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Aquest mes de novembre el vicari general de 
l’Institut dels Germans de les Escoles Cristia-
nes ha visitat Barcelona amb motiu de la tro-
bada internacional d’universitats lasalianes. 
Carlos Gabriel Gómez Restrepo (1960, Colom-
bia) té encomanada la responsabilitat d’acom-
panyar l’educació superior de La Salle. Fill de 
la Teologia de l’Alliberament, assegura que de 
l’Evangeli sempre l’han impactat “els signes de 
petitesa”. En aquesta entrevista fa una crida el 
món universitari catòlic a portar els joves a to-
car el dolor del món per no quedar-se només en 
un discurs buit.

Des de la universitat va col·laborar en 
el procés de pau a Colòmbia. Hi ha consens 
en la congregació que l’educació no és 
neutra, que no es pot quedar al marge 
del que passa al seu entorn?

La pregunta no és fàcil de respondre, ni en tots 
els ambients. Però la responc amb sinceritat: 
l’educació no és neutra, mai, encara que ho di-
guem. El més greu és no tenir clares quines en 
són les intencions. No només crec que no és 
neutra, sinó que l’educació és política. I quan 
dic política no em refereixo a militàncies parti-

Carlos Gómez, vicari general de La Salle: 
“Qui diu que l’educació és neutra és el més parcial”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/universitats-salle-esbossen-seu-futur-nou-pla
https://www.catalunyareligio.cat/ca/universitats-salle-esbossen-seu-futur-nou-pla
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distes. Tot procés educatiu que vol ser signifi-
catiu té un impacte polític. Pots ensenyar què 
vols, però també has d’estar segur que això arri-
barà amb una càrrega de reflexió, de proposta, 
d’acció, per construir equitat, pau, justícia.

Sempre ho vaig entendre així quan vaig ser rec-
tor d’universitat i em vaig involucrar en aquests 
processos. La universitat ha de tenir un discurs 
polític sòlid, que emana òbviament de l’evan-
geli, que tampoc no és neutre. L’examen final a 
l’evangeli és “tenia fam, i em donàreu menjar”; 
això no és neutre.

I ho viuen en tots els estaments educatius 
de la congregació, escoles, universitats...?

No puc parlar per tothom, però penso que cada 
vegada hi ha més consciència. Ha de ser rela-
tivament més fàcil si estem envoltats d’unes 
realitats on la universitat no pot ser asèptica o 
neutra. En altres països, parlar aquest llenguat-
ge és una mica més complex. Com als Estats 
Units, si no s’explica bé, aquestes expressions 
produeixen urticària. A Europa és més fàcil par-
lar-ne: a França, a Espanya, no costa. Però si la 
universitat no és capaç de generar propostes 

clares, pot ser només un discurs. Creiem que 
ho fem, però no ho traduïm en fets reals.

“NO ES POT INVESTIGAR EN TOT, 
NI CONVÉ FER-HO”

Com es guanyen l’adhesió o el compromís 
del docent als seus centres? Quin percentatge 
de la gent que treballa a la casa, s’ho creu, 
tot això que ens explica?

En això també funciona la llei de Pareto: el 
60-20-20. Has d’aconseguir que com a mínim 
el 60% estigui amb tu. Un 20 no es compro-
met. I un altre 20 serà l’oposició. Però això en 
el fons també és bo: al món universitari, hi ha 
d’haver debat i discussió. El que no crec que 
sigui bo és quan hi ha mala llet. Però, estar en 
desacord, una oposició racional, em sembla 
bona. Però la universitat lasal·liana, catòlica, 
té un marc de referència. I en això un ha de 
formar els professors, tenir molta cura de la 
gent que està en els temes d’humanitats, de 
filosofia... I el mateix en els projectes de recer-
ca. No es pot investigar en tot, ni convé fer-ho. 

Així que cal tenir polítiques clares. I aquí hi ha 
una càrrega immensa d’acció i de participa-
ció real en els processos socials i polítics. Hi 
ha àrees que poden semblar neutres, que no 
ho són, com la biologia. Res no és neutre en 
aquesta vida, qui diu que l’educació és neutra 
és el més parcial.

L’Associació Internacional d’Universitats de 
La Salle (IALU) té com a objectiu la formació 
d’agents qualificats per a transformar el món. 
No s’hi val només amb tenir bona intenció?

No! No tot s’hi val a la universitat catòlica, i en-
cara menys quan un és part de l’equip responsa-
ble de la universitat. Per exemple, si no revisem 
la programació de cada curs, permanentment, 
ens estem suïcidant. Com fem, si no, que la 
universitat assumeixi temes com el Pacte Edu-
catiu Global? D’altra banda, has d’organitzar la 
teva universitat perquè el Service Learning, els 
processos d’aprenentatge servei hi siguin. És 
l’única manera de generar projectes de recerca 
i compromís amb els nois, involucrar-los en la 
realitat. La universitat té la possibilitat de tocar 
el món dels pobres i de la guerra perquè no si-
gui un discurs.
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Hi ha qui a la universitat només busca 
aprendre, i no vol involucrar-se. La vida 
associativa és cada cop més fràgil. 
També es troben aquesta realitat?

Absolutament, però té a veure amb la manera 
com la universitat enfoca les coses. A Bogotà 
vam involucrar la universitat en els processos 
de negociació, en el procés de pau. Però veia els 
projectes de grau dels arquitectes que formà-
vem, i deia: “Déu meu! No pot ser...”. Cases luxo-
ses, mansions... Ens vam asseure i vam decidir 
portar els nois a crear bellesa i a crear hàbitat als 
barris perifèrics. Per què no es pot crear habitatge 
popular bonic? La bellesa és patrimoni de qui es 
pot permetre tots els luxes? No necessàriament. 
I aquestes coses transformen les persones. No és 
un discurs. Un ha de tocar la realitat. La pràctica 
obre els ulls, les teories només escalfen el cor. 
Cal donar totes dues coses. I els principis de l’ar-
quitectura són els mateixos: és un art, genera be-
llesa; però cal tenir-ne consciència. Si tu formes 
en direcció empresarial, fas la pregunta d’on és el 
teu germà, on és la teva germana? Això comen-
ça a canviar les converses. O transmetem aquest 
model neoliberal rampant, que va fer fallida el 
món? És factible i cal arriscar-se.

“EL TALENT ES PERD PER MALA 
EDUCACIÓ! L’EDUCACIÓ RURAL 
A COLÒMBIA ÉS UN DESASTRE”

La formació superior a La Salle, no és elitista?

Definitivament no. Podrà haver-hi algú de l’elit, 
però mai no ha estat el focus.

Parlen de formació de qualitat accessible. 
Posen eines contra la segregació, perquè 
tothom pugui accedir a uns estudis 
superiors. És així?

Sí, les nostres universitats s’enfoquen més 
cap a les classes mitjanes de la majoria dels 
països. Això no treu que no hi hagi els uns i 
els altres. Però sí que hi ha universitats que 
han generat projectes de molt gran impacte 
social. Parlo del que conec. A Colòmbia vam 
crear Utopia com una universitat que atén 
nois i noies que venen de la ruralitat profun-
da, els afectats per la guerra i els qui no tenen 
nota per entrar a la universitat. El talent es 
perd per mala educació! Aquests nois no és 

que no siguin talentosos, sinó que han tingut 
una mala educació: perquè l’educació rural al 
meu país és un desastre. Tu no els pots dema-
nar que tinguin la competitivitat d’un noi que 
van estimular des de ben petit. Tenen altres 
fortaleses, altres aptituds. I ho hem provat. 
Poden i van molt més enllà. És el poder de la 
bona educació.

Quant fa que funciona?

Vam començar el 2010. Portem més de deu 
anys i més de quatre-cents han complert la 
promesa: han tornat a la ruralitat, com a factors 
de desenvolupament rural. Estan fent bellesa. 
Al meu país, al camp colombià, si néixer pagès 
ja és difícil, néixer dona és una tragèdia. Hi ha 
tota la càrrega de la cultura, del menysprear les 
dones, “pots criar fills”. Trencar amb aquestes 
inèrcies és molt difícil, però sempre he cregut 
que quan algú educa una dona, educa molta 
gent. És impressionant el poder que tenen en 
processos associatius, d’organització de comu-
nitats, en substitució de cultius il·lícits... Per la 
seva manera de ser, la seva capacitat d’apro-
par-se, tenen aquest element de la compassió 
i de la passió.
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Com va canviar Utopia la universitat?

De moltes maneres. Els arquitectes també els 
vam ficar a fer habitatge rural i sostenible. El 
millor és que ho feien amb gust. Són els matei-
xos principis: també poden construir cases de 
mafiosos, però si els ensenyem, potser és mi-
llor triar un altre model.

Com s’està implicant La Salle amb el Pacte 
Educatiu Global?

Formem part del grup d’universitats que són 
en el procés. Inicialment, ja pertanyíem alguns 
a l’Observatori de l’Educació Superior de la Sa-
grada Congregació d’Educació. Amb el Pacte 
Educatiu Global tothom s’hi enfoca definitiva-
ment. Hem fet feines interessants, per portar el 
Service Learning a les comunitats. L’aprenentat-
ge servei és una eina molt poderosa perquè ge-
nera projectes de recerca i de transformació. Hi 
ha casos claríssims. Es comprometen amb una 
comunitat de pagesos i això immediatament 
dispara una altra cosa: els ajudem a comercia-
litzar, s’hi involucra gent d’estudis agronòmics, 
de les àrees de comercialització, l’advertising... 
A la majoria d’universitats arreglem el món es-

crivint un paper i publicant-lo en revistes que 
ningú llegeix. Són els vicis de la universitat per 
segles: la puntuació dels mestres, els rànquings 
i totes aquestes coses. I la universitat catòlica 
ha d’esforçar-se per fer altres coses, això no pot 
ser el focus ni l’objectiu.

Toca posar la mirada en un altre lloc?

Sí, i aquí comencen molts processos evangelit-
zadors. Avui no podem parlar de l’evangeli en 
abstracte. I menys creient que amb un sermó 
o amb una classe de teologia es convertirà la 
gent. El punt de partida és deixar-se impressi-
onar per la realitat, i això porta al camí de qües-
tionar-se també Déu enmig de tota aquesta 
realitat. A la universitat, un discurs sobre Déu 
rellisca. Potser són respectuosos, però a tot això 
es pot arribar amb el “tenia fam, i em donàreu 
menjar”. Sí: és posar la gent a tocar la realitat.

Què li va impressionar, a vostè, per decantar 
la seva vocació com a germà de La Salle?

Vaig néixer en una família molt catòlica, sem-
pre implicada en temes socials, en projectes 
de caritat. Quan vaig començar el meu camí de 

germà, vaig tenir la benedicció de créixer en la 
Teologia de l’Alliberament. Això indubtable-
ment et dona un marc diferent. No s’entenia 
la fe sense el compromís, sense el compromís 
polític, entenent la política com la construcció 
del que és públic. Aquí la universitat té un gran 
paper, en allò públic,  de tots i no només d’al-
guns. Aquest ha estat el meu itinerari. Els anys 
setanta i vuitanta van ser molt creatius per a 
l’Església. Lamentablement, tot això es va en-
sopir, es va adormir. El papa Francesc ha tornat 
a regirar força la cosa...

Veu en el papa Francesc l’oportunitat 
de recuperar essència?

Jo crec que sí. Però també hem de desfer-nos 
dels pesos del passat, de creure que som més 
Església perquè siguem més nombrosos... De 
l’Evangeli sempre m’han impactat els signes de 
la petitesa: el gra de mostassa, la moneda de la 
vídua, el llevat... Totes aquestes coses petites. 
Toca plantejar l’evangelització en aquests con-
textos de petitesa.

Al nostre país, per la caiguda demogràfica i la 
secularització, de vegades el món educatiu 
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catòlic entra en competició pels mateixos 
alumnes. Com es passa de la competitivitat 
a la col·laboració?

Avui és més fàcil col·laborar. Nosaltres col-
laborem molt amb els maristes: som molt 
semblants, tenim comunitats entre les dues 
congregacions. Com tot, comença com el llevat: 
en allò més petit. Sí, també hi ha la competèn-
cia, una competència bàrbara. De vegades més 
en grups d’elit que són molt forts dins l’Esglé-
sia. Un ha de col·laborar amb aquells amb qui 
creu que està construint, impactant de millor 
manera. Aquí és més fàcil entendre’s, comu-
nicar-se, generar projectes conjunts. Si tu ets 
millor en això, fes-ho. Si nosaltres som millors 
en això, fem això, en comptes de matar-nos 
competint pels mateixos. Aquests processos ja 
s’estan donant, potser no a la velocitat que hom 
volgués, però hi ha més obertura.

D’aquesta trobada d’universitats lasal·lianes, 
amb què es queda?

Crec que hi ha una alta receptivitat. La pandè-
mia ens va mostrar uns camins per fer noves 
reflexions. Més enllà de la tragèdia, un comen-

ça a entendre moltes coses, o universitària-
ment a platejar-se-les diferents.

Per exemple?

La pandèmia va despullar la crisi de la inequitat, la 
crisi de la pobra educació per als pobres. Va despu-
llar els sistemes de salut dels països, fins i tot dels 
països rics. Amb dades de la UNESCO no ho hau-
ríem cregut, ja ho teníem i ho vam veure. Jo era a 
l’Àfrica quan la pandèmia, i a l’Àfrica realment el 
tema va existir, però no com aquí. Una cosa, tre-
mendament certa, em va trencar el cor. Sentia als 
africans dir: si la pandèmia hagués afectat l’Àfrica 
com va afectar el món desenvolupat, la mortalitat 
hauria estat infinita. Però com va afectar els països 
rics, hi va haver vacuna en un any. Però no n’hi ha 
per a la malària, per a l’ebola i per a tots els mals 
dels pobres. Són coses que colpegen, però que el 
món comença a adonar-se que són certes.

Què diria als estudiants joves que, després 
de la pandèmia, potser no veuen el futur 
amb gaire esperança?

Una invitació als nois d’aquesta universitat... 
Un mateix, mentre no hagi viscut experiències 

límit, no aconseguirà mai el millor dels títols: el 
de ser millor ésser humà. Sempre convido els 
nois d’aquests mons a anar a prop d’on es pa-
teix, que toquin el dolor humà, amb processos 
de voluntariat. I no necessàriament relacionats 
amb temes religiosos. Hi ha moltes possibili-
tats, amb Metges sense Fronteres, per exemple. 
Després d’estar als marges, un mai no torna a 
ser el mateix, encara que torni al seu país.

No cal anar gaire lluny...

Cert, de vegades les perifèries també són aquí 
mateix, amb els migrants, la gent gran... Un ma-
teix a la vida no pensa que això sigui important 
en el seu procés formatiu. Hem crescut en un 
món molt egoista, i això fet i fet tindrà efectes, 
que és el buit existencial. Trobar el sentit, el va-
lor a la vida, és la vacuna per a molts buits exis-
tencials que vindran després. Però s’acumulen 
des d’ara. Així que els convidaria a marxar... 
Estic segur que tornaran diferents: millors do-
nes, millors homes, millors éssers humans. És 
el que ens cal.

laura mor –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/carlos-gomez-vicari-general-salle-qui-diu-educacio
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El papa Francesc està convençut que “la re-
alitat és més important que la idea” i que cal 
treballar junts allà on sigui possible, tenint les 
prioritats molt clares: a favor dels migrants, 
dels pobres i contra el canvi climàtic. És una de 
les reflexions de fons que s’han exposat aquest 
dissabte a la XVII Jornada Sant Jordi. Amb el 
títol ‘Una comunitat, una persona, un camí: 
el papa Francesc’ l’acte s’ha celebrat a l’Hotel 
Alimara, al barri d’Horta de Barcelona. Hi han 
participat més de 130 persones, 25 de les quals 
de fora de Catalunya, de les diòcesis de Madrid, 
Getafe, Vitòria, Sant Sebastià, Bilbao, Menorca, 
València i Castelló.

Una jornada centrada a comprendre l’acció i 
l’estil d’un líder mundial a qui no li falta opo-
sició. Un líder que denuncia el clericalisme i 
la corrupció, amb un programa de govern clar, 
anunciat ja en l’elecció del seu nom, inspirat 
en el pobre d’Assís. Així ho han exposat els dos 
ponents convidats: el teòleg Martí Gelabert i la 
periodista argentina Elisabetta Piqué.

El teòleg i dominic mallorquí ha recollit el pen-
sament de Francesc, amb la necessitat de “fer 
presents en la predicació la preocupació dels 

La Jornada Sant Jordi demana continuar 
la reforma eclesial del papa Francesc

Fotografia: Grup Sant Jordi.
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pobres, el compromís amb la justícia i la trans-
formació de les estructures eclesials”. El cate-
dràtic i degà emèrit de la Facultat de Teologia 
de València ha fet seva l’alerta del Papa sobre 
els perills de l’autoreferencialitat i del tanca-
ment que empobreix. I l’ha contraposat a una 
Església en sortida, centrada en l’anunci de 
l’evangeli a tots els homes i dones.

Gelabert, de l’orde dels predicadors, s’ha aturat 
en la importància del llenguatge: “Quan una 
Església no sap parlar al món, l’evangeli no és 
comprensible”. El teòleg ha recordat també 
dels sínodes que ha impulsat el papa Francesc, 
que impliquen un “diàleg bidireccional de res-
pecte i escolta mútua”.

A LA XVII JORNADA SANT JORDI, 
DEDICADA A COMPRENDRE L’ESTIL 
DEL PAPA, HI HAN PARTICIPAT 
MÉS DE 130 PERSONES

El dominic ha parlat de “signes concrets d’ober-
tura del papa”, d’acord amb el convenciment 
del pontífex que sense acció, el discurs és buit. 

Entre d’altres, ha parlat de l’acollida de les per-
sones homosexuals, de la participació dels 
divorciats als sagraments i ha defensat “una 
nova manera de tractar” l’avortament, des de la 
pregunta de “què hem fet per acompanyar ade-
quadament les dones que viuen en situacions 
molt dures”.

L’aposta per la reforma de mentalitats

La segona ponència, a càrrec de periodista Eli-
sabetta Piqué, s’ha centrat en com Francesc ha 
canviat l’estil de ser Papa. No només amb “can-
vis cosmètics”, com el vestit o el calçat, sinó en 
la relació que estableix amb els altres. Francesc 
de seguida “s’autoanomena bisbe de Roma” i, 
segons la periodista argentina, el canvi d’estil 
ha estat una “constant en el seu pontificat”.

Piqué ha descrit un Papa amb dots de “lideratge 
en moments de molta crisi” i una persona que 
“parla amb molta gent”. Així mateix ha apuntat 
la “capacitat impressionant que té de comuni-
car” i de fer-ho en un llenguatge senzill i planer. 
Ha assegurat que “tots l’entenen” i que “és molt 
conscient del poder dels mitjans”.

Un altre dels pilars d’acció del papa és la re-
forma de la cúria, que orienta primer cap a 
necessària “reforma de la mentalitat i dels 
cors”. La periodista ha exposat els canvis en 
diversos dicasteris, i el gir que ha implicat 
la creació del Dicasteri al servei de la Caritat 
en aquesta visió d’una “Església dels pobres 
i pels pobres”. Ha recordat el viatge de Fran-
cesc a Lampedusa i totes les visites que ha fet 
a la presó.

En el retrat de l’acció del pontífex ha explicat 
com està incloent els laics i les dones en llocs 
de responsabilitat del Vaticà. Ha parlat també 
de la reforma de les finances en clau de “trans-
parència i responsabilitat”. I ha descrit un papa 
pel qui ja no hi ha temes tabús: entre altres 
qüestions, Francesc ha afrontat els abusos se-
xuals per part de sacerdots a menors.
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Un papa que convocat diversos sínodes perquè 
sigui “el poble de Déu” qui pren la paraula. Amb 
l’objectiu d’acabar amb el clericalisme i de tor-
nar a l’essència de la missió eclesial. En aquest 
sentit, la periodista ha subratllat també el tre-
ball de diàleg que ha fet també en l’àmbit ecu-
mènic amb altres esglésies cristianes i de diàleg 
interreligiós amb els musulmans, sense oblidar 
el rol de teixir ponts que s’espera d’un papa, a 
favor de la pau mundial.

Menys ideologia i més actituds humanes

L’acte ha comptat amb la participació de més 
d’un centenar per persones, amb un bon nom-
bre de laics implicats en comunitats i projectes 
eclesials, a més de capellans i religiosos com 
la dominica Lucía Caram, la teresiana Viqui 
Molins, el rector de Santa Anna Peio Sánchez 
o Xavier Morlans, implicat també a l’Hospital 
de Campanya, el diputat Joan Capdevila, entre 
molts altres.

El recent nomenat director general d’Afers Re-
ligiosos de la Generalitat, Carles Armengol, ha 
aplaudit l’elecció del tema de la jornada: “El papa 
Francesc és una benedicció que hem rebut a l’Es-

glésia, però alhora és molt important per a tot el 
món”. I ha dit que Bergoglio proposa “transfor-
mar la realitat i millorar la nostra vida, com cap 
altre líder mundial està fent, no d’una manera 
ideològica sinó basada en actituds humanes”.

En la introducció també ha intervingut Lluís 
Martínez Sistach. El cardenal emèrit de Bar-
celona ha recordat que “el cristià necessita la 
formació” i ha apuntat que “el Papa és un home 
que ha buscat la reforma de la cúria”. Els orga-
nitzadors han recordat les raons de fons de la 
convocatòria. El president del Grup Sant Jor-
di, Pere Fàbregues, ha expressat el desig que 
“aquesta trobada sigui inici d’un o de molts di-
àlegs sincers i positius”. I el coordinador de la 
Tribuna Joan Carrera, Marcel Joan, ha situat la 
necessitat de fer “una petita aportació per do-
nar suport al Papa” en un context en què “són 
enormes els atacs intra i extraeclesials que rep”.

En el marc de l’acte Manuel Martín ha fet un 
breu homenatge al capellà i teòleg de Castelló 
Joan Llidó, promotor de diàlegs entre fe i cul-
tura, i formador, director i rector del Seminari 
de Sogorb-Castelló. La coordinadora tècnica 
del Lloc de la Dona, Maria del Mar Galceran, ha 

estat l’encarregada de moderar el diàleg obert 
entre els ponents i els participants.

Després del resum de la Jornada, a càrrec de la 
periodista Laura Mor, el reconegut poeta me-
norquí Ponç Pons ha llegit un poema seu, basat 
en l’experiència personal de fe, titulat ‘Spiritu-
al’, que ha estat el punt final de la Jornada abans 
del dinar al qual han assistit la gran majoria dels 
assistents.

Dissetena edició amb sis entitats convocants

La Jornada Sant Jordi és un espai de trobada 
anual que promou la reflexió sobre un estil 
d’Església lligat al compromís social, i arrelat 
al país. En bisbe de Barcelona Joan Carrera 
en va ser l’impulsor. En aquesta dissetena edi-
ció ja són sis les entitats convocants: el Grup 
Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets 
Humans, els Equips de Pastoral de la Política i 
la Comunicació, la Lliga Espiritual de la Mare 
de Déu de Montserrat, el Consell de Laics dels 
Caputxins de Catalunya, Justícia i Pau, i Cristia-
nisme al Segle XXI.

grup sant jordi | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/jornada-sant-jordi-demana-continuar-reforma
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Imanol Uribe, premi de Cinema Espiritual 
de Catalunya

El director de cinema Imanol Uribe és el gua-
nyador de la cinquena edició del Premi de 
Cinema Espiritual de Catalunya. D’altra banda, 
Maria Lorente ha guanyat el primer Concurs 
de Treballs Audiovisuals sobre l’espiritualitat 
i el fet religiós. Tots dos premis s’atorguen en 
el marc de la 19a Mostra de Cinema Espiritual 
de Catalunya que se celebra aquest mes de no-
vembre a tot el territori català. 

  

afers religiosos | llegir al web +

L’Acció Catòlica Obrera referma el compromís 
de viure “seguint l’estil de vida de Jesús”

La militància de l’Acció Catòlica Obrera (ACO) 
ha revisat i aprovat un nou Document d’Iden-
titat i Carta Econòmica. Aquests documents 
refermen el compromís de l’ACO per viure “se-
guint l’estil de vida de Jesús i compartir-lo amb 
les persones que, per les seves condicions de 
treball, viuen marcades per la precarietat, una 
realitat en creixement en el món obrer actual”. 
Així, doncs, els documents s’han posat al dia, 
en una societat i en un moviment que han can-
viat. Això s’ha fet en el marc del XII Consell que 
l’ACO ha celebrat del 18 al 20 de novembre.  

aco | llegir al web +  

La Rebotiga n.65. El papa Francesc 
i la Jornada Sant Jordi

Comentari de l’actualitat de la setmana amb 
els redactors i col·laboradors de Catalunya Re-
ligió. Aquest setmana parlem dels continguts 
de la darrera jornada Sant Jordi sobre les re-
formes del papa Francesc. Entre altres temes 
ho comentem amb el periodista Marcel Joan, 
del Grup Sant Jordi i coordinador de la Tribuna 
Joan Carrera. Tertúlia amb els periodistes Lau-
ra Mor, Roger Vilaclara i Jordi Llisterri.     

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/ca/imanol-uribe-premi-cinema-espiritual-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/accio-catolica-obrera-referma-compromis-viure
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jornada-sant-jordi-demana-continuar-reforma
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/tribuna-joan-carrera
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/tribuna-joan-carrera
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio/rebotiga-n65-papa-francesc-jornada-sant-jordi-301542
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Com deia Paul Ricoeur, “reconèixer pot ser la 
base del que ens va deixar dit el Senyor: esti-
meu-vos els uns als altres”. Aquest és el para-
digma del reconeixement que s’ha iniciat avui 
dia, segons el teòleg i membre del Centre d’Es-
tudis Cristianisme i Justícia Enric Vilà. Preci-
sament, en aquest “reconèixer-nos” es troba la 
clau de lectura que Vilà dona per seguir el nou 
quadern El reconeixement de les persones LGT-
BIQ+ en l’Església, publicat per Cristianisme i 
Justícia i escrit per ell mateix.

L’autor del quadern, que es va presentar fa uns 
dies al Casal Loiola, subratlla la importància de 
recordar que “estem parlant de persones, de vi-
des”. “Amb l’etiqueta de gais o d’homosexuals 
es perd de vista que estem parlant d’una part 
de la identitat de l’individu, no de la seva tota-
litat”. “Si considerem només l’adjectiu podríem 
incórrer en l’errada de separar un part del grup, 
en considerar-la diferent de la resta”, diu Vilà.

“El reconeixement no és suficient”. Així ho 
puntualitza Montse Escribano, professora de 
la Facultat de Teologia San Vicente Ferrer. Es-
cribano també va participar en l’acte mitjan-
çant un vídeo. Per a ella, quan es parla d’acollir 

“El reconeixement de les persones LGTBIQ+ 
en l’Església no és l’últim horitzó”

https://www.youtube.com/watch?v=VimyDhfD3iw
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a persones que són tant heterosexuals com ho-
mosexuals, “s’està deixant de banda que ja són 
Església”. “Així doncs, no és necessari que nin-
gú les aculli, el reconeixement no és l’horitzó 
últim”, assegura la professora. 

“LES PERSONES LGTBIQ+ SÓN ENCARA 
OBJECTE DE SEVERES CRÍTIQUES PER 
PART DE LÍDERS DE L’ESGLÉSIA”

Segons Escribano, “podríem atrevir-nos a pen-
sar que aquestes persones són com la llum d’oli 
de la qual parla l’evangelista Lluc”. Una llum 
que serveix a tothom dins l’Església per veure, 
observar i orientar-se.

Del paradigma de l’acollida, al de la normalitat. 
Aquest canvi ja es pot veure entre els més jo-
ves. Vilà comenta que a l’acte van assistir més 
de 90 persones, la majoria majors de quaranta 
anys. Podria sorprendre que no hi hagués més 
jovent, però l’autor del quadern explica que ells 
“ja han normalitzat la diversitat sexual”. “Ens 
miren amb cara de... mare meva, aquests enca-
ra estan parlant d’això, com si es tractés d’una 
batalleta antiga”, diu.

Drets recollits, no garantits

Perquè la societat assoleixi el paradigma de re-
coneixement iniciat és necessari passar primer 
per un paradigma de la por. Vilà reflexiona so-
bre com s’ha condemnat a les persones LGB-
TIQ+ “a partir d’interpretacions literals de la 
Bíblia”. També cal passar per un paradigma de 
la misericòrdia, “on s’ha superat la criminalit-
zació i despatologització de l’homosexualitat”, 
afirma Vilà.  

Tot això, a Europa. I és que, en altres indrets del 
món, recorda Vilà, “trobem vides que són pena-
des amb la mort; o amb teràpies de conversió 
on es veu l’homosexualitat com a una malaltia 
a guarir”. També parla d’un “alt índex de suïci-
dis en edats adolescents”. En aquest sentit, cal 
parar atenció a les tendències polítiques euro-
pees actuals que “estan enfosquint el panora-
ma”. Tots els països europeus recullen els drets 
de les persones LGTBIQ+, “però els drets recu-
len i no hi ha una garantia que aquests siguin 
respectats.”

Vilà estén la preocupació a l’àmbit eclesial, i 
analitza l’estudi Rainbow Index of Churches in 
Europe 2020 on s’avalua quin grau d’inclusió 

hi ha per part de l’Església a les persones LGT-
BIQ+. “Segons els criteris avaluats, Catalunya i 
la resta de l’estat suspèn en inclusió de les per-
sones LGTBIQ+, queda molt camí per fer.”

Ara: un moment també òptim

No tots els quaderns de Cristianisme i Justícia 
van lligats a un acte de presentació. Tanma-
teix, com relata Santi Torres, director adjunt 
del centre d’estudis, “en aquesta ocasió, hem 
trobat important fer-la perquè és un tema que 
es va reflexionant des de fa anys en les diverses 
CVX, grups de fe i de reflexió de vida”.

Vilà sap que aquest quadern podria haver ar-
ribat abans, en tant que ja fa temps que es re-
flexiona sobre una Església més oberta, més 
inclusiva. Però ara ha estat el moment propici 
on “tots els factors s’han alineat per fer-lo possi-
ble”, un temps que continua sent òptim.

I és que, tot haver-hi un acostament signi-
ficatiu cap a les persones LGTBIQ+ per part 
de les comunitats de base, i per part del papa 
Francesc, com escriu el jesuïta James Martin 
al pròleg del quadern, “són encara objecte de 
severes crítiques per part de líders de l’Es-

https://inclusive-churches.eu/2021/church/roman-catholic-church-in-spain
https://inclusive-churches.eu/2021/church/roman-catholic-church-in-spain
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glésia”. “Aquestes persones continuen sent 
desconegudes, estereotipades, i rebutjades”, 
subratlla Martin.

A més a més, val recordar que la història tro-
ba connexió entre passat, present i futur. En 
aquest sentit, Torres diu que no hi ha pantalles 
que anem passant com en un videojoc “hi ha 
una circularitat i el que ha passat ahir pot tor-
nar avui, i el que passa ara pot tornar demà”. 
Aquesta opinió és compartida per Manu An-
dueza, responsable de l’àrea teològica, que al 
seu torn anuncia “presentarem el quadern en 
diferents centres, volem convidar a la reflexió, 

i tenim la intenció d’escriure un segon quadern 
que reculli testimonis de persones LGTBIQ+ 
dins l’Església”.

Una tenda que s’eixampla

Amb la mateixa línia de treball, la teòloga Cris-
tina Inogés, va inaugurar el curs a Cristianisme 
i Justícia, parlant d’aquells que estan als mar-
ges, la perifèria i la frontera de l’Església: joves, 
persones en situació de pobresa, dones, comu-
nitats LGTBIQ+ o sacerdots secularitzats. “Ens 
hem de plantejar com donem veu als qui nosal-
tres mateixos hem relegat a aquests llocs”, per-

què “si en el puzle de la sinodalitat ens falten 
peces, no hi haurà sinodalitat”, deia.

En aquest sentit, Vilà recorda la importància 
de les paraules que es troben al Document de 
Treball per a l’Etapa Continental, en especial 
els punts 25 i 26. En aquests es fa referència a 
Is 54, 2: “Eixampla la teva tenda, que estenguin 
els teus envelats. No ho impedeixis. Allarga les 
cordes i reforça les estaques”. Una imatge molt 
descriptiva per a la inclusió i el reconeixement 
de les persones LGTBIQ+.

lucía montobbio –cr | llegir al web +

https://www.youtube.com/watch?v=dYd9CghcXCI
https://www.youtube.com/watch?v=dYd9CghcXCI
https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html
https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/reconeixement-persones-lgtbiq-en-esglesia-no-es
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Les Dominiques de l’Anunciata, congregació 
catalana fundada l’any 1856 per sant Francesc 
Coll, tenen a Vic la seva Casa Mare. Un gran ca-
sal del 1881 que fa tres funcions a la vegada: es-
cola, infermeria i Casa Mare. Per això, són tres 
les comunitats que hi donen vida. L’educativa, 
formada per mestres i alumnes, la de les germa-
nes més grans que són prop d’una quarantena, i 
una segona, menys nombrosa, on les germanes 
duen a terme diferents activitats de docència, 
espiritualitat i atenció i dinamització de la casa.

No tothom ho sap, però que aquest edifici situ-
at justament al cèntric carrer del Pare Coll, és un 
dels principals llocs que testimonia l’obra del seu 
fundador, Francesc Coll i Guitart. Nascut a Gom-
brèn l’any 1812 i mort a Vic l’any 1875, va ser be-
atificat l’any 1979, i va pujar als altars l’any 2009. 
Visitem la Casa Mare amb la germana Carme Vi-
lardell, que gelosament i amb molt de zel, cuida 
dels diferents museus i de la biblioteca que la 
congregació té al bell mig de la ciutat dels sants.

L’església, cor de l’edifici

Com bona part de temples i edificis religiosos, 
l’escola del pare Coll de Vic va ser destruïda du-

Els tres museus del pare Coll a Vic: 
vida, congregació i expansió del sant

https://www.youtube.com/watch?v=KVXtQqDaHyM
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rant la Guerra Civil i va caldre refer-la de nou. 
L’Església, un espai diàfan i lluminós, guarda 
però, petits tresors. En primer lloc, el sepulcre 
del fundador, salvat de l’incendi miraculosa-
ment i situat avui en un bell altar lateral cons-
truït expressament.

A l’altre extrem el temple, les parets conserven 
les relíquies de Sant Pere Almató, fill de Sant Fe-
liu Sasserra i màrtir dominic mort al Vietnam, i 
al seu costat, un segon reliquiari amb relíquies 
de dues de les set germanes martiritzades du-
rant la Guerra Civil. Rere l’altar, una sala recorda 
la primera superiora de les Dominiques, la ger-
mana Rosa Santaeugènia, de la que també s’hi 
veneren les seves relíquies.

Una capella sobre l’església

Abans de conèixer els museus, pugem al pis 
superior per conèixer la Capella del Roser, d’es-
til neogòtic. L’espai va poder-se construir a la 
postguerra en rebaixar el sostre de la nau prin-
cipal, guanyant un pis just sobre l’església. La 
capella està bellament decorada amb un sostre 
enteixinat amb diferents escuts dominics, que 
van estar tapats per un fals sostre fins a l’any 

2000, quan van ser redescoberts en restau-
rar-se l’espai. Era el sostre de l’església primi-
tiva dissenyada per l’arquitecte i capellà Josep 
Santasusana. Presideix l’altar una Mare de Déu 
del Roser, patrona de la congregació i procedent 
de l’escola que tenien a Taradell. Al centre, crida 
l’atenció un sagrari molt més antic que la resta 
d’elements. Decorat amb l’escena de l’Anuncia-
ció, passatge que dona nom a la congregació, és 
una donació de la comunitat de Sama de Lan-
greo, que les Dominiques tenen a Astúries. Que 
estigui a la Casa Mare té una explicació: al Sana-
tori asturià d’Adaro, es va obtenir el primer mira-
cle que va permetre la beatificació del pare Coll.

Visitem també la gran i espaiosa biblioteca que 
hi ha a l’edifici. “No és una biblioteca normal, 
sinó que la majoria dels llibres tenen a veure 
amb la nostra congregació, amb l’esperit domi-
nicà i amb el pare Coll i, així i tot, ja freguem els 
7.500 exemplars”. S’hi sumen també incuna-
bles i llibres ben antics.

Tres museus en un

Les Dominiques de l’Anunciata han volgut que 
a Vic s’expliqués tot el que tenia a veure amb el 

seu fundador i amb la tasca de la congregació. 
És per això que en diferents plantes de l’edifi-
ci adjacent a l’escola, hi trobem diferents sales 
que, com tres museus independents, formen 
en realitat un de sol. Renovats l’any 2000, hi 
ha el Museu del pare Coll, centrat en la vida i 
obra del fundador, el Museu històric de la con-
gregació i un tercer museu sobre l’expansió de 
les Dominiques de l’Anunciata per tot el món.

CARME VILARDELL, 
DE LES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA, 
ENS DESCOBREIX LA CASA MARE DE 
LA CONGREGACIÓ QUE VA FUNDAR 
SANT FRANCESC COLL

Al pis superior, sota teulada, hi ha el museu 
del pare Coll. Un breu itinerari ens mostra els 
indrets que van formar part de la vida del sant 
ripollès, partint de la seva infantesa a Gombrèn, 
als peus de Montgrony, on les germanes man-
tenen una presència activa a la casa on va néi-
xer. El museu conserva diferents peces que van 
pertànyer al fundador: calzes, llibrets, missals, 
rosaris, entre altres. Fins i tot una de les peces 
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més preuades i simbòliques, com bé diu la ger-
mana Vilardell: “Aquesta Mare de Déu és la que 
estava a la casa familiar on va néixer el pare 
Coll, era de la seva família”.

Un dels objectes més singulars és un petit tub 
que conté un pergamí a l’interior. Aquest text 
conté la signatura de diferents membres del Tri-
bunal diocesà, entre aquests, la del bisbe Joan 
Perelló, que cap al 1930 van donar fe que Fran-
cesc Coll podia ser venerat. S’iniciava així el pro-
cés per ser reconegut com a sant que finalitzaria 
el 2009. El segon museu, és el que rep el nom 
de Museu Històric de la Congregació, situat just 
al costat Capella del Roser. En aquesta gran sala 

es pot conèixer la tasca que ha desenvolupat la 
congregació al llarg de més de 150 anys, la seva 
evolució i estructura organitzativa i els perso-
natges més destacats que n’han format part.

A la planta baixa, hi trobem el tercer museu, el 
de l’Expansió, que recull objectes dels diferents 
països on la congregació té o ha tingut presèn-
cia. La singularitat del discurs expositiu ve 
marcada pels objectes portats de les diferents 
regions d’on provenen les germanes o bé on 
s’hi ha anat a fundar. Un fet que aporta univer-
salitat a la congregació i alhora, demostra l’en-
carnació a la terra on duen a terme la seva tasca 
apostòlica. Molts d’aquests objectes els han 

aportat les mateixes germanes quan visiten la 
Casa Mare per conèixer la terra del seu funda-
dor. Alhora, s’hi mostren els països i les comu-
nitats fundades juntament amb els retrats de 
totes les superiores de la congregació.

Una santíssima trinitat museística

Les Dominiques de l’Anunciata van fundar la 
primera comunitat fora de Catalunya cinc anys 
després de la mort del pare Coll. A inicis del 
segle passat, la congregació s’establia ja a Ar-
gentina i el 1969 obririen les primeres escoles a 
Àfrica, esdevenint un efecte multiplicador fins 
fa pocs anys, on la manca de vocacions gene-
ralitzada també ha obligat a tancar comunitats, 
sobretot a casa nostra.

Vic és la ciutat dels sants i la Casa Mare de les 
Dominiques de l’Anunciata ha esdevingut una 
santíssima trinitat museística que val la pena 
de conèixer per apropar-nos a la vida i als fruits 
del darrer català que ha pujat als altars, amb 
permís de la vigatana Carme Sallés, també san-
ta des del 2012.

víctor rodríguez –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tres-museus-pare-coll-vic-vida-congregacio
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La comunitat bahá’í de tot el món celebra la 
unitat de la seva fe cada 26 de novembre amb 
la festa del Dia de l’Aliança. La celebració com-
memora l’èxit dels bahá’í de mantenir-se units 
sense importar poble o nació. Una unió que se-
gueix els preceptes del missatge del fundador: 
el desig de treballar per aconseguir una societat 
pacífica, que pugui conviure en harmonia, lliu-
re de prejudicis o discriminacions. 

El sistema de successió del líder de la comu-
nitat i dos pactes d’aliança. Aquest és el secret 
per mantenir la unitat de la fe de la comunitat 
bahá’í i que celebren cada any com un gran èxit. 
Enguany, la reunió commemorativa del Dia de 
l’Aliança a Barcelona tindrà lloc el 26 de novem-
bre a les 12:00 h al Centre Bahá’i de Barcelona. 
També es podrà seguir online a partir de les 
12:30 h. Durant la celebració es presentarà un pe-
tit article sobre ‘El concepte bahá’í de l’Aliança’ i 
la comunitat compartirà un dinar intercultural.

Sovint, en les tradicions religioses hi ha des-
acords sobre a qui s’ha de seguir un cop tras-
passa el fundador. En més d’una ocasió, s’han 
produït ruptures, guerres o cismes que, més 
tard, es tradueixen en diferents branques dins Què és el Dia de l’Aliança?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/qui-son-baha
https://bahaibarcelona.org/noticias-locales/
https://us02web.zoom.us/j/81896872704pwd=cHRzRTZ5cklvTGJvQmN4Y0luS21jUT09
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d’una mateixa tradició religiosa. La comunitat 
bahá’í, però, ha aconseguit mantenir-se unida 
en una única línia espiritual que compren la 
diversitat de tots els seus membres. El motiu?

LA FE BAHÁ’Í CONSERVA LA SEVA 
UNITAT PEL SISTEMA DE SUCCESSIÓ
I PELS DOS PACTES D’ALIANÇA 
AMB DÉU
 

La fe bahá’í troba el seu inici a Pèrsia, avui dia 
l’Iran, el 1844. Bahá’u’lláh, fundador de la fe 
bahá’í, va deixar per escrit com procedir després 
de la seva mort. La seva voluntat queda recolli-
da al Llibre de l’Aliança. En ell, anomenà a Ab-
du’l-Bahá, el seu primogènit, com a successor.

Abdu’l-Bahá, abans de morir, també va ano-
menar al seu net gran: Shoghi Effendi com a 
guardià de la fe bahá’í, qui durant els anys del 
seu lideratge, es va centrar en la comprensió i en 
l’enfortiment de la unitat de la comunitat bahá’í. 
Effendi va passar el relleu a la Casa Universal de 
Justícia, i així va canviar l’herència del lideratge: 
d’una successió hereditària a una successió elec-

ta. Avui dia és aquest òrgan que vetlla pel benes-
tar de la humanitat. La Casa Universal de Justícia 
segueix els preceptes que Bahá’u’lláh va deixar 
escrits en el seu Llibre de Lleis.

Així, després de més d’un segle d’història, i 
amb aquesta voluntat clara i escrita, és com la 
fe bahá’í ha conservat la seva unitat, sense re-
sultar-ne cap divisió o branca en el moment de 
decidir a quin líder seguir. Si bé és cert que hi ha 
hagut intents de separacions i cismes en la seva 
història; també ho és que finament s’han man-
tingut units. Es calcula que al món hi ha uns set 
milions i mig de persones que segueixen la fe 
bahá’í; i en concret, a Catalunya, més d’un miler 
de persones bahá’ís.

Un pacte entre Déu i la humanitat

Aquesta unitat, no només es deu a la manera de 
passar el relleu de lideratge. També, a la creença 
dels bahá’is d’una aliança que Déu ha establert 
amb la seva creació. Aquesta aliança es tradueix 
en dos grans pactes: un entre Déu i la humani-
tat i l’altre entre cada manifestació individual de 
Déu i els seus seguidors. Elisabeth Leure, secre-
taria general de la Comunitat Bahá’í de Barcelo-

na, explica que el primer pacte, que considera a 
Déu i la humanitat, és on “Déu es compromet a 
guiar-nos mitjançant l’aparició periòdica de les 
seves manifestacions”. Déu, incognoscible, es 
revela de forma progressiva mitjançant diver-
sos profetes i revelacions que se succeeixen en 
el curs de la història: Buda, Krishna, Jesucrist, 
Moisès, Muhammad. Tots ells són seguits per la 
fe bahá’í, perquè tots ells són considerats com a 
missatgers de Déu que ensenyen la fe.

Leure continua amb la segona aliança: “Un 
acord entre cadascuna d’aquestes manifesta-
cions individuals i els seguidors generats per 
cadascuna d’aquestes”.  És a dir, en el moment 
que apareix un nou missatger o manifestació, 
lluny de generar divisions, es prenen com a 
continuació. “Sabem que un missatger ens 
guiarà fins a l’aparició d’un altre missatger”, 
diu. Leure assegura que tots els aprenentatges 
d’aquests missatgers “els hem de mantenir pel 
nostre creixement personal, comportament i 
refinament de la nostra fe”. Aquests dos pactes 
asseguren el vincle de comunicació entre “el 
regne físic i el regne metafísic”, conclou. 

lucía montobbio –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-dia-alianca
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Justícia i Pau rebutja la celebració 
del mundial de Qatar

Per la violació sistemàtica de drets humans, la 
mort de 6.500 immigrants i el missatge d’into-
lerància a les llibertats individuals que trans-
met al món. Són alguns dels motius pels quals 
Justícia i Pau ha fet públic en un comunicat el 
seu rebuig a la celebració del mundial de fut-
bol que té lloc aquests dies a Qatar. Un mun-
dial que, per l’entitat, reflecteix “la decadència 
de la societat i la prioritat que existeix pels 
diners, inclusivament per sobre dels drets i les 
llibertats humanes”. 
  

justícia i pau | llegir al web +

Conferències de la Jornada Sant Jordi sobre 
el papa Francesc 

La Jornada Sant Jordi d’aquest any s’ha centrat 
a comprendre l’acció i l’estil del papa Francesc, 
un líder mundial a qui no li falta oposició. Un lí-
der que denuncia el clericalisme i la corrupció, 
amb un programa de govern clar, anunciat ja en 
l’elecció del seu nom, inspirat en el pobre d’As-
sís. Així ho han exposat els dos ponents con-
vidats: el teòleg Martí Gelabert i la periodista 
argentina Elisabetta Piqué. Les seves ponènci-
es es poden escoltar en aquest enllaç.     

1.500 joves participen a la desena edició 
del Canòlich Music Festival

El Festival Canòlich Music 2022 ha tancat 
aquest cap de setmana amb la participació 
d’uns 1.500 joves d’Andorra. En l’acte central 
del festival, la missa jove a la parròquia de Sant 
Julià de Lòria, l’arquebisbe Joan-Enric Vives ha 
tancat les jornades felicitant els organitzadors, 
els participants, els músics, els voluntaris i enti-
tats participants. Ha destacat la llarga trajectòria 
de l’esdeveniment que, enguany, ha arribat a la 
seva desena edició. Vives ha encoratjat els joves 
a viure “amb fe i amb alegria” i “en el seguiment 
del Crist, un referent que mai decep”.   

bisbat d’urgell | llegir al web +
ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-11/Qatar%20_1.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/justicia-pau-rebutja-celebracio-mundial-qatar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jornada-sant-jordi-demana-continuar-reforma
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/1500-joves-participen-desena-edicio-canolich-music
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/tribuna-joan-carrera/jornada-sant-jordi-1-marti-gelabert-esglesia-301555
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El papa Francesc ha decretat impulsar un pro-
cés de renovació de Caritas Internationalis, un 
organisme que depèn de la Cúria Vaticana. Ho 
ha anunciat a través d’un decret que ha pu-
blicat la Santa Seu aquest dimarts al migdia 
després de constatar la necessitat d’enfortir 
especialment la gestió de persones. En el marc 
d’aquesta renovació, el Papa ha nomenat Fran-
cesco Pinelli com a comissari extraordinari per 
potenciar el servei de l’organització. 

A través del nou decret del Papa, Caritas Inter-
nationalis (CI) es disposa a una administració 
temporal. Un moviment que s’ha decidit per 
millorar el compliment de la missió d’assistèn-
cia. Segons el document, per aconseguir-ho 
“sembla necessari revisar l’actual marc regla-
mentari per fer-ho més adequat a les funcions 
estatutàries de l’organització, així com prepa-
rar-ho per a les eleccions que se celebraran du-
rant la propera Assemblea General”.

Per tal de rellançar el servei de la institució a tot 
el món, el pontífex ha designat, amb entrada en 
vigor aquest mateix dia 22 de novembre, Fran-
cesco Pinelli com a comissari extraordinari. 
Serà assistit per María Amparo Alonso, actual-

El Papa nomena un comissari per potenciar 
el servei de Caritas Internationalis

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/11/22/0870/01815.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/11/22/0870/01815.html
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ment directora d’incidència de CI, i pel jesuïta 
Manuel Morujão per a l’acompanyament per-
sonal i espiritual de l’equip.

Mentre duri aquest període de reorganització de 
CI, s’ha decidit el cessament dels rols directius 
actuals de l’organització. El document detalla, 
però, que “la mesura no tindrà impacte en el 
funcionament de les organitzacions membres i 
en el servei de caritat i solidaritat que duen a ter-
me arreu del món”. És més, “servirà per reforçar 
aquest servei”, deixa escrit la Santa Seu.

Pinelli i Alonso gestionaran les operacions de 
CI “per assegurar estabilitat i lideratge empà-
tic”. Treballaran per completar les candidatures 
i el procés d’eleccions de les noves autoritats, a 
efectuar-se durant la propera Assemblea Gene-
ral el maig de 2023. En la preparació d’aquest 
esdeveniment, el comissari serà recolzat pel 
cardenal Luis Antonio G. Tagle, qui actuarà de 
pont entre les esglésies locals i les organitzaci-
ons membre de Càritas Internacional.

Càritas Internacional està sota l’autoritat del 
Dicasteri per al Servei del Desenvolupament 
Humà Integral (DSDHI). A l’inici d’aquest any 
2022, aquest dicasteri va encarregar una ava-
luació sobre l’ambient de treball al Secretariat 

General de CI d’acord amb els valors catòlics 
de “dignitat humana i respecte per cada perso-
na”. L’estudi va ser realitzat per un equip d’ex-
perts independents. L’equip va comptar, a més 
d’amb Pinelli, amb els psicòlegs Enrico Parola-
ri i Francesca Busnelli, en diàleg tant amb els 
empleats actuals de Càritas com amb els antics 
col·laboradors.

D’aquest treball en equip, explica un comu-
nicat del DSDHI, no van sorgir evidències so-
bre mala gestió financera ni comportaments 
inapropiats de caràcter sexual, però sí que es 
van evidenciar altres temes importants i àrees 
d’atenció urgent. “S’han observat deficiències 
en els procediments de gestió, que també han 
tingut un efecte negatiu en l’esperit d’equip i la 
moral del personal”, afirma el dicasteri.

El Dicasteri per al Servei del Desenvolupament 
Humà Integral és una entitat que, d’acord amb 
la nova constitució de la Cúria Romana, Prae-
dicate Evangelium, “exerceix les competènci-
es reservades a la Santa Seu per dret a erigir i 
supervisar les associacions internacionals de 
caritat i els fons constituïts amb les mateixes 
finalitats, segons el que estableixen els respec-
tius estatuts i en compliment de la normativa 
vigent”.

Uns col·laboradors amb una llarga trajectòria

Pier Francesco Pinelli és un professional italià, 
llicenciat en enginyeria, format en espirituali-
tat ignasiana, que des de jove ha estat actiu en 
l’àmbit del voluntariat amb persones reintegra-
des de la drogodependència, en la cooperació 
al desenvolupament, en el suport a obres mis-
sioneres i en catequesi.

María Amparo Alonso és economista per la Uni-
versitat d’Extremadura, a Espanya. En els seus 
28 anys de treball amb diferents organitzacions 
membre de Càritas a tots els nivells (parroquial, 
diocesà, nacional i internacional), ha dedicat 15 
anys a més de 14 països del continent africà, 
amb especial atenció a projectes de desenvo-
lupament integral, capacitació, drets humans, 
comunicació i gestió, i ha col·laborat amb di-
verses universitats i programes de formació en 
organitzacions civils.El pare Manuel Morujão, 
originari de Portugal, és superior de la residèn-
cia S. Pedro Canisio, prop del Vaticà. Ha realit-
zat treball pastoral i espiritual a Goa, Cap Verd 
i Portugal. Va ser encarregat pel papa Francesc 
com a Missionari de la Misericòrdia i ha servit 
com a provincial de Portugal.

vatican news | llegir al web +

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-comissari-potenciar-servei-caritas
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Regalant rialles i emoció a les dones de Wad-Ras

VIQUI MOLINS
A LA MÍSTICA DEL CARRER

Una sala de projecció més plena que altres anys. 
Les dones estan a l’expectativa davant el que vo-
lem presentar. Per descomptat que si no els agra-
da s’aixequen i se’n van. Ja hi tinc experiència.

De bon començament, a les primeres paraules, 
que els hi dedico abans de la projecció, veig que 
hi ha feeling. Els presento els protagonistes de 
“La família que eliges”: un jove, amb síndrome 
de Down, amb la bondat i la innocència innata, 
i un fugitiu de la justícia que troba en el seu in-
terior la millor versió de si mateix en trobar-se 
amb l’amistat i la bondat.

Les animo a gaudir de les aventures d’aquests 
dos personatges que ens ajudaran a treure tam-
bé de cadascun de nosaltres allò de bondat, 
malgrat els judicis aliens.  Perquè tots tenim 
aquells sentiments bons que potser les cir-
cumstàncies de la vida o els judicis aliens no els 
han deixat aflorar. Els amics, la família que es-
collim, tenen aquest poder quan els acceptem 
al nostre costat.

Veig en les mirades de les dones que tinc al da-
vant, en els seus rostres, una actitud assertiva i 
m’animo a aprofitar l’ocasió per ressaltar valors 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/22477
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de la pel·lícula que són adients per la seva situ-
ació entre reixes.

Comença la cinta i amb ella, les rialles, els 
aplaudiments, el goig d’una sala plena d’“inter-
nes” que estan passant una estona agradable; 
contemplant una història que estova els seus 
cors amb la bondat, la tendresa, la innocència 
del Zac i el canvi que es va produint en el Tyler, 
fins que és capaç de treure del seu interior la 
millor versió.

Potser ha estat l’encert en la pel·lícula escollida 
per aquestes dones, pot ser que el bé sempre 
acaba triomfant del mal i sentim tots que ens 
acarona l’ànima en els moments que més ho 
necessitem. Però ha estat un èxit i jo he gaudit 
com mai.

Aquell aplaudiment final, l’espera d’un bon gra-
pat d’internes en els seus seients quan arriba 
el The End, tot esperant les meves paraules, ho 
deia tot.

M’atreveixo a dir que, només per l’alegria que 
s’ha viscut aquest vespre a la presó de dones de 
Wad-Ras, valdria la pena la Mostra de Cinema 
Espiritual.

viqui molins –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/mostra-cinema-espiritual-aposta-pel-cinema-com
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mostra-cinema-espiritual-aposta-pel-cinema-com
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/mistica-carrer/regalant-rialles-emocio-dones-wad-ras-301442
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Projecte per condicionar l’interior 
de l’església de Sant Francesc 
de Valls
DV, 25/11/2022 | DIARI DE 
TARRAGONA

El Seminari de Vic acull la Jornada 
‘Verdaguer: poesia i religió’
DT, 22/11/2022 | NACIÓ DIGITAL

Arriben a la Catedral de Solsona 
les peces restaurades de l’orgue
DV, 25/11/2022 | NACIÓ DIGITAL

Càritas Sant Cugat posa en marxa 
un pis per a emancipar dones amb 
infants en risc d’exclusió social
DV, 25/11/2022 | NACIÓ DIGITAL

El sopar solidari de Rotary Club 
Solsona serà a benefici de Càritas 
Parroquial
DT, 22/11/2022 | NACIÓ DIGITAL

Els Retaules Vivents de Reus 
tornaran al carrer aquest Nadal
DJ, 24/11/2022 | DIARI 
DE TARRAGONA

Els monestirs catalans reforcen 
la seguretat després dels robatoris
DT, 22/11/2022 | DIARI ARA

Francisco César García Magán, 
nou Secretari General de la CEE
DC, 23/11/2022 | CEE

https://www.diaridetarragona.com/camp/projecte-per-condicionar-l-interior-de-l-esglesia-de-sant-francesc-de-valls-JE13069725
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/69194/seminari-vic-acull-jornada-verdaguer-poesia-religio
https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/40601/catedral-solsona-peces-restaurades-orgue
https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/8827/caritas-pis-emancipar-dones-infants-risc-exclusio-social
https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/40570/sopar-solidari-rotary-club-solsona-benefici-caritas-parroquial
https://www.diaridetarragona.com/reus/els-retaules-vivents-de-reus-tornaran-al-carrer-aquest-nadal-DE13066140
https://www.ara.cat/societat/monestirs-catalans-reforcen-seguretat-despres-dels-robatoris_1_4550913.html
https://www.conferenciaepiscopal.es/mons-francisco-cesar-garcia-magan-nuevo-secretario-general-cee/
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