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Treballar, celebrar, persistir. Són accions i actituds presents en moltes comunitats i iniciatives 
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de Catalonia Sacra i també amb el sínode de dones, que aquesta setmana han presentat 
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El Raval aixeca el teló

VICTÒRIA MOLINS GOMILA
A LA MÍSTICA DEL CARRER

Tot un barri dempeus, reivindicant les seves ri-
queses, les seves proeses, i la seva lluita diària.

Va ser una nit màgica la del 5 d’octubre amb un 
Liceu ple de gom a gom. Amb un públic que 
no acostuma a ocupar ni la seva platea, ni les 
seves llotges. Un públic que, en el descans, no 
es passeja pels luxosos passadissos del teatre 
més elegant de Barcelona. Però no, per això, 
menys silenciós, respectuós i sensible a una 
obra magistral. Una representació que tenia 
per argument central el famós gat de Botero al 
bell mig de la Rambla del Raval i, per actors, a 
centenars de gent de l’emblemàtic barri.

I no em vull dedicar a fer la crítica de la me-
ravellosa i magistral Òpera d’Arnau Tordera 
i Victòria Szpunnberg, que ja tindrà moltes 
crítiques d’entesos en la matèria. Jo vull apro-
fitar l’avinentesa per fer un elogi merescut del 
barri que m’ha acollit durant més de vint-i-cinc 
anys. El que he estimat com a casa meva, en 
el que he après moltes coses i on he deixat el 
meu cor. Un cor –com deia Calsaldàliga– ple de 
noms que mai oblidaré i els rostres dels quals 
vaig veure al Liceu en les samarretes dels cors 
del Raval. Allà estava també el meu. Es pot fer 
crítica reivindicativa. Es pot denunciar, es pot 
manifestar la indignació davant un fenomen 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/276209
https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/22477
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col·lectiu, de moltes maneres. Fins i tot amb 
les armes. Però es pot fer amb el sentit de l’hu-
mor, l’elegància, la riquesa argumental i la po-
sada en escena original, malgrat que minima-
lista, que es va fer amb ‘La Gata perduda’.

I jo em preguntava –en mig d’aquell espectacu-
lar moviment de masses propi d’un film com 
Ben Hur, encara sense fer servir els ordina-
dors-, amb quin altre barri de Barcelona s’ha-
gués aconseguit preparar, durant tres anys, un 
espectacle d’aquestes característiques. Que 
aglutini tantes corals, setanta associacions de 
barri, on els solistes estan acompanyats en el 
cant coral per gent de totes les edats i condici-
ons i on fins i tot el vestuari estava confeccio-

nat per ‘Top manta’, o ‘Dona kolors’, una em-
presa d’inserció laboral per a dones que volen 
sortir de la seva situació amb un treball digne.

Vaig sentir un orgull col·lectiu de barri. Del 
barri que he fet meu perquè jo m’he fet seu i 
perquè on jo tenia la pretensió d’ajudar, m’ha 
ajudat a obrir el meu cor a gent meravellosa. 
Gent amb qui he compartit la riquesa que l’és-
ser humà no sap moltes vegades que posseeix 
i que fa que, donant-nos les mans des de dife-
rents mentalitats, religions, classes socials o 
posicions polítiques, formem un sol poble. Un 
poble que, com Fuenteovejuna, s’aixequi da-
vant la injustícia, la desigualtat, la incompren-
sió, i deixi escoltar la seva veu en un dels llocs 

més emblemàtics dels poderosos: el Liceu. A 
prop del barri més denigrat i desconegut de la 
seva veritable riquesa, el Raval.

Aquell final apoteòsic amb el gat de Botero 
convertit en Gata aplegava, d’alguna manera, 
la Barcelona del Tibidabo i la Bonanova, amb 
la Barcelona del barri del Raval.

Una nit màgica la de ‘La Gata perduda’ al Liceu!

victòria molins –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/mistica-carrer/raval-aixeca-telo-299429
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Una delegació internacional del Consell De Do-
nes Catòliques, la xarxa global que reuneix més 
de 60 organitzacions catòliques de dones, pre-
sentarà aquest dimarts les conclusions del pro-
cés del Sínode de Dones al Vaticà. La delegació 
entregarà el document a la sotsecretària pel Sí-
node dels bisbes, Nathalie Becquart.

L’informe afirma que “tot i les nostres diferènci-
es, la plena participació de les dones a l’Església 
institucional i en la vida sacramental és l’únic sig-
ne efectiu que els seus líders estan compromesos 
a construir veritablement una Església sinodal”.

Quan les dones d’arreu del món parlen de la 
seva experiència d’Església, el terme més uti-
litzat és “frustració”. Les dones estan frustrades 
per “l’abús de poder, el clericalisme, la discri-
minació, el sexisme i la por que experimenten 
a l’escenari eclesial”, expressen des del Consell 
de Dones Catòliques. Tot i això, l’informe cons-
tata que a moltes parts del món la frustració és 
només la superfície. L’informe subratlla que les 
formes amb què l’Església tracta les dones, així 
com la cultura de supremacia masculina, con-
dueixen a la violència de gènere i a l’abús sexual 
i espiritual a la societat i a l’Església.

Feministes creients presenten les conclusions 
del Sínode de dones al Vaticà
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L’informe també explora les formes com les 
dones de tot el món articulen una comprensió 
àmplia de la vida sacramental. Emfatitzen re-
petidament que l’Església ha d’aprofundir en el 
llenguatge del diví i en les metàfores, de manera 
que cap persona, independentment del seu gè-
nere o identitat sexual, sigui exclosa.

A més, les dones demanen a l’Església que de-
senvolupi una “sacramentalitat de la cura”, per-
què els cristians i cristianes puguin respondre 
millor a les desigualtats sense precedents i pu-
guin abordar de manera proactiva la devastació 
de la Terra a causa del canvi climàtic.

L’INFORME DEL CONSELL DE DONES 
CATÒLIQUES RECULL LA “FRUSTRACIÓ 
PER L’ABÚS DE PODER I EL CLERICALISME”

L’informe conclou amb una reflexió sobre com 
les dones catòliques es mouen en la tensió entre 
resistència i esperança. Per a moltes dones s’ha 
tornat massa difícil participar en una institució 
que s’aferra a estructures injustes. El Consell de 
Dones Catòliques constata que les dones de tot 
el món estan iniciant noves formes “de ser Es-
glésia”, generant comunitats que són inclusives 

i enfortidores de la vida. En la fe, les dones en-
cara mantenen l’esperança d’aconseguir la igual-
tat, la dignitat i la plena pertinença a l’Església.

Des del març al juny del 2022, el Consell de Do-
nes Catòliques va coordinar la reflexió, el discer-
niment, la pregària i la reflexió amb dones de 
diferents contextos. Aquest treball es va posar en 
comú en cinc trobades d’escolta internacionals.
Els cinc eixos tractats han estat: la situació de les 
dones a l’Església; poder i participació; estruc-
tures i transparència; vida sagramental; i resis-
tència i esperança. El consell posa una atenció 
especial a incloure la rica diversitat d’opinions, 
contextos, cultures, somnis i patiments de les 
dones arreu del món. Afirma que no hi ha una 
única “veu de la dona”, sinó que les dones són 
protagonistes del camí sinodal.

A mesura que l’Església global continua en el 
camí sinodal, el consell insta els líders de l’Es-
glésia, no només a escoltar les veus de les dones, 
sinó a transformar tots els processos d’elecció i 
presa de decisions per incloure les dones “en 
peu d’igualtat”.

catholic women’s council | llegir al web +

Fotografia: Delegació de dones del Catholic 
Women’s Council al Vaticà aquest dilluns.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/feministes-creients-presenten-conclusions-sinode
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La Nit de les Religions arriba a Sant Cugat 
del Vallès

Després de Barcelona i Tarragona, La Nit de les 
Religions serà una realitat a Sant Cugat del Va-
llès aquest dissabte. L’Associació Unesco per al 
Diàleg Interreligiós (AUDIR) organitza la prime-
ra edició, que compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, i inclou una vintena d’activitats 
de vuit tradicions religioses o conviccionals 
presents a la ciutat que es duran a terme al llarg 
del dia. L’acte inaugural tindrà lloc a les 12:00 
h a l’Aula Magna del Conservatori Municipal i 
comptarà amb la participació de la periodista 
Mònica Terribas i l’antropòloga Lola López.  

audir | llegir al web +

La Rebotiga n.58. Setmana plena d’actes

Comentari de l’actualitat de la setmana des de 
la redacció de Catalunya Religió. Comentem al-
guns dels actes d’alguns dels nombrosos actes 
d’aquesta setmana com la Vetlla ecumènica pel 
Temps de la Creació o els deu anys de Catalonia 
Sacra. També comentem les propostes que sei-
xanta organitzacions de dones catòliques han 
presentat al Sínode. Tertúlia amb els periodis-
tes Laura Mor, Glòria Barrete, Roger Vilaclara 
i Jordi Llisterri.    

L’Església catalana demana estudiar 
la reducció de la jornada laboral

‘Sense compromís no hi ha treball decent’. És 
el lema d’enguany de la Jornada Mundial pel 
Treball Decent que l’Església celebra aquest 
diumenge. En un manifest que han fet públic 
les diverses entitats que formen la plataforma 
‘Església pel Treball Decent’ (ITD), demanen 
estudiar la reducció de la jornada laboral, una 
proposta que també defensa el papa Francesc. 
Amb motiu d’aquesta jornada, s’ha convocat 
un acte públic reivindicatiu que ha tingut lloc 
aquest divendres a la tarda a la plaça de la Cate-
dral de Barcelona.

cr | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-10/sant-cugat-nit-religions.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nit-religions-arriba-sant-cugat-valles
https://www.catalunyareligio.cat/ca/creacio-ens-parla-pero-seva-veu-estat-silenciada
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalonia-sacra-celebra-deu-anys
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalonia-sacra-celebra-deu-anys
https://www.catalunyareligio.cat/ca/feministes-creients-presenten-conclusions-sinode
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-10/manifest-treball-decent.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-catalana-demana-estudiar-reduccio-jornada
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio/rebotiga-n58-setmana-plena-actes-299403
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La Direcció General d’Afers Religiosos ha ator-
gat el 9è Memorial Cassià Just al pare Joan 
Botam i Casals, sacerdot caputxí, pel seu com-
promís al llarg de tota la vida en la defensa de 
les llibertats civils i dels drets fonamentals. La 
cerimònia de lliurament del premi està previs-
ta per a principis del 2023.

Els membres del jurat han destacat, de ma-
nera unànime, la seva contribució pionera al 
diàleg entre religions per promoure la pau, la 
convivència i l’entesa entre cultures. Amb el 
veredicte, el jurat vol posar en relleu que Joan 
Botam és un referent en tots els àmbits que el 
Memorial vol promoure, particularment el dià-
leg interreligiós, la defensa dels drets humans i 
la promoció de la pau. La seva tasca ha posat les 
bases de moltes de les iniciatives i entitats que 
s’han anat desenvolupant en aquests àmbits i 
que constitueixen una realitat notòria i positi-
va a Catalunya.

Botam, nascut a les Borges Blanques, el 21 de 
setembre de 1926, ha estat el fundador, entre 
moltes altres iniciatives, del Centre Ecumènic 
de Catalunya (1984), per promoure el diàleg en-
tre ortodoxos, anglicans, catòlics i protestants; 

El caputxí Joan Botam, premi Memorial
Cassià Just 2022

https://www.youtube.com/watch?v=3e0sFTNFIig&feature=emb_imp_woyt
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més endavant va ser el promotor de la Platafor-
ma Intercultural Barcelona 1992, per promoure 
el diàleg entre religions aprofitant la celebració 
dels Jocs Olímpics d’estiu de 1992 a Barcelona.

El jurat, presidit per la consellera de Justícia, 
Lourdes Ciuró, està integrat per la directora 
general d’Afers Religiosos, Yvonne Griley; el 
president del Consell Assessor per a la Diver-
sitat Religiosa, Francesc Torralba; la directora 
de la revista Dialogal i de Lalè, Clara Fons, i el 
president de la Unió de Comunitats Islàmi-
ques de Catalunya (UCIDCAT), Mohammed El 
Ghaidouni.

Memorial Cassià Just

L’any 2010 el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya va crear el Memorial Cassià Just, amb 

la voluntat de reconèixer persones o instituci-
ons que s’han significat per les aportacions a la 
construcció d’un espai comú de convivència 
de la pluralitat d’opcions religioses.

El guardó del Memorial Cassià Just consisteix 
en una obra d’art original. Enguany, la cerimò-
nia del lliurament està prevista a principis de 
2023.

Guardonats d’edicions anteriors

En edicions anteriors, el Memorial Cassià Just 
ha guardonat la Federació Internacional de 
l’Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura 
(FIACAT), per la seva lluita per l’abolició de la 
tortura i la pena de mort; el pare Carlo M. Mar-
tini, pel seu treball en l’intercanvi de persones 
de diverses sensibilitats; la germana Teresa Lo-

sada, per la seva tasca social en favor de les per-
sones immigrades; la Comunitat Filipense de 
l’Escola Nostra Senyora de Lurdes (Barcelona), 
per la seva aportació a la pedagogia i a l’espiri-
tualitat; la Comunitat de Taizé, pel seu treball 
amb els joves a favor de la reconciliació amb 
perspectiva ecumènica; l’Associació UNESCO 
per al Diàleg Interreligiós, per la promoció de 
les entitats locals a través de la Xarxa Catalana 
d’Entitats de Diàleg Interreligiós, i Jean Jacques 
Pérennès pel foment del diàleg entre les tradi-
cions cristiana i islàmica en territoris i ambients 
poc proclius.

departament de justícia | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/memorial-cassia-just-reconeix-compromis-cristia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/memorial-cassia-just-reconeix-compromis-cristia
https://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/2010_cassia_just-00001
https://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/2010_cassia_just-00001
https://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/Cassiajust_Filipenses-00001
https://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/Cassiajust_Filipenses-00001
https://www.catalunyareligio.cat/ca/taize-demana-no-continuar-oferint-als-joves
https://www.catalunyareligio.cat/ca/audir-premi-cassia-just-repte-ara-es-fer-arribar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/audir-premi-cassia-just-repte-ara-es-fer-arribar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/caputxi-joan-botam-premi-memorial-cassia-just-2022
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“La Creació ens parla, però la seva veu
ha estat silenciada per l’ésser humà”

La família ecumènica de tot el món s’uneix per 
resar i protegir la llar comuna, “l’Oikos de Déu”. 
Una celebració que comença l’1 de setembre, 
amb la Jornada Mundial d’Oració per la Cura 
de la Creació, i ha acabat aquest dimarts 4 d’oc-
tubre, festa de Sant Francesc d’Assís, amb una 
Vetlla ecumènica pel Temps de la Creació a la 
parròquia del Remei de Barcelona.

L’acte s’ha sumat a un programa més ampli, 
que ha comptat amb les catequesis ecumèni-
ques del Secretariat d’Ecumenisme a la Sagra-
da Família, celebrades els dies 28 i 29 de setem-
bre i 1 d’octubre.

“La Creació ens parla, però la seva veu ha estat 
silenciada per l’ésser humà, per les accions hu-
manes”, s’ha sentit durant la Vetlla del dimarts 
4 d’octubre. Un silenci que pren relleu i imatge 
en nombroses injustícies en el nostre món.

“Hem silenciat les veus de les dones”, afirma-
ven els textos llegits durant la Vetlla, però tam-
bé les veus “dels pobres, i de la terra que clama”.

Enguany el lema del Temps de la Creació era el 
d’“Escolta la veu de la creació”, i el símbol es-
collit ha estat l’esbarzer ardent. Un lema i un 
símbol present en tots els textos que s’han anat 

llegint, acompanyats de música, i que dema-
naven “saber escoltar i donar refugi a tothom”, 
així com “ser convidats a cuidar del nostre pro-
ïsme”.

Durant la Vetlla també s’ha recordat el foc, pre-
sent en molts incencis arreu del món aquest 
estiu. El foc ho consumeix tot, però han remar-
cat com el foc de l’esbarzer, el foc de Déu, “no 
destrueix”, sinó que “revela els crits dels qui 
pateixen avui”.

glòria barrete –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/creacio-ens-parla-pero-seva-veu-estat-silenciada
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“Dia a dia hem construït la vida de SED i, com 
fem cada cinc anys, ens tornem a aplegar per 
compartir el que ens mou”. Amb aquesta crida, 
l’ONGD SED (Solidaritat, Educació i Desenvolu-
pament), creada pels maristes en l’àmbit estatal 
l’any 1992, convoca els membres i els amics de 
la delegació de Catalunya per celebrar el 30è 
aniversari. Un llarg recorregut durant el qual 
s’ha promogut, principalment, el Dret a l’Edu-
cació i projectes de cooperació i formació per al 
desenvolupament a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. 

La convocatòria és per aquest diumenge 9 d’oc-
tubre a l’Escola Maristes Anna Ravell, de Poble 
Sec. “Una festa amb un objectiu clar: trobar-nos, 
compartir una estona plegats i recordar tot allò 
viscut, amb l’esperit familiar que caracteritza 
els maristes”, explica el delegat de Catalunya, 
Daniel Farràs.

D’uns germans a una ONGD

Precisament, els primers passos els van fer els 
mateixos maristes a principis dels 90, quan un 
grup de germans que exercien com a profes-
sors van decidir deixar-ho tot i anar a Tanzània 
i Paraguai. Un cop allà, van començar a engegar 

Els maristes celebren 30 anys de l’ONG SED:  
“De la caritat a la cooperació”
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projectes solidaris, centrats, principalment, en 
l’educació dels infants.

“D’ells va néixer aquesta primera llavor, que va 
esdevenir un moviment solidari d’abast inter-
nacional”, afirma el germà Lluís Serra, un dels 
membres fundadors. Segons detalla, al cap 
d’un temps, va haver d’articular-se jurídica-
ment tenint en compte les diferents circums-
cripcions, per “actuar amb cara i ulls en una 
societat democràtica”. “Calia donar una respos-
ta unificada –argumenta–; però respectant les 
característiques de cada lloc, com en el cas de 
Catalunya, on les iniciatives solidàries sempre 
han tingut un gran impuls”, hi afegeix.

Finalment, es van signar els primers estatuts i 
es va crear l’associació, que es va establir amb 
seu a Madrid i a quatre delegacions: Barcelona, 
Valladolid, Pamplona i Sevilla, a part d’altres de 
locals, esteses pel territori espanyol.

Motor i actors

Així, amb els principis de solidaritat, educació i 
desenvolupament capitanejant les seves sigles, 
va néixer l’ONG per al Desenvolupament, SED. 

“Els tres valors són les línies vertebradores i 
el motor que l’ha mantingut durant aquests 
anys”, assegura Serra que va estar present en la 
signatura de les primeres bases. Tres pilars en-
cunyats pels actors s’han anat implicant des de 
diferents parts en aquestes tres dècades.

“TOTS AQUESTS CAMINS 
PER HUMANITZAR LES RELACIONS
EXPLIQUEN LA CONTINUÏTAT DE SED”

Segons Daniel Farràs, “l’empenta i el carisma 
d’aquests primers que hi van anar va motivar 
d’altres, com els professors laics, que es van su-
mar en aquest projecte comú”. D’aquesta mane-
ra, SED va arribar a les escoles maristes, formant 
els alumnes en una matèria diferent basada en 
la solidaritat. Com a actors principals també 
destaquen les presències maristes als diferents 
territoris. “Un condicionant clau per poder esta-
blir-hi projectes internacionals”, assegura Lluís 
Serra, juntament amb cooperants locals i els vo-
luntaris destinats. “Tots aquests camins per hu-
manitzar les relacions expliquen la continuïtat 
de SED”, hi afegeix el germà marista.  

Sensibilització i educació a Catalunya

Entre tot l’equip que conforma l’ONGD “s’ha 
treballat més per a la promoció que per a l’assis-
tència”, exposa Serra. “Tot i això, no sempre ha 
estat fàcil perquè requereix un aprenentatge”, 
destaca. En aquesta línia, Daniel Farràs, que 
abans de ser delegat feia anys que col·laborava 
amb l’ONGD, assegura que “amb el temps, la 
manera d’actuar ha evolucionat, tant en l’àmbit 
local com en l’internacional”.

En l’àmbit local, especialment, Farràs destaca 
l’auge de projectes per sensibilitzar la socie-
tat. A les escoles maristes de Catalunya, per 
exemple, s’ha passat de les campanyes de re-
captació per finançar els projectes a aprofun-
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dir més en la funció pedagògica a les aules per 
conscienciar els alumnes. “Ara ens crida, sobre-
tot, treballar l’educació per a la justícia global 
i transformadora, seguint la vocació marista”, 
explica Daniel. “Per això, si SED està cooperant 
per construir un pou a Haití a l’escola treballa-
rem la importància de l’aigua”, argumenta. 

A més a més, des de fa uns anys SED s’ha implicat 
en projectes locals i participa en iniciatives soli-
dàries. Amb aquesta línia d’actuació ofereix re-
cursos pedagògics i tallers a les escoles, instituts 
públics, o qualsevol classe d’entitat educativa.

De la caritat a la corresponsabilitat

En l’àmbit internacional, allà on té lloc la coo-
peració amb realitats més empobrides, també 
hi ha hagut una transformació. I és que, tal com 
apunta Serra, “el món canviant afecta també les 
relacions solidàries”. El delegat de SED a Cata-
lunya, destaca com, de la “caritat”, s’ha passat a 
una perspectiva més “cooperant”. “Si fa 30 anys 
anàvem a solucionar el problema ara anem 
més enllà. És a dir, treballem de manera més 
dialogada, de tu a tu, i amb més corresponsabi-
litat entre els actors implicats”. Coincidint amb 

Farràs, Lluís Serra argumenta que “no es tracta 
tant de donar com de compartir, implicar-s’hi i 
empoderar persones per un treball conjunt”.

Voluntariat i transformació

En aquest treball de cooperació en equip, el mí-
nim comú denominador ha estat el voluntariat. 
Primer, van ser els germans maristes, després a 
aquests s’hi van sumar professors laics i a poc 
a poc, diferents perfils s’han anat afegint. Entre 
aquests, molts joves que s’uneixen a la campa-
nya de voluntariat d’estiu, per al qual s’ha de 
passar un procés formatiu de 6 mesos. Molts 
d’aquests nois i noies arriben sense conèixer 
que és SED i, finalment, acaben sumant-s’hi 
com a un membre més.

SED NEIX AMB ELS PROJECTES 
SOLIDARIS CENTRAT EN L’EDUCACIÓ 
DELS INFANTS A TANZÀNIA 
I PARAGUAI

Aquest és el cas de Laura Gonzalvo, que amb 
21 anys va viure la seva primera experiència 

de voluntariat amb SED a Tanzània. Després 
d’haver viscut prèviament una experiència 
de voluntariat amb un grup molt ampli, va 
assabentar-se per una amiga d’una ONG que 
feia voluntariats a l’estiu en petit format amb 
dues o tres persones. “Això és el que més em 
va agradar de SED”, explica Laura. “Un grup 
reduït de voluntaris et permet conèixer millor 
les persones del territori i establir una relació 
més propera”. Ara, vuit anys després, és advo-
cada i continua col·laborant amb SED des dels 
grups de formació de voluntariat. “Tots els que 
formem part de SED som com una gran família. 
Tinc claríssim que hi vull estar sempre vincu-
lada, perquè SED ha acabat formant part de la 
meva família”, hi afegeix.

Créixer des del voluntariat

Després d’aquella primera experiència amb 
SED, Laura en va viure dues més a Líban, una 
d’elles durant un any. Allà va cooperar ajudant 
els refugiats sirians, des del projecte intercon-
gregacional Fratelli, gestionat pels Germans de 
la Salle i els Maristes. “Cada un dels volunta-
riats m’ha fet créixer i ser qui soc ara mateix”, 
assegura Laura. Destaca com l’experiència de 
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voluntariat li va obrir els ulls i adonar-se de la 
realitat que hi ha més enllà de casa nostra. “Em 
vaig sentir molt petita i vaig descobrir com 

l’ajuda la reps tu més tu d’ells que ells de tu, 
ja que ells t’acullen i t’ajuden en tot moment 
a sentir-te com una més”. Així mateix, Daniel 

Farràs, destaca com durant la seva estada Co-
lombia va viure “una acollida sincera”. Ajudant 
en un barri molt empobrit on molts havien es-
tat desplaçats, una de les llars el van “integrar a 
la seva família”.

Tal com apunta Farràs, “la cooperació interna-
cional al final toca el més essencial de la vida”. 
“Descobreixes persones com tu, que davant 
de situacions que no ens podríem imaginar, se 
superen i s’organitzen entre elles per tirar en-
davant”. En aquesta línia, Lluís Serra afegeix 
també com la seva experiència de cooperació 
a Madagascar, Tanzània i Paraguai, “l’han dotat 
d’una major sensibilitat per les persones vulne-
rables i d’un major sentit de la justícia social”. 
“M’han proporcionat una mirada més global, 
valorant més les causes d’alliberament de per-
sones i pobles”, detalla.

30 anys i una mirada al futur

Amb els 30 anys assolits, aquestes experièn-
cies de voluntariat continuen en marxa i este-
nent-se a nous països, amb nous projectes per 
donar un cop de mà, fent una passa més cap a 
la justícia social. En l’actualitat, SED Catalunya 
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gestiona sis projectes de caràcter internacional 
a Tanzània, Paraguai Haití, Colòmbia, Ruanda i 
República Democràtica del Congo.  En l’àmbit 
estatal, hi ha també actiu seixanta- nou arreu 
del món.

Mirant cap al futur des de l’ONG, són consci-
ents dels reptes que presenta el món, “reforçats 
pel canvi climàtic i els desplaçaments de per-
sones”. Per això, Daniel assegura que el propò-
sit és “fer-hi front amb els diferents projectes 
i prioritzant allò essencial i humà”. Tal com 
menciona el germà Lluís Serrà, “hem d’innovar 
respostes d’acord amb els canvis que es produ-
eixen, sense deixar d’estar en connexió amb la 
font profunda que dona sentit a les actuacions 
solidàries”.

També com a línies de futur a tenir en compte, 
Daniel Farràs destaca la voluntat de reforçar la 
xarxa entre els diferents membres de SED, so-
bretot, després de la pandèmia. “Volem recupe-
rar la vida associativa i els vincles els diferents 
membres repartits per Catalunya, i la celebra-
ció d’aquest 9 d’octubre serà un pas més per 
fer-ho”. Una celebració que vol recordar, però 
també per compartir les ganes per continuar 

cooperant des de la Solidaritat, l’Educació i el 
Desenvolupament.

“En aquests 30 anys, hi ha hagut una transfor-
mació essencial amb centenars de persones 
que han fet ressonar SED en els seus entorns. 

Ens sentim cridats a crear aquesta fraternitat 
universal. Una església de rostre marià, d’aco-
llida que roman al costat de la dificultat”, de-
clara Daniel.

montse punsoda –cr | llegir al web +
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La invitació era d’un sopar còctel. Dijous a la nit, 
el tradicional dia de la festa dels universitaris a 
Barcelona. A l’entrada l’Alix convida a escollir 
entre coca-cola, vi i suc amb gots de plàstic. Des 
del pati de l’edifici, per sobre la Ronda de Dalt, 
hi ha una vista privilegiada de Barcelona. En-
tre la vuintantena d’assistents, una bona colla 
de joves porten samarretes corporatives amb 
el nom de l’entitat: Lázaro, on es pot llegir que 
“tot el que no es dona es perd”. Música de fons 
agradable, fa fresca.

És un acte benèfic, però per la majoria dels assis-
tents sobretot és de celebració. I és queaquesta 
setmana han començat les obres de l’edifici que 
portarà per nom Casal Bellesguard San Luigi i 
que duraran dos o tres mesos. En François expli-
ca com quedarà. Hi haurà un espai per nou nois 
joves professionals amb nou homes sense llar o 
usuaris, com demanen que els anomeni, i el ma-
teix per nou noies i nou usuàries més. També hi 
viuran una família amb dues filles. I hi haurà di-
versos espais en comú, on per exemple faran un 
àpat setmanal tots plegats.

No és un invent de Barcelona. En François ex-
plica que el cardenal i arquebisbe de Barcelona, 

La festa dels joves que viuran amb persones 
sense llar a Barcelona
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Joan Josep Omella, de seguida va acollir la ini-
ciativa, i que el papa Francesc ha lloat diverses 
vegades aquestes cases, de les quals n’hi ha 
una vintena a França i a Brusel·les o Mèxic n’hi 
comença a haver. A Catalunya aquesta serà la 
primera. De fet, avui molts dels fiesteros que in-
tenten acostar-se a la taula dels canapès són de 
Madrid o de França, que ja han viscut l’experi-
ència en cases com la que es farà a Barcelona.

EL CASAL BELLESGUARD SERÀ 
LA PRIMERA CASA DEL PROJECTE 
LÁZARO DE CATALUNYA ON 
CONVIURAN JOVES PROFESSIONALS 
AMB PERSONES SENSE LLAR

La Maria, de parlar andalús, no para mai de 
riure. Té 23 anys, és infermera i ja ha estat qua-
tre mesos en una casa similar de Madrid. El 
projecte Lázaro va ser el primer que li va sor-
tir a Instagram després de cinc mesos d’haver 
abandonat aquesta xarxa social. Va donar el 
pas perquè diu que li agrada viure experiènci-
es i sentia “de cor” que ho havia de fer. La famí-
lia no ho entenia: “Ara em veuen feliç i estan 
més contents”.

“Quin és el paper de la fe? És el que dona sentit 
a tot això, el motor que ho tira endavant”, expli-
ca la Maria. A la casa diu que eren joves d’entre 
20 i 30 anys i usuaris d’entre 50 i 60 anys. Cada 
dia resaven un parenostre, una avemaria i un 
glòria a la capella. Ella diu que ha experimentat 
que “la fe en comunitat és molt més potent”. 
Diu que veient la lluita de cada persona que 
arriba a la casa per superar-se l’ha motivat a se-
guir fins ara. 

La Maria explica el cas d’una noia que en un in-
cendi va perdre la seva parella i els seus fills i va 
patir un avortament natural. “Tots portem una 
creu, però amb la lluita diària tota persona es va 
superant”, assegura. Diu que a la casa tothom 
s’ha d’implicar i per això tots tenen algun en-
càrrec, de neteja, de cuina o d’anar a comprar. 

Però una infermera té problemes reals, ha de 
tenir ganes de descansar, des desconnectar 
una mica i no d’arribar a una casa plena de pro-
blemes cada dia al vespre. “Problemes? Jo reso 
molt i ja està, mai el problema és prou fort; però 
és que també tens molt suport de tothom, tots 
t’ajuden”. La Maria ara ho deixarà perquè vol 
anar a l’Índia, a fer voluntariat un mes en una 
casa de Calcuta.

No es tracta d’un grapat d’il·luminats. Al pro-
jecte també hi ha diversos professionals com 
psicòlegs o metges, i a Barcelona treballen amb 
Sant Joan de Déu, Càritas i Assís. Un paper clau 
dins el projecte és el de la família. En el cas de 
Barcelona, es tractarà d’una família amb dues 
filles. El pare és en Laurent. Té molt clar perquè 
ha acceptat el repte. “Perquè som cristians!”. En 
principi hi havia d’haver una altra família, però 
va haver d’anar a treballar a França. La seva 
dona li va dir que els havien de reemplaçar per-
què “la gent sense llar són com nosaltres”.

En Laurent explica que la seva feina a la casa és 
“seleccionar perfils, acompanyar, un cop set-
mana acompanyar-los en un àpat a tots, orga-
nitzar vacances tots junts i el més important és 
donar ànima i ambient a aquest lloc”. Explica 
que hi ha moltes associacions que fan una gran 
tasca, però que el projecte Lázaro considera fo-
namental el contacte diari.

Una de les filles d’en Laurent és l’Alix, de 16 
anys. És la noia que donava la benvinguda als 
assistents a la festa. “Quan m’ho van dir, em va 
sorprendre però la idea em va agradar. És una 
cosa bona, no podia dir que no. M’emociono 
perquè em sembla molt bonic aquest intercan-
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vi d’ajudes”. Diu que a les seves amigues els 
sembla guai el que han decidit fer. “El meu pa-
per? Suposo que és com aportar vida, no ho sé, 
ja t’explicaré”.

LÁZARO TREBALLA A BARCELONA 
AMB SANT JOAN DE DÉU, CÀRITAS 
I ASSÍS

I què hi diuen els usuaris? En Ricard, madrileny 
de 63 anys, explica que va estar anys treballant 
recollint fruita a Lleida. Però la feina es va aca-
bar, i en tornar a Madrid, va haver de viure anys 
al carrer. Dormia a la Plaza Mayor, i durant la 
pandèmia a IFEMA. “Al carrer perds la família i 
els amics i no trobes feina”. 

En Ricard va arribar a Lázaro “amb l’ànima bui-
da i molta il·lusió” i ara repeteix que “Lázaro és 
la millor família que he tingut en tota la vida”, 
assegura. Durant la festa això mateix ho dirà 
al micròfon. A més d’agraïr molt el que ha 
viscut a la casa de Madrid. La Pepa d’Alacant 
va parlar bastant en el mateix sentit, va reco-
nèixer amb una mirada còmplice que hi havia 

problemes també, i va concloure que per ella 
Lázaro era una gran família.

L’Idral és un dels joves professionals que viuran 
a la casa de Barcelona, quan s’acabin les obres. 
Nascut a València, treballa de professor en un 
institut de Barcelona. Va estar dos anys i mig de 
missioner a Zàmbia, on va conviure amb semi-
naristes. Ara portava anys vivint a Barcelona en 
un pis compartit. “La terrassa era el meu tresor, 
portava una vida còmoda, tenia de tot, però en 
el fons no tenia res”. 

“El fet és que aprens de tot”

Un dia l’Idral va anar a una adoració de Hakuna 
a la parròquia de Vianney i va sentir a parlar de 
Lázaro. “Era la resposta de Déu al buit d’aquell 
moment”, va sentir en aquell moment. El ma-
teix que li costava el lloguer al pis és el que pa-
garà a la casa de Lázaro per conviure amb les 
persones que acullen. “Ja ho sé, amb la visió 
humana no s’entén”, reconeix. “Però jo no veig 
que vinc a donar sinó també a rebre”, diu. 

En Julien té 22 anys i és un treballador tot ter-
reny de Lázaro. Ha estudiat ciències polítiques 

i fa una mica de tot. “Vaig a veure parròquies 
per explicar què fem als joves, comunico, dono 
suport als joves i les famílies, vaig a veure fun-
dacions, creo relacions... i el fet és que aprens 
de tot”. 

L’Adriana, treballadora social de 28 anys, un 
dia va rebre un whatsapp. Buscaven una treba-
lladora social que si podia ser fos catòlica. No 
li entusiasmava però va anar a l’entrevista. En 
quatre dies es va convèncer. “Vaig veure que es 
preocupen de veritat per la persona, però do-
nen el seu temps a cadascú, no forcen cap si-
tuació i s’abandonen molt en Déu. Per exemple 
em va sorprendre quan en moments delicats 
deien ‘anem a pregar’ i ja està”. 

Reconeix que estar a Lázaro no és el mateix 
que no estar-hi. “Es necessiten també molts 
catòlics pel món, però Déu ara vol que estigui 
aquí”. Mentre parlava s’ha acostat la Pepa i li 
ha preguntat si ho havia fet bé al micròfon. La 
Pepa repeteix la pregunta. L’Adriana s’oblida 
del que estava dient. L’abraça.

miquel codolar –cr | llegir al web +
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Abat Gasch: “Escriure en català és un acte 
de generositat”

Treballar perquè la imaginació es tradueixi en 
paraules i fer-ho en català és un acte de generosi-
tat. Ho ha dit l’abat de Montserrat, Manel Gasch, 
aquest dimecres en l’acte de lliurament dels Pre-
mis Crítica Serra d’Or que ha tingut lloc a l’Espai 
Endesa de Barcelona. Gasch ha felicitat els guar-
donats i ha mostrat la seva admiració “per la vo-
cació d’escriptors”. Una vocació carregada de la 
paciència necessària “perquè la imaginació es tra-
dueixi en paraules” i que, aquestes, “s’escriguin 
per ser compartides”. Fer això, fer-ho bé i fer-ho 
en català, ha dit l’abat, “és un acte de generositat”. 

abadia de montserrat | llegir al web +

La néta de Ghandi, entre els noms confirmats 
al Fòrum Internacional Multireligiós

El Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 
2022 ha donat a conèixer els primers noms dels 
participants de les jornades. Aquesta setmana 
s’ha anunciat que hi haurà la copresidenta de ‘Re-
ligions for Peace’ i néta de Mahatma Gandhi, Ela 
Gandhi. Coneguda per ser vista de forma habitual 
a l’avantguarda del moviment multireligiós glo-
bal. Destaca especialment per la seva feina contra 
l’Apartheid a Sud-Àfrica, així com la seva partici-
pació en el parlament d’aquest país del 1994 al 
2004. Gandhi participarà en el fòrum de manera 
virtual que tindrà lloc del 28 al 30 de novembre.  

manresa 2022 | llegir al web +

Josep Maria Carbonell, nou president 
de la Fundació Blanquerna-URL  

Nou president de la Fundació Blanquerna, un 
dels centres docents fundadors de la Universi-
tat Ramon Llull. Aquest dimecres s’ha fet pú-
blic el nomenament de Josep Maria Carbonell 
com a nou president que pren el relleu a Sal-
vador Pié. Carbonell té una llarga trajectòria de 
compromís en diversos col·lectius eclesials, so-
cials i polítics i fins fa uns mesos va ser degà de 
la Facultat de Comunicació i Relacions Interna-
cionals, etapa en què va accentuar la internaci-
onalització del centre. També va ser membre 
del patronat de la Fundació entre 1996 i 2013. 
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El prelat de l’Opus Dei, Fernando Ocáriz, ha 
convocat un Congrés General Extraordinari 
per “dur a terme l’adequació dels estatuts de 
l’Obra” segons les indicacions del ‘motu pro-
prio’ ‘Ad carisma tuendum’ que va publicar el 
papa Francesc el juliol d’aquest any. El prelat 
ho ha comunicat a través d’una carta que ha di-
fós l’Opus Dei i que detalla que el Congrés serà 
al primer semestre del 2023. 

“Ens han aconsellat que hi dediquem, sense 
pressa, tot el temps necessari”. Ocáriz explica 
que el Dicasteri del Clergat ha demanat a l’Opus 
Dei que no es limiti a “considerar el que fa re-
ferència a la dependència de la prelatura al di-
casteri”. Per aquest motiu, es buscarà proposar 
“altres possibles retocs als Estatuts, tenint en 
compte el ‘motu proprio’”. 

Així, la convocatòria respon a una “finalitat 
precisa i limitada”. El prelat subratlla que no es 
tracta de suggerir “qualsevol canvi que pugui 
semblar interessant”, sinó de “complir el que 
ha indicat la Santa Seu”.

A la carta enviada als membres de l’Opus Dei, 
Fernando Ocáriz també exposa que, a més dels 

L’Opus Dei convoca un Congrés General 
Extraordinari per adequar-se 
a les indicacions del Papa

https://www.catalunyareligio.cat/ca/canvis-papa-opus-dei
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congressistes, qualsevol podrà enviar aportaci-
ons i suggeriments concrets. Afegeix que, per 
fer-ho, en les properes setmanes s’informarà de 
les orientacions sobre la manera i el temps per 
enviar-les. 

Regularitzar la situació

Els estatuts es canviaran per adaptar-se a les 
darreres indicacions que el papa Francesc indi-
cava al ‘motu proprio’ d’aquest juliol, en el con-
text de l’impuls de la reforma de la cúria. 

El document assenyalava que l’interlocutor de 
l’Opus Dei al Vaticà passa de ser del Dicasteri 
dels Bisbes al Dicasteri del Clergat, que el prelat 
no podrà ser bisbe, i que l’informe quinquennal 
de la prelatura passa a ser anual. 

El canonista Albert Fortuny, en el moment de 
la publicació del ‘motu proprio’, explicava que 
la petició del Papa Francesc volia “clarificar 
exactament què era l’Opus Dei”. 

Fortuny deia que des de la institució fundada 
per Escrivà de Balaguer s’havia primat un en-
caix jeràrquic, com si fos un bisbat sense terri-

tori, però en altres àmbits progressivament ha 
anat guanyant terreny l’encaix carismàtic que 
demanava el papa Francesc.

El canvi no és revolucionari. “El que fa aquest 
Papa és posar finalment en ordre les coses i re-
gularitzar la situació amb allò que ja deia el codi 
de dret canònic signat per Joan Pau II”, també 
destacava l’especialista en eclesiologia Salva-
dor Pié. 

Podeu llegir el text de la carta íntegre 
a continuació:

Estimadíssims, que Jesús em guardi les filles i 
els fills!

Com ja us vaig comunicar, al Consell General i 
a l’Assessoria Central estem estudiant com ac-
tuar per dur a terme el que el Papa ens ha de-
manat sobre l’adequació dels Estatuts de l’Obra 
a les indicacions del motu proprio Ad charisma 
tuendum.

Al Dicasteri del Clergat ens han aconsellat que 
no ens limitem a considerar el que fa referència 
a la dependència de la Prelatura a aquest Dicas-

teri i al pas de quinquennal a anual de l’informe 
a la Santa Seu sobre l’activitat de la Prelatura, 
sinó que proposem altres possibles retocs als 
Estatuts, que ens semblin convenients, tenint 
en compte el motu proprio. També ens han 
aconsellat que hi dediquem, sense pressa, tot 
el temps necessari.

Com que es tracta d’una iniciativa de la Santa 
Seu, no s’han de celebrar els Congressos Gene-
rals previstos per introduir canvis als Estatuts 
(cf. núm. 181, § 3). Tanmateix, amb l’opinió fa-
vorable de l’Assessoria Central i del Consell 
General, convocaré un Congrés General Extra-
ordinari amb aquesta finalitat precisa i limita-
da, que tindrà lloc el primer semestre del 2023.

Per preparar aquest treball de les congressistes 
i els congressistes, interessa tenir també, amb 
prou antelació, l’aportació dels qui vulgueu en-
viar suggeriments concrets. Aviat us arribaran 
orientacions sobre la manera i el temps per en-
viar-me-les, de manera que se’n faciliti l’estudi.

Tingueu en compte que es tracta de complir 
el que ha indicat la Santa Seu, no de proposar 
qualsevol canvi que ens pugui semblar inte-

https://opusdei.org/ca-es/article/prelat-ad-charisma-tuendum/
https://opusdei.org/ca-es/article/prelat-ad-charisma-tuendum/
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ressant. Juntament amb el desig de ser fidels 
a l’herència del nostre fundador, és important 
considerar el bé general que suposa l’estabilitat 
jurídica de les institucions.

Naturalment, el text del motu proprio pot suscitar 
altres suggeriments, a part del relatiu als Estatuts, 
per donar un nou impuls a les labors apostòli-
ques; se us demanaran més endavant, quan es 
convoquin les futures Setmanes de treball.

Encomanem tot això a la intercessió de sant 
Josepmaria, avui que celebrem el vintè ani-
versari de la seva canonització. Demanem al 
Senyor que fructifiqui amb força renovada 
en la vida de cadascú —com ens ha demanat 
amb urgència el Papa Francesc— el carisma 
que Déu va confiar al nostre Pare en servei de 
l’Església.

Us envio la meva benedicció més afectuosa.

El vostre Pare,

Prelat de l’Opus Dei

Fernando Ocáriz

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/opus-convoca-congres-general-extraordinari-indicacions-papa
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El cultiu de la interioritat

MONTSE CASTELLÀ
A ESPIRITUALS ARA I AQUÍ

El terme sànscrit per a meditació és bhavana, 
que prové del verb bhu, que significa “arribar a 
ser” o “convertir alguna cosa en una altra cosa”, 
per tant, implica una transformació. Quan el 
terme es va traduir del sànscrit al tibetà, es va 
utilitzar la paraula tibetana gom, que signifi-
ca “desenvolupar un hàbit”, “familiaritzar-se”. 
Meditació es refereix, doncs, a familiaritzar-se 
amb el que ja som, amb la nostra veritable na-
turalesa, a través d’un procés de transformació 
interior.

Solem estar immersos en els nostres pensa-
ments, absorts en les nostres emocions, identi-

ficats amb els nostres estats d’ànim... Però exis-
teix una dimensió transcendent més enllà del 
que pensem i sentim que solem passar per alt. 
Una analogia famosa en el budisme és la imatge 
del cel i els núvols. Normalment, ens identifi-
quem amb els núvols que van apareixent al cel, 
són els nostres pensaments, relacionats amb el 
passat o el futur, que al seu torn es transformen 
en emocions. Absorts en els núvols, ni tan sols 
ens adonem de la seva transitorietat; passen i 
canvien constantment, a vegades són fràgils 
de color rosa, altres foscos i amenaçadors. Però 
nosaltres anem saltant d’un a l’altre sense crear 
una petita bretxa que ens permeti albirar l’espai 

buit i incommensurable del cel: la nostra veri-
table naturalesa.

Normalment, solem ser al futur o al passat, però 
aquest cel incommensurable, des d’on sorgei-
xen i s’originen tots els núvols, totes les formes, 
només es pot percebre al present, en l’ara i aquí. 
Si no ens adonem que darrere aquests núvols 
hi ha l’espai infinit del cel, podem deixar passar 
la vida sencera desaprofitant la més gran de les 
oportunitats que aquesta ens ofereix: l’oportu-
nitat d’esdevenir el que realment som..

montse castellà –cr | llegir al web +
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