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La Viquipèdia és l’enciclopèdia lliure que tot-
hom pot editar... però que la majoria es limita 
a consultar. Per posar-hi remei, la Biblioteca 
Pública Episcopal de Barcelona (BPEB) prepara 
una marató d’edició de teologia, filosofia i reli-
gions que comptarà amb dos tallers per ajudar 
a qualsevol que s’acosti a fer les seves primeres 
edicions. 

Aquesta activitat se celebrarà de forma presen-
cial el dimarts 4 d’octubre, amb tallers de for-
mació a les 9 hores i a les 15 hores a la mateixa 
biblioteca. Pels qui no necessitin els tallers tam-
bé es podrà editar de forma telemàtica durant 
tota la setmana del 3 al 9 d’octubre de 2022.

Qualsevol pot fer un canvi a la Viquipèdia, però 
només es conserven aquelles modificacions 
que milloren l’enciclopèdia. Si no, en pocs mi-
nuts desapareixen. Perquè es mantinguin s’ha 
de tenir en compte conceptes com la verifica-
bilitat, que es concreta amb les referències, un 
dels cinc “pilars” d’aquesta enciclopèdia.

És per això que durant aquesta viquimarató, 
la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona 
(BPEB) posarà a disposició de tothom el seu 

La Viquipèdia busca voluntaris per millorar  
el contingut sobre religions

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquimarat%C3%B3_de_teologia,_filosofia_i_religions
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquimarat%C3%B3_de_teologia,_filosofia_i_religions
https://mobilizon.fr/events/34671b0a-fb50-4143-aae1-d186cbab8cb0
https://mobilizon.fr/events/339af684-b401-4888-b2d2-74e196990bc7
https://bibliotecaepiscopalbcn.org/
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fons bibliogràfic, format per més de 380.000 
volums, per a la millora i la creació d’articles a 
la Viquipèdia en llengua catalana.

Entre els articles per millorar proposats hi ha 
Llàtzer el Pintor, Ibrahim Bey, els cristians 
caldeus o el calendari budista. La llista és llarga: 
arriba fins els 267 conceptes. Però tothom és 
lliure d’editar els conceptes que vulgui, tot és 
millorable sempre.

La viquimarató de dimarts és una de les activi-
tats que organitza aquesta biblioteca pública, 

que enguany està celebrant els 250 anys de la 
seva creació. Per facilitar la feina dels voluntaris 
que hi acudeixin, posaran a la seva disposició 
els 380.000 volums de fons bibliogràfic.

L’any 2015 es va organitzar una trobada similar 
a la Facultat de Comunicació i Relacions Interna-
cionals Blanquerna. Era la primera Viquimarató 
dedicada a l’àmbit religiós i es va centrar a mi-
llorar o crear noves entrades de personatges del 
món religiós a Catalunya. Els participants de la 
sessió van basar les seves entrades amb les dades 
actualitzades de Catalunya Religió, entre d’altres. 

Així doncs, no tingueu por i llanceu-vos-hi, és un 
altre dels pilars principals d’aquesta enciclopè-
dia. Serà una bona oportunitat perquè les perso-
nes amb afinitat pels continguts sobre la religió 
puguin acostar-se al món de l’edició de contin-
guts. No cal res especial, només voler-ho fer.

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/mes-religio-viquipedia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/viquipedia-busca-voluntaris-millorar-contingut-religions


Dv, 30/09/2022 | Catalunya Religió | núm. 1795 | SOCIETAT

Aquest dissabte es commemoren cinc anys del 
referèndum de l’1 d’octubre. Cinc anys en què 
el procés català ha viscut moments diferents, i 
que han implicat i provocat pronunciaments, 
actes i estats d’ànim de tota mena, també dins 
l’Església Catòlica catalana. En quin punt ens 
trobem? “Declino la invitació a parlar sobre el 
tema. Tot s’ha complicat i enrarit molt. Caldria 
fer molts matisos i el gènere periodístic no 
ho permet. Disculpeu”. Aquesta és una de les 
respostes a la petició per aquest article. Dels 
manifestos, actes de suport, cartes dominicals 
i declaracions eclesials al silenci. 

Juliol de 2014. Laics, religiosos i capellans 
defensen públicament que la doctrina avala 
el Dret a Decidir. Ho fan en un acte públic al 
Caixa Fòrum de Barcelona que aplega més de 
400 persones. Els mesos següents se succeei-
xen cartes dominicals d’alguns bisbes catalans 
a favor de consultar al poble català sobre la in-
dependència. 

Setembre de 2015. Una carta oberta de cristians 
catalans demana als cristians d’Espanya respec-
te a les aspiracions nacionals de Catalunya. I 
uns dies més tard els bisbes catalans responen a L’Església, cinc anys després de l’1 d’octubre

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/esglesia-proces?page=%2C%2C%2C%2C8%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0
https://www.catalunyareligio.cat/ca/laics-religiosos-capellans-defensen-publicament
https://www.catalunyareligio.cat/ca/carta-oberta-cristians-catalans-demanant-als
https://www.catalunyareligio.cat/ca/carta-oberta-cristians-catalans-demanant-als
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-responen-canizares-avalen
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l’aleshores cardenal Cañizares per avalar la mo-
ralitat “de totes les opcions polítiques”.

Setembre de 2017. Comencen els pronuncia-
ments més explícits a favor de la consulta de 
l’1-O. Montserrat, Poblet, l’Escola concertada, 
400 capellans. L’Església es fa sentir sobre el 
tema. Consulta, empresonament, judici i con-
demna. Les mostres i el to es van sumant a fa-
vor dels drets, però comença un degoteig que 
anirà a la baixa respecte a pronunciaments i 
manifestos. “No entro en política concreta”, 
dirà un bisbe català l’any 2020 preguntat en 
roda de premsa sobre els presos polítics. 

2014, acte pel Dret a Decidir

“L’acte públic d’entitats cristianes pel Dret a 
Decidir va sorgir per la necessitat d’un pro-
nunciament en perspectiva d’Església sobre 
el tema”, ens explica un dels organitzadors de 
l’acte. En cap moment plantejaven aleshores, 
ni tampoc ara, matisa, que com a Església o 
com a cristians haguessin de fer una crida a fa-
vor de la independència de Catalunya. “Sí que 
crèiem que totes les opcions democràtiques, 
cíviques i pacífiques eren legítimes”. I si ells 

no demanaven cap posicionament concret, 
des d’altres sectors d’Església sí que s’insis-
tia en el fet que la unitat d’Espanya era un bé 
moral, que l’independentisme era pecat o que 
calia anar a confessar-se per ser-ho.

DES DE L’ORGANITZACIÓ D’AQUELL 
ACTE RECORDEN ENCARA AVUI QUE 
HI HA UNA TRADICIÓ DE L’ESGLÉSIA 
CATALANA DE RECONÈIXER 
CATALUNYA COM A NACIÓ, LA QUAL 
COSA IMPLICA QUE ÉS APLICABLE 
LA DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA 
SOBRE EL DRET DE LES NACIONS 
I DELS POBLES

 

“Davant d’això calia insistir perquè els nostres 
bisbes es pronunciessin”, i sobretot, recorda, 
“calia remarcar que la Doctrina Social de l’Es-
glésia sí que defensa clarament el dret dels 
pobles a la seva autodeterminació, parlant so-
bretot del dret de les nacions”. Prou conegut 
és ja el matís en aquest tema sobre si això és 
aplicable a Catalunya o no, però, des de l’or-
ganització d’aquell acte recorden encara avui 

que hi ha una tradició de l’Església catalana de 
reconèixer Catalunya com a nació, la qual cosa 
implica que és aplicable la Doctrina Social de 
l’Església sobre el dret de les nacions i dels 
pobles. Negar això, afirma, “implicava moltes 
filigranes”.

Una altra qüestió era si aquesta opció de l’au-
todeterminació era convenient i en quin sentit 
s’havia d’exercir. “Aquell acte del 2014 era per 
això; dèiem aleshores que l’Església enteníem 
que podia defensar el dret a l’autodetermina-
ció, però després que cada cristià, com a ciu-
tadà que és, actués en consciència del que era 
millor pel bé comú”. El pronunciament dels 
bisbes catalans es va produir i es va arribar a 
plantejar clarament la legitimitat de les opci-
ons. Per alguns sectors o entitats, però, podia 
semblar un pronunciament més feble en la 
defensa del dret a l’autodeterminació, tanma-
teix reconeixen que “s’entenia que si ells no el 
feien les entitats podíem fer-la, com a cristians 
i en nom de la Doctrina Social de l’Església”.

Encara, però, hi ha un altre element que les 
entitats d’Església actives en aquesta defensa 
del Dret a Decidir han trobat a faltar, “el d’in-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/400-capellans-favor-referendum-1
https://www.catalunyareligio.cat/ca/400-capellans-favor-referendum-1
https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-presos-no-entro-en-politica-concreta
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sistir que davant dels conflictes cal diàleg per 
avançar, però també usar fórmules democrà-
tiques per dirimir els conflictes, com són els 
referèndums, o les consultes”. Potser, reconei-
xen, una certa defensa d’aquestes vies i instru-
ments també calia al llarg del procés.

“COM A CRISTIANS NO PODEM 
ACCEPTAR L’ESTANCAMENT 
I L’STATU QUO SI TOTES LES OPCIONS 
SÓN LEGÍTIMES”

“Com a cristians no podem acceptar l’estan-
cament i l’statu quo si totes les opcions són 
legítimes”. Aquí sí que creuen que ha mancat 
en els bisbes una certa insistència o pronun-
ciament. “Algunes entitats ho hem intentat i 
continuat però amb un èxit desigual”. 

El que es viu actualment, afirma, “és una deso-
rientació general en el procés, la confusió que 
ha generat la desunió, l’opacitat en els passos 
que s’han donat després del 155. Tots hem vis-
cut amb perplexitat i desorientació tot plegat”.

AQUESTA REPRESSIÓ I DOBLE VARA 
DE MESURAR AMB EL TEMA DE LA 
INDEPENDÈNCIA FA, PERÒ, 
QUE HI HAGI POR A PARLAR-NE.

I més enllà de la independència de Catalunya, 
el que s’ha viscut en el procés sí que donava 
peu a fer pronunciaments de l’Església més 
enllà de l’1 d’octubre, i han mancat. “Hi ha una 
certa regressió democràtica en l’exercici dels 
drets. Hi ha una repressió important i la jus-
tícia no està funcionant i no és massa equita-
tiva”. Hi ha agressions homòfobes i racistes, 
recorden, que no es qualifiquen de delicte 
d’odi, però en qualsevol piulada d’un indepen-
dentista es veu delicte d’odi. “Aquí sí que po-
drien pronunciar-se els bisbes i altres sectors 
d’Església”. 

Aquesta repressió i doble vara de mesurar 
amb el tema de la independència fa, però, que 
hi hagi por a parlar-ne. “Sembla que si parles 
ho fas a favor de la independència i aquí crec 
que hi ha un excés de prudència”. Penes des-

proporcionades, violència gratuïta, injustíci-
es, mentides sistemàtiques contra Catalunya. 
“Aquí hi ha molt camp per córrer en pronun-
ciaments sobre moral social, però crec que es 
peca per defecte quan el tema pot semblar 
que s’està recolzant la causa independentis-
ta, i això ha provocat i provoca ara un silenci 
molt gran”.

glòria barrete –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-cinc-anys-despres-1-octubre
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La XVII edició del Memorial Joan Gomis ha 
premiat la defensa dels drets humans i la llui-
ta pel sensellarisme. El jurat ha reconegut el 
reportatge Dones sense llar, històries de super-
vivència, de la periodista Claudia Frontino. 
En la modalitat de trajectòria s’ha premiat la 
Revista 5W. L’acte de lliurament de premis tin-
drà lloc el 24 de novembre.

El reportatge Dones sense llar, històries de 
supervivència profunditza i fa visibles les diver-
ses realitats que viuen les dones afectades pels 
diferents tipus de sensellarisme i les dificultats 
i abusos que troben diàriament. El Memorial ha 
destacat la profunditat de l’article i la visibilitat 
de les diverses realitats que viuen les dones 
afectades pels diferents tipus de sensellarisme.

El jurat subratlla que les dones continuen 
patint una gran discriminació i desigualtat a 
escala mundial respecte als homes, quelcom 
evident també en la feminització de la po-
bresa. El reportatge explica les crues realitats 
que pateixen les dones que viuen al carrer: vi-
olència directa, abusos, manca de drets labo-
rals i d’oportunitats, així com fractura salarial, 
mantenint-se ferm un patriarcat.

Clàudia Frontino i la ‘Revista 5W’, 
Memorial Joan Gomis 2022

https://interactius.ara.cat/dones-sense-llar
https://interactius.ara.cat/dones-sense-llar
https://www.revista5w.com/


Dv, 30/09/2022 | Catalunya Religió | núm. 17910 | MEMORIAL JOAN GOMIS

El reportatge fa palesa la necessitat de denun-
ciar aquesta realitat, impulsar la feina de totes 
les entitats i organitzacions involucrades en la 
lluita pels drets de les dones que viuen al car-
rer i exigir polítiques que donin una resposta 
digna a aquestes persones.

Cura i profunditat de joves periodistes 
i fotògrafs

En la modalitat de trajectòria periodística s’ha 
premiat la Revista 5W pel seu gran compro-
mís amb els drets humans i per dignificar la 
professió periodística. Sota el lema ‘Pequeñas 
historias, grandes explicaciones’, fan una anà-
lisi de realitats complexes en cada reportatge 
i cada article, amb un periodisme literari cen-
trat en la persona i la denúncia de vulneraci-
ons de drets humans, conflictes i migracions.

El jurat ha destacat la cura i la profunditat en la 
narració d’històries, l’explicació de la diversi-
tat del món amb un periodisme literari centrat 
en la persona. Amb aquest premi, doncs, s’ha 
volgut reconèixer la tasca d’un grup de joves 
periodistes i fotògrafs quer fan del periodisme 
social el seu projecte vital. 

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 24 
de novembre al Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, on els guanyadors rebran també una 
il·lustració original pintada per Joan Gomis.

En anteriors edicions, s’ha reconegut també la 
tasca de José Naranjo i el projecte radiofònic 
‘Mares migrants’ de Catalunya Ràdio (2021), 
l’Associació Fora de Quadre i el projecte ‘Sed 
de agua, sed de vida’ de Jairo Marcos i Mª 
Ángeles Fernández (2020), Sergi Cámara 

(2019); Lucas Font i Julia Fernández (2018); 
Pablo López Orosa i Rosa María Calaf (2017), 
Silvia Melero i el programa Solidaris (2016), 
Lola Hierro i Xavier Aldekoa (2015), d’Emi-
lia Laura Arias i Tomás Alcoverro (2014), i de 
Gemma Parellada i el programa de televisió 
’Latituds’, dirigit per Jordi Vilardell (2013).

El premi Joan Gomis el convoquen Justícia i 
Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, Mans 
Unides, Fundació Cultura de Pau, Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blan-
querna-URL, Lafede.cat, Catalunya Religió, el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya i les revis-
tes El Ciervo i Foc Nou. El premi es convoca 
amb el suport econòmic del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.

memorial joan gomis | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/jose-naranjo-projecte-radiofonic-mares-migrants
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fora-quadre-sed-agua-sed-vida-memorial-joan-gomis
https://www.catalunyareligio.cat/ca/revista-21-lucas-font-julia-fernandez-guanyadors
https://justiciaipau.org/premijoangomis/premiats/#tab-id-3
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/silvia-melero-programa-catalunya-radio-solidaris-joan-gomis-2016
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/lola-hierro-xavier-aldekoa-guanyadors-gomis-2015
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/62774
https://www.catalunyareligio.cat/ca/periodista-gemma-parellada-programa-televisio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fa-nom-claretia-jaume-clotet-en-escola-mexic
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Educar la interioritat

MARIA MERCADER
A COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

El Dalai Lama deia que si ensenyéssim a tots els 
infants del món a practicar la meditació, s’aca-
barien les guerres en tan sols una generació. 
Segurament, és una afirmació un pèl agosarada, 
però seria meravellós poder-la comprovar.

Davant l’evidència aportada per les neurocièn-
cies sobre els beneficis de la pràctica de l’aten-
ció i la meditació, va creixent l’interès dels pro-
fessors i educadors per introduir-la a diversos 
nivells del procés educatiu. Cuidar la dimensió 
interior i espiritual de les persones és una ne-
cessitat bàsica i universal. Més enllà dels noms 
amb els quals es pugui anomenar, la dimensió 

espiritual, és la que genera la nostra cerca de 
sentit i el que ens mou per trobar-lo.

Aportar orientació, sentit i sensibilitat a aquesta 
recerca des de la infància és primordial. La nos-
tra societat s’ha centrat massa a distreure la nos-
tra atenció i omplir-nos de necessitats creades 
i molt poc necessàries. La tasca educativa per 
excel·lència hauria de ser recuperar les eines 
per poder-ho capgirar i començar a excavar de 
dins cap a fora. Això, espanta i intimida, perquè 
necessita del silenci i la desconnexió en un món 
hiperconnectat i en una cultura profundament 
sorollosa.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/276209
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Ajudar a infants i joves a trobar-se amb si ma-
teixos a través de la pràctica de la meditació, el 
silenci o l’atenció a la respiració no només apor-
ta un aquietament del trasbals interior que ge-
nera el nostre dia a dia, també una obertura cap 
a l’altra des d’una mirada comprensiva i com-
passiva. En el procés de descobriment del món, 
que es fa des de ben petit, poder caminar acom-
panyat d’eines que t’ajudin a construir-te és un 
privilegi. Ara bé, l’adult que acompanya cal que 
sigui conscient del seu propi món interior i que 
hagi experimentat anteriorment la riquesa que 
aporta un grau de consciència profunda. És di-
fícil acompanyar a ningú més enllà des d’on no-
saltres hàgim arribat.

Crear espais, desenvolupar hàbits que vagin en 
aquesta direcció hauria d’estar a l’ordre del dia 
dels programes educatius de qualsevol govern 
o institució. De fet, tenim exemples de bones 
pràctiques en escoles on ja des de preescolar, 

dediquen els primers minuts de les classes a 
la relaxació i la meditació. Es tracta d’exercitar 
i conrear un saber estar i això necessita pautes 
i guies. Des de l’educació en el lleure ja fa anys 
que es treballa també en aquesta direcció. Molts 
esplais del MCECC integren en les seves jorna-
des de lleure espais de tancament del dia, amb 
una revisió personal que passi més pel cor que 
pel cap; moments de silenci, pregària, contem-
plació de la naturalesa, etc.

Tot és qüestió de dedicar temps a allò que cre-
guem essencial per al desenvolupament in-
tegral de les persones. Poder oferir aquests 
espais a infants i joves els ajudarà a esdevenir 
persones més pacients i obertes. Avui en dia 
els casos d’estrès i angoixa en nens i nenes i 
adolescents són altíssims. Com podem actuar 
davant això sense recaure només a la medica-
lització? Aportar orientació en la cerca de sen-
tit vital també els ajudarà a arrelar i forjar-se en 

valors que els sostinguin i acompanyin al llarg 
de la seva vida. Ajudar a què es trobin a gust 
amb si mateixos, cultivar la capacitat d’estar 
sol, en silenci i estar bé ajudaria a desmuntar 
la cèlebre frase de Pascal que diu que “totes les 
desgràcies de l’ésser humà es deriven del fet 
no ser capaç d’estar tranquil·lament assegut i 
sol dins una habitació”.

Atrevim-nos doncs a redissenyar les nostres 
prioritats educatives. Des d’una mirada curo-
sa que, s’apropi, però que no intimidi a l’altre, 
per obrir-li camí vers la interioritat. Podem ser 
referents també en el saber ser, més enllà del 
saber fer.

maria mercader –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/compromis-educatiu-social/educar-interioritat-299223
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És al bell mig  d’una vall plena de verdor, sobre-
tot a la primavera i a l’estiu. El santuari dels Arcs 
se situa a dos quilòmetres del poble de Santa 
Pau i forma part del Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa. Vet aquí una nova desco-
berta de la col·lecció de Santuaris naturals.

Per arribar-hi cal agafar la carretera GI-524 ve-
nint d’Olot o de Banyoles. Si circuleu des del 
Pla de l’Estany  caldrà desviar-vos abans d’arri-
bar a Santa Pau. A mà esquerra trobarem una 
desviació cap al mas Planadevall. Seguirem per 
aquesta pista que s’endinsa per la vall de la ri-
era dels Arcs i a uns dos quilòmetres ja visua-
litzarem, a mà dreta, l’absis de l’antiga església 
romànica del santuari. És molt recomanable 
aparcar al primer espai habilitat i apropar-nos 
caminant vers el santuari. Aquest fet ens per-
metrà gaudir de la vall i de la panoràmica de la 
muntanya de sant Julià del Mont i de la serrala-
da de Finestres.

La llegenda explica que la imatge va ser troba-
da per uns bous que, en arribar a aquest  indret 
s’aturaren i començaren a bramar. La pastore-
ta que els guardava s’acostà a unes bardisses i 
quan les va apartar va adonar-se que al seu dar-

El santuari dels Arcs,  
un espai per aturar-se i pregar

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/santuaris-naturals
https://www.youtube.com/watch?v=w08YdijAj3A
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rere hi havia una petita cova que formava un 
arc i dins hi havia la figura de la Mare de Déu. 
Pel lloc on fou trobada l’anomenaren  Mare de 
Déu dels Arcs. Malauradament, al llarg de la 
Guerra Civil el temple es va profanar i varen 
ser cremats la major dels elements de l’església. 
Per tant, l’actual talla data del 1940.

L’AFLUÈNCIA DE DEVOTS VA GENERAR 
QUE S’HI ALCÉS UNA ESGLÉSIA 
ROMÀNICA AL LLARG DEL SEGLE XII

Tornem a la història del santuari. Al poc temps 
de trobar-se la imatge de la Mare de Déu, els 
veïns aixecaren un petit oratori a l’espai on 
aparegué la imatge. L’afluència de devots va 
generar que s’hi alcés una església romànica al 
llarg del segle XII la qual s’ha anat reformant en 
el decurs dels segles. Els elements que resten 
d’aquest primer temple són l’única nau amb 
volta de canó i un absis semicircular que pre-
senta elements llombards. A mitjans del segle 
XV, un terratrèmol ensorrà part del temple. 
La reconstrucció es va allargar al llarg de di-
ferents centúries. En els segles XVI i XVII el 

santuari dels Arcs es convertí en un important 
centre de pelegrinatge que es veia afavorit pel 
fet que el camí ral d’Olot a Banyoles passava a 
prop seu. Al llarg de la segona meitat del segle 
XVI s’hi construí una hostatgeria. Diferents 
pontífexs li van concedir que pogués atorgar  
indulgències als pelegrins i el rei va donar per-
mís als almoiners per recollir donatius per tot 
Catalunya.

Els seus goigs són molt antics ja que les prime-
res impressions daten del 1668 i s’inicien amb 
la demanda de guiatge dels  peregrins per part 
de la Mare de Déu.

Puig dels errats sou la vía
sens obstacles ni embarchs:
vollàu ser la nostra guía,
Verge María dels Archs.

Des del 1963, l’hostatgeria es va convertir en 
casa de colònies. Pot acollir fins a un cente-
nar de joves. Per aquest motiu els exteriors de 
l’antic santuari s’han enjardinat. L’existència 
d’aquests grans prats ens convida a caminar i a 
gaudir del paisatge i de la calma que respira el 
conjunt de l’espai.

A LA VALL DE LA RIERA DELS ARCS 
ON PREDOMINA UN PAISATGE 
EMINENTMENT FORESTAL

Si ens allunyem un xic vers  ponent podrem ad-
mirar la serra de Finestres la qual té com a cim 
més elevat el Puigsallança de 1027 m i, a llevant, 
la serra de Sant Julià del Mont de menor alçada. 
El santuari se situa a la vall de la riera dels Arcs 
on predomina un paisatge eminentment fores-
tal. Si ens centrem en els arbres, recomanem 
acostar-se als plàtans d’ombra situats al voltant 
dels camins així com a un avet i un freixe de no-
tables dimensions ubicats al costat mateix de 
l’església.

Abans de marxar, fem una darrera ullada als 
edificis d’aquest santuari i tinguem present que 
per aquest espai han passat, al llarg dels segles, 
milers de persones que s’han aturar a pregar a 
la Mare de Déu dels Arcs. El seu aplec se celebra 
el primer diumenge de setembre.

josep gordi –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/santuari-dels-arcs-espai-aturar-pregar
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Mor mossèn Leandre Gassó, el rector de tots

Mossèn Leandre Gassó va ser un capellà atípic 
en aquell temps, un capellà del Concili Vaticà II 
que ell va rebre amb joia i esperança, i que va fer 
viure intensament als feligresos. Ell, com Joan 
XVIII, va obrir les finestres de l’Església perquè 
hi entrés aire fresc. Ha mort aquest dimecres als 
101 anys. Mossèn Leandre va ser rector de la par-
ròquia de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat 
durant gairebé 50 anys, des de la seva creació el 
1961. El funeral s’ha celebrat aquest divendres a 
les 11 h. a la seva parròquia de Sant Josep.  

matilde marcé | llegir al web +

La Rebotiga n.57. Espais religiosos per visitar

Comentari de l’actualitat de la setmana des de 
la redacció de Catalunya Religió. Comentem de 
dos dels articles més llegits de la setmana sobre 
espais tradicionals religiosos amb el nostre col-
laborador Víctor Rodríguez. Parlem de la re-
torn de la imatge restaurada de la Mare de Déu 
de Mercè i de l’edifici de la primera fundació de 
les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell.  
Tertúlia amb els periodistes Laura Mor, Glòria 
Barrete, Roger Vilaclara i Jordi Llisterri.    

Més de 160 corredors inscrits a la segona 
edició del circuit de BTT del Monestir 
de les Avellanes

Per segon any consecutiu, el Monestir de les 
Avellanes acull la competició de l’Open Lleida 
BTT, al circuit que s’endinsa pel bosc del mo-
nestir. En aquesta edició ja hi ha inscrits més 
de 160 corredors, que competiran en diferents 
categories del rànquing català de BTT. La cursa 
al circuit del Monestir de les Avellanes compta-
rà amb les modalitats Kid Cup (de Pre-benjamí 
a Infantil) i Open (De cadets a Màsters). La com-
petició començarà a les 9 del matí i es preveu 
finalitzi a les 14 h amb l’entrega de premis.

monestir de les avellanes | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-mossen-leandre-gasso-rector-tots
https://www.catalunyareligio.cat/ca/imatge-merce-mes-autentica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/punxa-seu-urgell-esglesia-museu-historia-anna
https://www.catalunyareligio.cat/ca/160-corredors-inscrits-circuit-btt-monestir-avellanes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio/rebotiga-n57-espais-religiosos-visitar-299240
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Al capdavall del passeig de la Seu d’Urgell, a to-
car del parc del Segre i al costat de l’Hospital, 
s’hi alça un edifici emblemàtic, conegut popu-
larment pels seus habitants com ‘La Punxa’. No 
té grans torres ni és de Gaudí, però amaga quel-
com d’especial: una església amb uns vitralls 
i murals d’autors destacables, un museu i la 
tomba de l’avui beata Anna Maria Janer. L’edi-
fici, un convent, és un lloc històric per ser la pri-
mera fundació de les Germanes de la Sagrada 
Família d’Urgell, una congregació catalana es-
tesa per onze països per mitjà de l’apostolat de 
l’educació, la joventut i l’assistència sanitària i 
social. Ens el descobreix Pilar Balasch, una de 
les nou germanes que conformen la comunitat 
del convent de la Sagrada Família de la Seu.

Nascuda a la capital de la Segarra l’any 1800, 
als 18 anys Anna Maria Janer entra com a re-
ligiosa a les Filles de la Caritat de l’hospital de 
Cervera. Pels seus mèrits, en un any en serà 
mestra de novícies i al cap de poc, superio-
ra de la comunitat. Janer viurà una època de 
guerres, epidèmies i malalties i la seva obra i 
tasca abnegada en favor dels més necessitats 
serà coneguda, reconeguda i reclamada pel 
bisbe d’Urgell Josep Caixal. Ell, la citarà a la 

‘La Punxa’ de la Seu d’Urgell: 
església, museu i història d’Anna Maria Janer
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Seu per demanar-li fer-se càrrec de l’Hospital 
de la ciutat, necessitat de germanes i ella ho 
acceptarà.

‘LA PUNXA’ ÉS LA PRIMERA 
FUNDACIÓ DE LES GERMANES
DE LA SAGRADA FAMÍLIA D’URGELL, 
UNA CONGREGACIÓ CATALANA 
ESTESA PER ONZE PAÏSOS

Arribar a la Seu significa que el 1859 neixi 
aquesta congregació emparada i protegida per 
Caixal, que n’aprova les primeres regles l’any 
1860. La mare Janer fundarà personalment 
des d’aquest moment les primeres deu co-
munitats i al llarg de la seva vida, n’arribarà a 
veure un total de vint-i-tres més, malgrat patir 
moltes incomprensions i fins i tot, persecució, 
presó i exili.

El bisbe Caixal, impulsor i protector de la nai-
xent congregació haurà d’exiliar-se per l’en-
frontament entre carlins i liberals. Serà llavors 
quan el pare Manyanet exerceixi durant sis 
anys la direcció espiritual del naixent Institut 

posant-lo sota l’advocació de la Sagrada Famí-
lia. Aquesta època, amb certes controvèrsies i 
tensions entre les religioses i l’avui Sant clourà 
quan el nou bisbe d’Urgell, Salvador Casañas 
n’assumeixi personalment la direcció i nome-
ni Anna Maria Janer com a primera Superiora 
General l’any 1880. Janer, morirà a Talarn cinc 
anys després amb 85 anys.

El museu, obra i vida de la fundadora

Als baixos del convent, una gran sala expo-
sa diferents objectes relacionats amb la vida 
d’Anna Maria Janer i el desenvolupament de la 
congregació, des dels seus inicis fins avui dia. 
Inaugurat l’any 1985 amb motiu del centenari 
de la mort d’Anna Maria Janer, al centre de la 
sala, un equip audiovisual permet consultar 
la presència i l’obra de l’institut arreu del món, 
un cercador que agrada molts als més petits 
com bé explica Pilar Balasch: “Cada any quan 
ens visiten les escoles de la nostra titularitat, 
als alumnes els fa molta gràcia buscar i trobar 
la seva escola d’entre totes les nostres presèn-
cies”. Els diferents plafons expositius es com-
binen amb vitrines plenes d’objectes de l’època, 
alguns d’ells propis de la mare Janer juntament 

amb documents històrics dels inicis de la con-
gregació.

Abans d’entrar al museu, que és gratuït, és re-
comanable visionar l’audiovisual que en una 
sala annexa les monges conviden a veure i que 
resumeix en quinze minuts la vida de la fun-
dadora. “Sempre recomanem que si no es té 
pressa, es vegi l’audiovisual perquè ajuda molt 
a entendre el fil conductor de l’exposició”, ex-
plica la germana Pilar Balasch.

L’església, joiell d’artistes i panteó

El temple annex al convent és un edifici de 
grans dimensions projectat pels arquitectes 
Josep Puig Torné i Josep Miquel Serra de Dal-
mases l’any 1959, construït pel primer cente-
nari de la congregació i per donar resposta a les 
necessitats del moment, quan l’edifici era novi-
ciat. D’una sola nau i sense absis, a la façana hi 
destaca la representació de la Sagrada Família, 
una obra escultòrica del pintor Maties Palau 
Ferré, que va estar guardada en un magatzem 
durant 35 anys. No va ser fins a l’any 1995 quan 
es va posar a l’emplaçament pel qual s’havia 
dissenyat.
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EL CONVENT DE LES GERMANES 
DE LA SAGRADA FAMÍLIA D’URGELL 
COMPTA AMB UNA ESGLÉSIA, UN 
MUSEU I LA TOMBA DE L’AVUI BEATA 
ANNA MARIA JANER

A l’interior, una bella escultura de la Sagrada 
Família en pedra arenosa blanca presideix el 
presbiteri, col·locada sobre un gran plafó mural 
d’alabastre de Sarral. Tomàs Bel, el seu autor, 
va representar de manera estilitzada i serena el 
lliurament del Déu, fet home, al món. Destaca 
la família amb les actituds personals, emmarca-
des en un bloc únic, rebent la llum per un únic 
costat a través de vidres blavosos i violetes que 
il·luminen l’altar. El mateix artista també és 
l’autor del gran viacrucis de fusta de noguera 
que ocupa tot un lateral del temple, esculpit 
en un sol conjunt de 18 metres. Les estacions, 
d’una simetria idèntica, estan numerades en 
xifres romanes sobre creus gregues.

De l’interior del temple destaquen també els 
diferents vitralls que decoren les parets i hi 
donen una lluminositat especial. A la part opo-

sada a l’altar, quatre grans vitralls dissenyats 
per Josep M. Blai Fontcuberta representen els 
quatre evangelistes. El vitrall que il·lumina la 
pica beneitera, juntament amb el de la Sagrada 
Família i els vuit que representen els dies de La 
Creació, porten la firma del reconegut artista 
malaisi Gerard d’Alton Henderson.

A l’esquerra de la gran nau, hi trobem l’oratori 
on reposen les restes d’Anna Maria Janer. De 
petites dimensions, al terra del presbiteri hi ha 
la tomba de la fundadora sota una gran creu 
d’inspiració moderna. Una de les parets és un 
vitrall sencer amb la imatge d’un gran colom 

que representant l’esperit sant dona llum i har-
monia a l’espai, afavorint el recolliment del lloc.

L’espai en l’actualitat

El convent avui és una hostatgeria i casa d’es-
piritualitat oberta a tothom que vulgui passar 
uns dies de descans o de pregària. “Durant l’any 
venen moltes persones i petits grups, sobre-
tot a l’estiu”, explica Balasch. Qui vulgui sojor-
nar-hi, pot contactar-hi fàcilment i gaudir de les 
estances espaioses, de la plàcida acollida de les 
religioses i de la tranquil·litat dels seus frondo-
sos jardins al bell mig de la capital de l’Alt Urgell.

Aquest racó del Pirineu no és la seu de la con-
gregació, però sense la Seu no s’entendria ni 
existiria com avui el coneixem, aquest orde 
que durant més de 150 anys ha portat arreu del 
món el nom de la ‘Sagrada Família d’Urgell’. I és 
que des d’aquesta presència històrica, les filles 
de la mare Janer ofereixen el seu testimoni se-
guint les paraules de la fundadora, esculpides 
a l’entrada del convent: “Fermesa quan calgui, 
duresa mai, dolcesa i caritat, sempre”.

víctor rodríguez –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/punxa-seu-urgell-esglesia-museu-historia-anna
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L’exaltació de la Santa creu és una festa cristia-
na que celebra tant la comunitat catòlica (el 14 
de setembre), com la comunitat ortodoxa (el 
14 de setembre, els que segueixen el calendari 
gregorià; el 27 de setembre, els que segueixen 
el calendari julià).

Durant aquest dia es recorden dos fets histò-
rics: que Helena de Constantinoble (més tard 
santa Helena de la Creu) va trobar la creu de 
Jesucrist al segle IV; i que l’emperador Heracli 
la va tornar a Jerusalem al segle VII després de 
recuperar-la de les mans dels perses.

Dotze grans festes

La principal festa religiosa ortodoxa és la nit 
de Pasqua que continua fins 50 dies després. 
Tanmateix, el seu calendari estableix 12 grans 
festes, que recorden els fets històrics més relle-
vants per a la comunitat cristiana postevangè-
lica. Entre aquestes hi ha l’exaltació de la Santa 
Creu, com a festa fixa.

Seguint aquesta divisió entre les festes mòbils 
i fixes, de les primeres hi ha Pasqua, Ascensió 
i Pentecosta. Les restants que completen les 

Què és la festa de l’exaltació de la creu 
per als ortodoxos?
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12 festes són mòbils: Nativitat de la Mare de 
Déu, Entrada de la Mare de Déu al Temple, Nai-
xement de Nostre Senyor, Teofania de Nostre 
Senyor Jesucrist, Encontre de Nostre Senyor 
Jesucrist, Anunciació a la Mare de Déu, Trans-
figuració de Nostre Senyor Jesucrist, Dormició 
de la Mare de Déu.

HI HA DIVERSOS RELATS 
QUE EXPLIQUEN COM HELENA 
I MACARIUS VAN DESCOBRIR 
QUINA ERA LA CREU DE JESUCRIST

Helena, mare de l’emperador Constantí I El 
Gran, va peregrinar a Jerusalem l’any 326 amb 
la petició de trobar la tomba de Jesucrist. Aju-
dada pel bisbe Macari (Jerusalem) va trobar 
tres creus, la de Jesucrist (Veracreu) i la dels dos 
lladres.

Hi ha diversos relats que expliquen com Hele-
na i Macari van descobrir quina era la creu de 
Jesucrist. Una tradició diu que la Veracreu con-
servava encara la inscripció INRI (“Jesús de 
Natzaret, rei dels jueus”). En una altra es narra 
que la van portar a una dona que patia una ma-

laltia terminal, i en tocar la creu de Jesucrist es 
va guarir. I una tercera explica que van dur un 
home mort davant les tres creus i, al fregar-li la 
creu de Jesucrist, va ressuscitar. En identificar 
la creu de Jesucrist, el bisbe Macari la va elevar 
per venerar-la.

A prop de les creus, es trobava un temple romà 
dedicat a Venus que van enderrocar. A sota, 
Helena va trobar les restes d’una tomba, que 
va identificar com a sepulcre de Jesucrist. L’em-
perador Constantí, hi va fer construir la gran 
basílica anomenada Martyrium de la qual la 
pelegrina Egèria en parla molt, en honor a la 
resurrecció de Crist. Se sap que l’any 333, la ba-
sílica ja existia, perquè el pelegrí de Bordeus en 
testimonia. Va ser consagrada el 13 de setembre 
de l’any 335. L’endemà es va celebrar l’Exaltació 
de la Santa Creu. Aquesta consagració és com-
memorada per les litúrgies orientals, especial-
ment la bizantina.

La tornada de la creu a Jerusalem, 
al segle VII

Helena va deixar part de la Veracreu a Jerusa-
lem; i una altra part, juntament amb els claus, 
se’ls emportà a Constantinoble. La part que va 

romandre a Jerusalem, serà requisada pels per-
ses, quan conquisten la ciutat (614).

La creu no es recupera fins que l’emperador He-
racli derrota al rei persa Corsoes II. Aquí també 
hi ha una llegenda que explica que quan Hera-
cli provava de tornar la creu a Jersusalem, es va 
trobar amb una força estranya al Mont Calvari. 
El patriarca Zacaries de Jerusalem, li va aconse-
llar que es tragués les seves vestidures i la seva 
corona per accedir a l’Església del Sant Sepul-
cre. Només llavors li va ser possible entrar-hi. 
En tornar la creu, el 14 de setembre de l’any 
628, va elevar-la per exaltar-la.

Aquesta exaltació es va transformar en festa 
nacional de l’Imperi Cristià Oriental. I la cele-
bració, a poc a poc es va anar estenent de Jeru-
salem a altres esglésies, fins que l’any 720 va 
esdevenir universal. 

Històricament, la creu es posava a tots els edi-
ficis públics, als uniformes, i era alçada per bis-
bes i sacerdots durant la litúrgia. Es beneïen 
els quatre punts cardinals de l’església amb la 
creu, i la comunitat cantava el tropari de la fes-
ta – apolytíkion- durant la Divina Litúrgia «Sal-
veu, Senyor, el vostre poble i beneïu el vostre 
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heretatge. Doneu als reis la victòria sobre els 
enemics i protegiu amb la vostra Creu la vostra 
ciutat (o els vostres ciutadans». En el passat, 
l’imperi cristià bizantí i rus feia servir el cant en 
altres ocasions. Per exemple, en les guerres, el 
cantaven perquè Déu els concedís la victòria 
davant dels enemics.

ALGUNES ESGLÉSIES ORTODOXES 
ENCARA CONSERVEN EL RITUS ON 
EL BISBE I EL CLERGAT AIXEQUEN 
LA CREU SOBRE ELS QUATRE PUNTS 
CARDINALS DE L’ESGLÉSIA

Avui en dia, en el ritu bizantí, al final de l’ofici 
matinal, el celebrant eleva la creu vers els qua-
tre costats, mentre fa unes pregàries d’inter-
cessió, i el cor canta cada vegada 100 vegades 
Kyrie eleison. És un dia d’oració i de dejuni, on 
es recorda el sentit que té la creu. A Catalunya, 
hi havia també la benedicció del terme, vers els 
quatre costats, però se celebrava el 5 de maig, 
festa on es recordava l’aparició de la Creu.

El vespre anterior a la celebració, hi ha lectures 
que no són pròpiament part del ritu d’adoració 
de la Creu, però, sí que adequades a la festa. 
Algunes d’aquestes són Èxode 15,22 - 16,1; Pro-
verbis 3,11-18; Corintis 1, 18-25; Isaïes 60, 11-16; 
Salms 99, 5, 110, 1... entre altres. També es conti-
nua cantat el tropari, tot i que la lletra és entesa 
diferent; on diu “enemics” es pensa en “el mal”, 
i on es prega pels “vostres ciutadans”, es dema-
na per tots els germans.

El símbol de la creu

La creu és símbol de salvació de la humanitat a 
través del patiment, de la mort. Significa la im-
portància que té el sacrifici per arribar a la vida 
eterna. Com es diu en Lluc 9, 23: “Si algú em vol 
seguir, que es negui ell mateix, que agafi la seva 
creu diàriament i que em segueixi.”

La línia vertical de la creu vol significar la divi-
nitat de Jesús, i l’horitzontal, la seva humanitat. 
La creu dels cristians catòlics té quatre puntes, 
la creu llatina. En canvi, la creu ortodoxa té 8 
braços. Una altra diferència és que en la creu 

llatina Jesucrist té un clau que travessa els dos 
peus, i en l’ortodoxa cada peu té un clau. Per 
últim, avui dia, en el moment de fer el senyal 
de la creu; els cristians catòlics ho faran amb els 
cinc dits de la mà, i es tocaran primer l’espatlla 
esquerra i després, la dreta; mentre que els cris-
tians ortodoxos de tradició bizantina, faran el 
senyal de la creu amb tres dits (polze, índex, mit-
ger), i primer es toquen l’espatlla dreta i després, 
l’esquerra. Tanmateix, els siríacs, també amb tres 
dits, se senyen de dreta a esquerra. Val a dir que 
al llarg de la història hi ha hagut variacions; tam-
bé a Occident s’havia fet d’esquerra a dreta, efec-
te mirall d’una benedicció, segurament.

La Santa Creu a Catalunya

El Ligum crucis és una figura que conté un tros 
de fragment de la creu de Crist, i es conserva a la 
basílica de Santa Maria del Pi. Està exposada al 
museu de la basílica i el públic la pot visitar. Va 
ser lliurada l’any 1398 pel rei Martí l’Humà, que 
al seu torn la va rebre del papa Luna a Avinyó.

lucía montobbio –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/que-es-festa-exaltacio-creu-ortodoxos
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La vetlla de pregària davant el CIE de Barcelona 
reclamarà transparència en la gestió del centre

Aquest dissabte 1 d’octubre a les 19:00 h tindrà 
lloc una nova vetlla de pregària davant del Cen-
tre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Zona 
Franca a Barcelona. Sota el lema ‘Opaci(e)tat. 
Què hi està passant?’, la novena edició d’aques-
ta concentració reclamarà major transparència 
i compliment de la legalitat pel que fa a l’accés a 
l’interior d’aquests centres. Enguany, l’esdeve-
niment canvia de data per emmarcar la propos-
ta en la Jornada Mundial de les Migracions i el 
Refugi, que l’Església celebra l’últim diumenge 
de setembre. 

migra studium | llegir al web +

Justícia i Pau demana a les autoritats de l’Iran 
investigar l’assassinat de Masha Amini

Una recerca immediata, independent, exhaus-
tiva i imparcial entorn de la mort de Mahsa 
Amini. Aquesta és la petició que ha fet aquest 
dimarts Justícia i Pau Barcelona a les autori-
tats de l’Iran arran de la detenció i l’aparent 
violència que va rebre Amini per incomplir les 
lleis sobre l’ús del vel en l’espai públic. L’orga-
nització demana identificar els responsables, 
portar-los davant un tribunal competent, in-
dependent, just i imparcial. 

justícia i pau | llegir al web +  

Tortosa inaugura el renovat menjador 
social Mossèn Sol

El trasllat del menjador social de Tortosa Mos-
sèn Sol ja és una realitat. La seva inauguració 
ha tingut lloc aquest dilluns a la Casa d’Acollida 
de Tortosa, el nou emplaçament del menjador. 
El bisbe de Tortosa, Enric Benavent, ha beneït 
les instal·lacions i ha assegurat que el nou espai 
“reuneix les condicions per dur a terme el ser-
vei”. Benavent ha dit que la decisió d’ubicar-hi el 
menjador és “un bon signe” d’allò que fa l’Esglé-
sia envers els més pobres.  

bisbat de tortosa | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vetlla-pregaria-cie-barcelona-reclamara-transparencia-gestio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/justicia-pau-autoritats-iran-investigar-masha-amini
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tortosa-inaugura-renovat-menjador-social-mossen
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El pastor protestant Josep Monells 
i l’Associació Cinc Quilòmetres 
per Sabadell reben el Memorial Àlex Seglers

El pastor protestant Josep Monells i Mateu ha re-
but aquest dijous el desè Memorial Àlex Seglers a 
la Casa Duran de Sabadell. Se li reconeix la seva 
llarga trajectòria en el món evangèlic i també ecu-
mènic, per la seva obra escrita i pel seu activisme 
reivindicatiu durant la dictadura franquista.

Aquest guardó reconeix la trajectòria de perso-
nes i organitzacions compromeses amb la de-
fensa de la diversitat i el foment de la convivèn-
cia.  En la modalitat d’entitat s’ha atorgat el pre-
mi a l’Associació Cinc Quilòmetres per Sabadell, 
per la tasca de solidaritat desenvolupada al llarg 
dels últims anys per l’entitat envers la discapa-
citat i les malalties d’infants i joves. 

10 anys del Memorial Àles Seglers

Coincidint amb la desena edició del Memorial, 
s’han recordat els guardonats al llarg d’aquests 
anys, entre els quals, l’activista social Arcadi 
Oliveres, que va ser president de Justícia i Pau. 
L’acte ha comptat també amb l’actuació del pia-
nista sabadellenc, Lluís Avendaño.

Els membres del jurat d’aquesta edició del Me-
morial han estat: Anna Massallé representant 
de la Direcció General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya; Mohamed Halhoul, 
secretari general de la Federació del Consell 
Islàmic de Catalunya; Joan Hernandez, direc-

tor del Grup de Treball Estable de les Religions 
(GTER); Guillem Correa en representació del 
Consell Evangèlic de Catalunya; Marta Morell, 
tinenta d’alcaldessa de l’Ajuntament de Saba-
dell; Txema Seglers, germà de l’Àlex Seglers i 
representant de la família; Rafael de Yzaguirre 
representant de l’Associació Catalana de Muni-
cipis; Josep Manel Abad, representant de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya i Elena Lle-
dós, representant de la Diputació de Barcelona; 
Jordi Prat, director de la Fundació Autònoma 
Solidària.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/josep-monells-comunicar-cristianisme-categories
https://www.catalunyareligio.cat/ca/documental-mostra-resistencia-dels-protestants
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/arcadi-oliveres
https://www.catalunyareligio.cat/ca/protestant-josep-monells-associacio-memorial-alex-seglers
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Hi ha una escola a Mèxic que porta el nom de 
Jaume Clotet, un dels fundadors dels missio-
ners claretians, qui va fer una de les aportaci-
ons més importants per la comunitat sorda 
catalana creant el primer diccionari de llengua 
de signes catalana. Luis Gerardo Granados, 
doctor en educació i mestre del Centre Clo-
tet de Mèxic, atès pels missioners claretians, 
subratlla que el claretià no era ni lingüista, ni 
especialista en humanitats o filologia, però va 
tenir la necessitat d’usar el llenguatge de signes 
per catequitzar a nens i joves sords. Granados, 
que ha participat en les jornades que ha orga-
nitzat la Universitat de Vic en record al claretià, 
coincidint amb el 200 aniversari del seu nai-
xement, en una entrevista aproxima com era 
la figura del pare Clotet. Explica que el més re-
llevant és que Clotet “va ser un estudiós de la 
llengua sense ser especialista d’aquests temes”. 
Subratlla que “no és tant el que va descobrir” 
sinó tot el treball d’investigació fet. 

El mètode Clotet

El claretià, a mesura que xerrava i estudiava 
el llenguatge dels sords, va començar a anotar 
les configuracions manuals i els diferents ges-

Què fa el nom del claretià Jaume Clotet  
en una escola de Mèxic?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/uvic-prepara-unes-jornades-commemorar-bicentenari
https://www.catalunyareligio.cat/ca/uvic-prepara-unes-jornades-commemorar-bicentenari
https://www.youtube.com/watch?v=7pW-AlMYamM&feature=emb_imp_woyt
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tos creant el que seria el primer diccionari de 
llengua de signes catalana. Granados assegura 
que ho apuntava tot amb gran detall. “Ell ho 
va fer perquè ho necessitava perquè els altres 
sacerdots aprenguessin a atendre aquest tipus 
de persona”, diu. Però el que no sabia és que 
aquesta feina ingent transcendiria i aniria més 
enllà del que esperava.

El mètode Clotet es basa en això: observar, ano-
tar i deixar crear els propis signes a les persones 
sordes. Així va ser com Clotet va crear un mèto-
de que avui és exemple per a molts educadors 
que treballen amb persones sordes. 

La idea d’aquest mètode és que els sords siguin 
els qui construeixin la llengua. “Com a oient, no 
pots arribar i imposar un gest”, assegura Grana-
dos. “No és la meva llengua i no en soc el propie-
tari”, diu. L’important és preguntar a les persones 
sordes com s’han de dir els nous conceptes i ano-
tar la seva decisió. Després, el gest que utilitzi la 
majoria de persones serà el que prevalgui. 

És per tot aquest llegat que va deixar Clotet 
que, recordant els 200 anys del seu naixement, 
la Universitat de Vic ha preparat unes jornades 
en el seu honor. Per a Granados, la jornada pot 

ser un impuls per conèixer encara més el tre-
ball de Clotet. “No és suficient en explicar la 
seva vida”, diu. El docent parla de continuar in-
vestigant en el mètode de Clotet i en l’educació 
per a persones sordes. 

Només llenguatge de signes

Luis Gerardo Granados ha participat d’aques-
ta jornada en representació del Centre Clotet. 
L’escola es crea l’any 1999 per donar resposta a 
la situació viscuda per les persones sordes en 
aquell moment: la impossibilitat d’estudiar la 
secundària. A Mèxic, aquelles persones que no 
poden entrar a la secundària, com és el cas de les 
persones sordes, han d’anar a l’Institut Nacional 
per a l’Educació de les Persones Adultes. 

“Les classes al Centre Clotet es donen totes en 
llenguatge de signes”. Ho assegura així Grana-
dos que explica que, a Mèxic, la comunitat de 
sords els ha demanat aprendre “des de la seva 
pròpia llengua”. Però això no sempre és així a tot 
arreu. Granados es refereix a l’oralització en les 
persones sordes. Una corrent que ensenya als 
sords a comunicar-se llegint els llavis i parlant a 
través de la llengua oral. A Mèxic la comunitat de 
sords defensa la seva llengua i per això lluita per 

ser educats a través del llenguatge de signes. Gra-
nados afirma que els professors hi estan d’acord: 
“No pots ensenyar des d’una segona llengua que 
no coneixes o que coneixes a mitges”.

Ser un mateix, al 100%

“La meva intenció era quedar-m’hi un any i en 
porto 18”. Així explica Granados el seu vincle 
amb el Centre Clotet. Quan era jove va estar du-
rant un temps amb els missioners claretians. La 
congregació li va proposar donar suport a una 
parròquia que atenia als sords. Allà va treballar 
amb la pastoral de sords i, per aquest motiu, va 
haver d’aprendre el seu llenguatge. Amb tot, re-
coneix que sempre li ha interessat la llengua i 
el seu vessant filosòfic. “Soc una persona molt 
histriònica”, diu. Una característica que també 
ajuda a l’hora de gesticular i tenir una bona ex-
pressió corporal. 

Finalment, a Granados li va sortir l’oportunitat 
d’anar al Centre Clotet. I s’hi ha quedat. Per què? 
“Doncs perquè em sento com un peix dins l’ai-
gua”, diu. Afirma que al Centre Clotet, amb les 
persones sordes, pot ser ell mateix, al 100%.

claretians | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/fa-nom-claretia-jaume-clotet-en-escola-mexic
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Vicent Micó, un mossèn compromès 
amb la pau

JOSEP-MIQUEL BAUSSET
A DEL SANTUARI ESTANT

El juny passat es va presentar a Alcoi el llibre, 
Vicent Micó i Garcia. Un rector compromès, una 
obra que el  27 de maig també es va presentar a 
l’Olleria, poble on va néixer aquest mossèn atí-
pic en la clerecia del País Valencià, degut al seu 
pacifisme i al seu ecologisme i pel seu valenci-
anisme militant.

L’amic Vicent Micó, prevere, fundador i ànima de 
la comunitat de Turballos, va ser un capellà amb 
un somriure d’esperança que infonia pau i joia. 
Nascut a l’Olleria el 1928, Vicent Micó va ser un 
home de cultura, un capellà atípic, pel fet que en 
una clerecia profundament castellanitzada i caste-
llanitzadora, l’amic Vicent va ser un valencianista 

convençut i una persona arrelada en el pacifisme 
i en l’ecologisme. Vicent també va ser un capellà 
atípic perquè no era gens clerical, sinó que creia en 
la sinodalitat d’una Església Poble de Déu. Per això 
valorava i escoltava els laics i així va ajudar a cons-
truir una Església comunitària, més horitzontal 
que vertical. I és que Vicent, ajudat principalment 
per Pilar Matutano, sabia escoltar, acollir i enco-
ratjar tots els qui col·laboraven amb ell.

Vicent va ser un capellà que va comprendre i 
va posar en pràctica la inculturació de l’Esglé-
sia. Per això, va introduir la nostra llengua a la 
litúrgia, com expressió de l’encarnació de la fe 
en una terra concreta.  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/260309
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La seva vida i la seva tasca, admirable i alhora 
discreta, queda reflectida en aquest llibre que 
he tingut el goig de prologar: Vicent Micó i Gar-
cia, un rector compromès. 1928-2018, una obra 
de Pedro Parra Verdú i Josep Frasés Vaello.

Crec que la nostra societat deu molt a persones 
com Vicent Micó, que d’una manera discreta, 
anònima, sense buscar mai un protagonisme, 
sinó posant-se sempre al servei dels altres, va 
viure fidel als seus ideals, a la seva fe, a la nostra 
cultura i al pacifisme.

El llibre ens descriu amb senzillesa i realisme 
la infantesa i la joventut de Vicent, la seva or-
denació presbiteral i les destinacions que va 
tindre abans de servir la comunitat parroquial 
de Santa Rosa d’Alcoi. D’una manera particular, 
aquesta interessant obra, que convido a llegir, 
destaca el pas de Vicent per la Vall de Galline-
ra i la fundació de la comunitat de Turballos, 
un exemple ben clar de senzillesa evangèlica i 
de comunió, de pacifisme, de fraternitat i d’un 
amor apassionat per les benaurances.

Vicent Micó, un home d’una gran lucidesa, te-
nia una mirada transparent i neta i un somriure 

que ens mostrava la seva senzillesa i la seva hu-
militat. Humil i pobre, sí, però ferm en les seues 
conviccions, Vicent Micó amb el seu exemple, 
amb les seues obres, amb el seu treball constant 
i abnegat ens va assenyalar el camí de la pau i 
ens va acompanyar a viure l’Evangeli en tota 
la seua puresa, sense conservants, colorants ni 
additius. I és que ell va pouar en la Paraula de 
Déu, allò que és essencial en el seguiment de 
Jesús de Natzaret: l’amor fratern.

Els valencians, des de fa segles, no hem tingut, 
majoritàriament, consciència d’identitat nacio-
nal i hem estat marginats per un estat que, en-
cara avui, ens tracta com una colònia, com un 
apèndix molest que, si no s’ha d’eliminar, cal 
tindre’l ben “controlat”. La mirada homogenit-
zadora de l’estat espanyol, no té en compte les 
cultures no castellanes, que durant la dictadura 
franquista, el règim va intentar dissoldre sense 
aconseguir-ho, en part, gràcies a homes com 
Vicent Micó.

La jerarquia que hem patit els valencians al llarg 
dels segles, a excepció dels bisbes Josep Pont i 
Gol, Josep Mª Cases, Rafael Sanus i Enric Be-
navent, han tingut una mentalitat “conqueri-

dora” i castellanitzadora i per això, després del 
Concili van introduir a la litúrgia el castellà i no 
el valencià. I és que sovint, l’acció pastoral dels 
bisbes del País Valencià, no ha tingut en comp-
te la nostra llengua i la nostra cultura, que han 
estat marginades des del punt de vista eclesial.

Va ser el Concili Vaticà II, amb el Decret ‘Ad 
Gentes’, que Vicent Micò assimilà del tot, que 
va fer que alguns preveres valencians enten-
gueren la realitat del nostre país d’una manera 
diferent, no assimilant la gent a la cultura espa-
nyola, sinó respectant i valorant la dignitat de 
la cultura del País Valencià. 

En comptes d’imposar als valencians la cultura 
espanyola, com a únic mitjà d’expressió de la 
fe, com van fer els bisbes i la majoria de preve-
res valencians, Vicent Micó i altres capellans, 
pocs, desgraciadament, se’n van adonar de la 
importància de respectar la identitat cultural 
del nostre poble.  Realitat que va assumir Vi-
cent i que, desafortunadament, encara no han 
comprès els bisbes del País Valencià i la majo-
ria dels preveres valencians, que, en ple segle 
XXI, continuen marginant la llengua dels va-
lencians.
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Vicent Micó va vore clar que per a viure la fe, no 
feia falta despullar-se de la mateixa identitat i 
empeltar el cristianisme en el si d’una cultura 
estrangera. Vicent entengué que era necessari 
respectar la cultura dels valencians, pel fet que 
el Concili va defendre que totes les cultures 
són el receptacle d’una presència reveladora i 
salvadora de Déu.

Si des del 1707 la història del País Valencià no 
va ser sinó un apèndix de la història d’Espanya, 
es comprèn que els valencians no tinguérem 
tampoc identitat pròpia, ja que s’identificava 
amb la dels dominadors. El Vaticà II canvià la 
mirada de l’Església, però no la dels bisbes i pre-
veres valencians. Però Vicent va descobrir que 
les cultures s’han d’estimar en elles mateixes, ja 
que estan impregnades de la manifestació sal-
vadora de Déu. Així, Vicent Micó emprengué 
la tasca de construir una Església autòctona, 
per demostrar que l’encarnació en la cultura, 
és sempre experiència d’Església. De fet, Jesús 
s’encarnà en una cultura concreta, minoritària 
i marginada. No s’encarnà en la cultura domi-
nant dels opressors, la llatina, ni tampoc en la 
cultura grega. D’ací, la importància que el Va-
ticà II donà a l’encarnació i a la inculturació de 

l’Església en totes les llengües i en totes les cul-
tures, sense excloure’n cap.  

Vicent Micó va ajudar el nostre poble a fer una 
reflexió sobre el Regne de Déu, i un acostament 
a la fe de les comunitats cristianes, cosa que im-
plicava una acció en la història, per instaurar la 
justícia i la fraternitat. Per això, Vicent Micó va 
ser un profeta. Un home que es va deixar “con-
vertir” pel Vaticà II, ja que comprengué que la 
primera acció de l’Església, ha de ser acostar-se 
als homes i a les dones i vore què cal fer per aju-
dar-los i per a alliberar-los de les cadenes que 
els esclavitzen. L’amic Vicent Micó compren-
gué, a la llum de l’Evangeli, que la prioritat de 
l’Església és el seu compromís amb la pau i a 
romandre al costat de l’home, xafat pel poder, 
per així traure’l de l’opressió i ajudar-lo a supe-
rar les injustícies. 

Vicent Micó, ajudat de tantes bones persones, 
recordant especialment Pilar Matutano, a Tur-
ballos i als pobles on abans va estar destinat, 
va saber escoltar la gent, acostar-se als qui pa-
tien i estimar i promoure la nostra llengua i la 
nostra cultura a l’Església, a més de crear un 
clima de pau i de fraternitat, per així esdeve-

nir testimoni de l’Evangeli. La seua paraula, 
sempre profètica, era per a tots els qui l’esti-
màvem, un far que il·luminava la nostra soci-
etat. Amb discreció, amb humilitat i sense fer 
remor, Vicent Micó va sembrar la llavor de la 
pau, de l’esperança i de la dignitat d’un poble, 
el valencià, que encara hui no veu reconeguda 
la llengua pròpia a l’Església.

La importància d’aquest llibre la trobem, en 
el fet que recupera i dóna a conèixer “la vida i 
l’obra d’apostolat cristià” de Vicent Micó, “així 
com el seu compromís social, humà i en defen-
sa de la pau, dels Drets Humans, del valencià i 
del cristianisme de la vida comunitària”, com 
diu un dels autors, Juan Parra, en la introducció 
del llibre. 

Si l’Església del País Valencià o millor dit, els bis-
bes valencians, fos una Església i uns bisbes ar-
relats a la terra, serien aquests mateixos bisbes 
els qui haurien promogut aquest llibre d’ho-
menatge a Vicent Micó. Però tenim una jerar-
quia que menysprea la llengua que Vicent tant 
va estimar i tant va defensar. Amb tot, aquest 
preciós llibre hauria de ser una bona ocasió per-
què els bisbes valencians seguiren l’exemple 
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de l’amic Vicent Micó, retent-li un homenatge 
públic. I, com crec que Vicent voldria, el millor 
homenatge seria que els bisbes valencians pre-
sentaren el Missal Romà en valencià a la CEE 
perquè fos aprovat, per així fer possible que la 
llengua de Sant Vicent no quedi, com fins ara, 
arraconada i exclosa de la litúrgia i de la vida de 
l’Església.

La vida de Vicent Micó va ser com el gra de mos-
tassa, la més petita de les llavors, però que és 
capaç de créixer i d’acollir els ocells (Mt 13:31).

Aprofito ara per demanar l’Alta Distinció de la 
Generalitat per a Vicent, un home que defugia 
els honors, però que mereix ser honorat pel go-
vern valencià i per tots aquells que ens consi-
derem deixebles seus en el pacifisme i en l’eco-
logisme, en la fraternitat, en la fe i en l’amor a la 
nostra llengua i la nostra cultura.

Vicent Micó va viure i va morir pobrament. 
Com a bon deixeble de Jesús, sense tindre res, 
però posseint-ho tot, pel fet que el seu cor era 
ple de l’amor de Déu, un amor que ell no guar-

dava per a si mateix, sinó que el vessava a tots 
els que se li acostaven.

josep-miquel bausset –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant/vicent-mico-mossen-compromes-pau-299226
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