaisme a punta pala: no hem de 
tindre por dels altres, som tots fills de Déu”.

Pel que fa a les divisions entre cristians, Oriol 
Jara responia en aquesta entrevista: “Uf, això em 
fa molta pena. Jo llegeixo teologia catòlica i tam-
bé evangèlica, si em sembla interessant, i em fa 
molta pena vore divisions quan estem parlant 
del mateix. Fins i tot dins del catolicisme; que si 
aquest és jesuïta, aquest de l’Opus…..és una mi-
rada tan petita sobre la revelació de Crist, que re-
sulta ridícula”. I Jara afegia encara: “Els carismes 
han fet un bé increïble a l’Església”.

Aquest llicenciat en comunicació audiovisual 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha 
escrit aquest llibre per manifestar que creure en 
Déu, conèixer Déu, buscar Déu, és una experi-
ència tan reveladora i bonica, que com diu Ori-
ol Jara, “em sentiria culpable si no la compartís 

amb vosaltres”. El llibre, “Deu raons per creure 
en Déu”, és la confessió (com diu la sobrecober-
ta del llibre) sorprenent i íntima, “d’una persona 
que es va posar a la recerca de la fe des de la raó”. 
Amb abundants referències de filòsofs i cientí-
fics, en aquest llibre, “precís en la reflexió sobre 
la Bíblia”, Oriol Jara posa “la seua professió de 
guionista televisiu i radiofònic, al servei del seu 
projecte més personal; una explicació divulgati-
va de les raons per les quals és raonable creure 
en Déu”.

Casat i pare de quatre fills, productor del pro-
grama de Catalunya Ràdio La Tarda Oriol Jara 
afirma que “la fe en Déu relativitza i desdrama-
titza moltes coses que creiem importants, com 
el diner, el treball, la posició social, l’ego, el ben-
estar personal. La fe ens canvia les perspectives i 
ens fa viure per als altres”.

En una entrevista al programa de Catalunya 
Ràdio El Suplement Oriol Jara deia: “Que el cen-
tre de la teva vida no sigues tu sinó els altres”, 
perquè Jesús no ens diu: “enriquiu-vos, sinó 
estimeu-vos els uns als altres com jo us he esti-
mat. Quan intentes seguir aquest camí, això et 
canvia la vida, la teua i la dels qui tens al costat”. 

Amb l’evangeli com a bandera, Oriol Jara deia en 
aquesta entrevista radiofònica: “Per a mi ja no és 
prioritari el treball o la posició social, o ascendir, 
sinó que la gent que m’envolta sigui el més feliç 
possible”.

Aquest llibre ha estat escrit “des de l’agraïment 
a Déu, que m’ha esperat perquè obrís el meu cor 
i finalment es deixés trobar per mi, donant-me 
la capacitat per vore la seva existència”. Aquest 
coneixement de Déu “no és alguna cosa instin-
tiva o emocional, sinó que gent com Einstein, 
Newton o Darwin, han escrit que l’existència de 
Déu és necessària perquè tingui sentit l’univers, 
l’evolució o la humanitat. Des d’Aristòtil o Plató 
fins Einstein, es plantegen que Déu és necessari 
perquè la vida existeixi”.

Per a Oriol Jara, la “fe és escoltar aquella gent 
que durant segles ha estat compartint un esde-
veniment històric: el coneixement que tenen de 
l’existència de Déu i de la vida de Jesús”.

El llibre, “Deu raons per creure en Déu”, que re-
comano llegir, és el testimoniatge valent d’un 
home que ha descobert que creure en Déu té 
sentit, ja que a més de viure la plenitud de la fe, 
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el camí del creient és farcit d’esperança i de joia. 
I això ens obri nous horitzons i en fa veure i viu-
re la vida d’una manera totalment nova.    

Com escrivia fa uns dies el claretià Quique 
Martínez, en consonància al que defensa Oriol 
Jara, “necessitem cristians que siguin testimo-
nis del Regne. Cristians que es prenguin serio-
sament la política com un servei a la ciutadania 
i ens mostrin què és l’ètica i l’honestedat. Cristi-
ans que visquin, com una vocació, el seu treball 
generós a favor dels germans. Necessitem cris-
tians que s’impliquin en l’ensenyament. Neces-
sitem la veu dels cristians en el món del treball, 
dels sindicats, dels mitjans de comunicació. 
Fan falta cristians que siguin capaços d’unir les 

seves veus i les seves mans per defensar la vida 
i el medi ambient i per denunciar la tortura i les 
dictadures. Fan falta cristians que siguin testi-
monis de l’amor de Déu. Fan falta cristians que 
visquin amb austeritat, compromesos amb la 
lluita contra el consumisme desenfrenat. Fan 
falta cristians que lluiten contra la discrimina-
ció per raó de raça, sexe o religió. Fan falta cris-
tians que tinguin cura dels ancians, dels infants 
abandonats, dels malalts i dels refugiats de tota 
mena. Fan falta cristians que no tinguin ver-
gonya de ser-ho i d’expressar-ho, amb humili-
tat i alhora amb valentia, sense que hàgim de 
guardar la nostra fe al calaix o a la caixa forta. 
Fan falta cristians que apostin per una Església 
menys clerical i més sinodal”.

Tant de bo que la nostra fe la visquem amb espe-
rança, arriscant el que som i el que tenim, sense 
acomodar-nos ni aburgesar-nos. Tant de bo la 
nostra fe no sigui una fe grisa i mediocre. Tant 
de bo siguem cristians, no de façana, que viuen 
només d’aparences, sinó de veritat, ben arrelats 
a l’Evangeli, per així poder ser veritables servi-
dors del Regne.

josep-miquel bausset –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant/creure-en-deu-es-raonable-299074
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https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/48598/escola-pia-de-balaguer-torna-a-tenir-un-director-capella-despres-de-dues-decades-
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/46101
https://www.ara.cat/internacional/almenys-set-morts-protestes-hijab-l-iran_1_4496675.html
https://www.ara.cat/internacional/almenys-set-morts-protestes-hijab-l-iran_1_4496675.html
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/sestabilitza-el-nombre-de-centres-de-culte-religiosos-a-osona-i-el-ripolles/
https://terrassadigital.cat/terrassa-acollira-la-50a-trobada-de-pessebristes-de-catalunya-i-balears/
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2195051-els-mossos-investiguen-unes-pintades-prorusses-a-la-catedral.html
https://www.lamanyana.cat/les-escoles-concertades-reivindiquen-el-seu-paper-i-reclamen-mes-financament/
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