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Drets fonamentals

LLUÍS SERRA
A GERASA

«Aquells que arrisquen la vida lluitant pels drets 
fonamentals en dictadures, en règims  autorita-
ris i, fins i tot, en democràcies en crisi» han estat 
objecte de les intencions del Papa confiades a 
la seva xarxa mundial de pregària per a aquest 
mes d’abril passat. Lluitar pels drets fonamen-
tals implica, en aquests tres escenaris plante-
jats, arriscar la vida. Tres observacions. 

Primera, els principis i normes que donen con-
tingut als drets fonamentals han d’estar ben 
definits. Tant les institucions com les persones 
poden parlar de drets de forma trivial i sense cap 
base. Una contribució pèssima, que condueix a 
l’engany. Dos exemples: (a) Una campanya de 

divulgació de drets, basats en el seu argot publi-
citari,  recollia com a obvietat 05: «Tens dret a no 
tenir límits.» (b) Abel Azcona, artista conceptual, 
afirmava en una entrevista: «Reivindico el dret a 
no haver nascut.» Els drets adquireixen consis-
tència quan s’emparellen amb els deures. 

Segona, els que exerceixen el poder, ja sigui de 
manera subtil com despòtica, sovint entenen 
els drets dels altres com a limitacions a l’exer-
cici de la governança. Quan es busca amb gran 
interès aconseguir un objectiu, el dret es pot 
viure com un obstacle. Les persones senzilles, 
desprotegides... poden ser amenaçades i atro-
pellades per la trituradora del poder. Les relaci-

ons comunitàries s’han de regir pel respecte a 
la dignitat de cada persona, el sentit de solidari-
tat i la recerca del bé comú. 

Tercera, les dictadures, els règims autoritaris i 
les democràcies en crisi neguen fàcilment els 
drets dels seus ciutadans. Fins i tot els països 
més democràtics experimenten la temptació 
d’aprofitar situacions problemàtiques per re-
tallar drets. Assistim a un retorn al passat. L’efi-
ciència i l’economia s’uneixen, en casos deter-
minats, a la negació de drets, com en el model 
xinès. Cal que estiguem atents.

lluís serra –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/gerasa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/gerasa/drets-fonamentals-278895
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Encara hi ha gent que va a missa?   

Quan es miren les enquestes sembla que tot va 
de cap a caiguda. La imatge de determinades 
parròquies envellides el cap de setmana tam-
poc animen gaire. Però les dades mostren que la 
pràctica del culte religiós a Catalunya no és un 
fet irrellevant. Uns dos milions de catalans són 
més o menys practicants. És a dir, assisteixen 
més o menys regularment als oficis religiosos. 

De les dades del darrer Baròmetre sobre la reli-
giositat de la direcció general d’Afers Religiosos 
crida l’atenció que gairebé un 70% de catalans 
no assisteixen mai a cap culte religiós. Són da-
des d’abans de la pandèmia i que exclouen les 
celebracions socials com casaments i funerals. 
Però mirat des de l’altra banda, sense que hi tin-
guin cap obligació, un 30% de catalans partici-
pen més o menys habitualment en alguna ce-
lebració religiosa. La meitat, esporàdicament, i 
l’altre meitat de manera regular, setmanalment 
o almenys un cop al mes. 

La pregunta del Baròmetre no fa distinció en-
tre confessions (ho veurem després). Però si 
aquest 30% es projecta a la població, dona 
que uns dos milions de catalans assisteixen 
al culte religiós. Més de 600.000 cada setma-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/7-cada-10-catalans-identifiquen-alguna-religio


Dv, 14/05/2021 | Catalunya Religió | núm. 1246 | SOCIETAT

na. (El càlcul està fet en base a 6,54 milions de 
catalans, que és la població major de 16 anys 
objecte de l’enquesta).   

 

 

Comparativa amb dades de consum cultural 

Són molts o són pocs? És difícil comparar, però 
si comptem que 600.000 persones van a un 
acte religiós cada setmana surten 31 milions 
d’assistents a l’any (50 milions si sumem els qui 
hi van almenys una vegada al mes). Per exem-
ple, agafem algunes dades del món cultural i 
del lleure. Cada any als cinemes catalans hi ha 
19 milions d’espectadors. Al teatre, 3 milions. 
També les enquestes que diuen que un 11% de 
catalans dediquen el seu temps lliure a llegir, i 
un percentatge semblant a fer esport. Un 70% 
de catalans no van mai a un culte religiós, però 
quants n’hi ha que no van mai al teatre, al cine-
ma, que no llegeixen o no fan esport? Tenen el 
cinema, el teatre, els llibres o la pràctica espor-
tiva la mateixa projecció social que la pràctica 
religiosa? 

Tornant a la pràctica religiosa, la idea més es-
tesa és que és un fenomen social que només 
afecta la gent gran. És cert que a partir dels 65 
anys les dades pugen molt. Però la segmenta-
ció per edat també mostra un fenomen inte-
ressant. La segona franja amb més practicants, 
lleugerament per sobre de la mitjana, és la dels 

16 als 24 anys, la més jove. Un senyal interes-
sant perquè altres dades de les enquestes  del 
CEO mostren que en la franja més jove sembla 
que s’estanqui la davallada per l’interès o la vi-
vència del fet religiós. 

 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&tema=cultu&n=36
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/fe-joves-cosa-rara-273848
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Més de 100.000 joves assisteixen
regulament al culte 

Quan projectem aquests percentatges a la po-
blació també hi ha dades interessants. Si pro-
porcionalment entre 35 i 50 anys els percen-
tatges són més baixos, quan es projecta sobre la 
població per edats el nombre de practicants no 
és una xifra a menystenir. Fins a mig milió en la 
franja de mitja edat. I, en el cas dels joves, més de 
100.000 assisteixen regulament als cultes religi-
osos. Quines altres activitats juvenils mobilitzen 
de forma regular més de 100.000 joves? O fins 
a 250.000 de forma esporàdica? O mig milió de 
catalans d’una determinada franja d’edat? 

Finalment és interessant una segmentació 
d’aquestes dades per confessions. Com és d’es-
perar, en les religions minoritàries hi ha una 
implicació i pràctica molt més gran dels seus 
membres. Entre els enquestats que es definei-
xen com a catòlics hi ha una pràctica religiosa 
molt semblant a la mitjana de població. Una 
dada bastant esperable perquè els catòlics re-
presenten més del 50% de la població i la resta 
de confessions, el 18%. 

Centrem-nos en les dues religions minoritàries 
amb més presència a Catalunya. Els evangèlics 
són un 7% dels catalans enquestats; i els mu-
sulmans un 4,3%. Més de la meitat dels qui es 
declaren seguidors de l’islam afirmen assistir 
regularment als oficis religiosos, la majoria cada 
setmana. És on trobem la pràctica més alta. En-
tre els evangèlics, un terç tenen una pràctica re-
gular. Tot i això, crida l’atenció que també hi ha 
el que en podríem dir un protestantisme o un 
islam “no practicant”. Del 50% i del 35% dels 
seus seguidors, respectivament. Com a curiosi-
tat, es pot assenyalar que un 10% dels agnòstics 
i un 5% dels ateus catalans diuen que algunes 
vegades a l’any assisteixen a un culte religiós (re-
cordem que la pregunta exclou les cerimònies 
socials com casaments o funerals). Òbviament 

l’enquesta no n’explica les motivacions. Per 
exemple, si és per curiositat antropològica, per 
tradició o perquè també els aporta alguna cosa. 

Projectant les dades del Baròmetre sobre la 
població major de 16 anys, de les tres princi-
pals confessions catalanes surten uns 3,5 mili-
ons de catòlics, mig milió de protestants i una 
mica menys de 300.000 musulmans. A partir 
d’aquestes dades es pot projectar de manera 
aproximada quanta gent va a missa, participa en 
un culte protestant o s’acosta resar a una mes-
quita o oratori islàmic. Així, els protestats i mu-
sulmans catalans que regularment assisteixen 
al seu culte estan molt per sobre dels 100.000. 
I superen o s’acosten als 200.000 quan s’hi su-
men els qui ho fan esporàdicament. I almenys 
600.000 catòlics catalans van regularment a 
missa. I 1,3 milions de manera esporàdica.      

Aquestes xifres absolutes són una extrapola-
ció, però tornen a plantejar la pregunta de si un 
fet social que mobilitza centenars de milers de 
persones cada setmana té la projecció social 
que es mereix. Perquè deixen clar que “encara” 
hi ha molta gent que va a missa. 

jordi llisterri –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/missa-dades-practica-religiosa-catalunya
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“L’espiritualitat pot ser un factor més 
en una salut integral” 

Què aporta l’espiritualitat a una salut integral? 
Aquesta pregunta és el punt de partida de la ses-
sió que ha organitzat la pastoral de la Facultat de 
Ciències de la Salut Blanquerna aquest dimecres 
dins l’aula Espiritualitat i Salut. Una activitat que 
té per objectiu connectar la salut amb la persona, i 
reflexionar sobre la salut “més enllà de la malaltia”. 

Maribel Rodríguez, doctora en medicina, met-
ge psiquiatra i psicoterapeuta, ha estat l’encar-
regada d’aprofundir en un concepte, el lligam 
entre espiritualitat i salut, que “és complex i 
difícil de determinar”. Rodríguez afirma que 
són molts els pacients que treuen el tema de 
l’espiritualitat, “sobretot entre els pacients amb 
càncer”, en què l’espiritualitat “es fa explícita”. 
I és que la doctora explica que quan estudiem 
l’ésser humà sovint el veiem per parts, i creu 
que tenir una visió integral de l’ésser ens dona 
“una antropologia més completa”, ja que si ens 
quedem només amb la biologia de la persona, 
“ens manca alguna cosa”, afirma.  

L’espiritualitat tractada com a psicopatia 

I per què, doncs, parlar d’espiritualitat i salut? 
L’espiritualitat, recorda Rodríguez, forma part 

https://alumni.blanquerna.edu/Activity/DetailActivity/451?tots=False&Tipus=0&pastActivity=False&dia=20210512&dI=20210512160000
https://alumni.blanquerna.edu/Activity/DetailActivity/451?tots=False&Tipus=0&pastActivity=False&dia=20210512&dI=20210512160000
https://www.blanquerna.edu/ca/fcs
https://www.blanquerna.edu/ca/fcs
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de l’experiència humana. Esdevé important per 
a molts pacients, “com a font de sentit, com a 
font d’esperança, o inclús com a font de pau”. A 
la psiquiatria, un dels seus camps d’expertesa, 
Rodríguez reconeix que “s’ha estudiat molt 
l’espiritualitat relacionada amb la psicopatia i 
els problemes mentals com poden ser els deli-
ris, el sectarisme o les supersticions”. Elements 
negatius per entendre l’ésser humà. 

Alhora creu que parlar d’espiritualitat avui es 
fa indispensable perquè és un tema d’actuali-
tat. “S’ha reactivat l’interès per l’espiritual com 
a cerca de sentit, pràctiques New Age o com a 
mètodes de relaxació i esvaïment”. Els metges, 
però, també es troben que és un concepte, el de 
l’espiritualitat, difícil de definir, amb molts pre-
judicis entre uns i altres i en què la tendència és 
veure l’espiritualitat com a manifestació patolò-
gica. I, doncs, què s’entén per espiritualitat? Ro-
dríguez ho defineix com amor o trobada per al-
guns, el despertar del cor per a uns altres, l’amor 
com a salvació tal com deia el psiquiatra Victor 
Frankle; com a suma d’elements intangibles de 
la vida, com una connexió amb un mateix, amb 
els altres o amb la natura; o com a significat i pro-
pòsit a la vida. “Un concepte difícil i difús segons 
les sensibilitats religioses diverses”.  

Reprendre la saviesa de les tradicions 
religioses 

El que està clar, apunta Rodríguez, és que l’espi-
ritualitat “pot ser un factor més en una salut in-
tegral”. Reprendre, explica, la saviesa de les tra-
dicions religioses pot ser útil per a la salut. “Els 
estils de vida saludable que promouen certes 
tradicions religioses, l’ètica, o la coherència per-
sonal, ajuden”. Totes les tradicions religioses, 
reconeix, tenen pràctiques per acompanyar 
el patiment i afrontar el dolor. És per això que 
moltes investigacions, afirma, “exposen que 
les persones practicants tenen menys dolor i 
menys aïllament social quan recorren a pràcti-
ques religioses”. I què aporta l’espiritualitat a la 
salut? Rodríguez enumera una sèrie de factors 
que ha pogut copsar en els seus pacients, en 
testimonis i en investigacions. “L’espiritualitat 
ajuda a tenir una dimensió més profunda que 
ens sosté i que neix del sentit”; també cultiva 
un espai de llibertat interior i promou la capaci-
tat de l’esperit per lluitar i escollir l’actitud amb 
esperança. “Allò de lluitar contra l’adversitat”, o 
la fortalesa de la qual parla el psiquiatra Frank-
le. L’espiritualitat també ajuda a l’autotrascen-
dència, a un mirar més enllà d’un mateix per ser 
més capaços “d’estimar i sortir de l’egoisme”. 

Els perills de l’espiritualitat 

Ara bé, no tot han de ser beneficis, també hi ha 
perills provinents de l’espiritualitat. Rodríguez 
esmenta el globus místic, el que el psicòleg 
John Welwood va batejar com a “by pass es-
piritual”, o Karl Marx anomenava l’opi del po-
ble. “Cal connectar la pràctica espiritual amb 
el discerniment ja que la meditació per si sola, 
per exemple, no serveix sense una ètica i una 
compassió”. 

També es pot caure en el risc de veure l’espiri-
tualitat com a recepta. “Allò que es creu que va 
bé per a la salut cal forçar-ho, tot i que no és res 
que es pugui imposar sinó un concepte a tenir 
en compte en una història clínica”. 

També cal evitar visions ingènues o pràctiques 
màgiques associades a l’espiritualitat com quan 
apareixen falsos metges, gurús o certes teràpi-
es esòteriques que curen malalties. L’espiritu-
alitat, creu Rodríguez, “no es pot separar de la 
realitat”, ja que també per a un metge no saber 
res sobre la vida espiritual, cultural o religiosa 
del pacient pot ser un problema mèdic.  

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/espiritualitat-pot-ser-factor-mes-en-salut
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Montserrat acull l’equip de Catalunya Religió  

Montserrat ha acollit aquest dijous una troba-
da de col·laboradors i membres del patronat 
de la Catalunya Religió. Una sessió de treball 
per reflexionar sobre línies de fons i de futur, i 
per consolidar el projecte i ampliar-ne l’abast. 
“Catalunya Religió és una proposta serena, un 
projecte integrador i d’acollida del sentiment 
religiós d’un país”. Amb aquesta afirmació en-
cetava el president del Patronat de la Fundació 
Catalunya Religió, Carles Duarte, la matinal 
formativa al monestir de Montserrat de l’equip 
que col·labora en aquest projecte comunicatiu. 
Ha estat la primera trobada per compartir un 
mateix espai la redacció del Catalunya Religió, 
els col·laboradors que s’han anat incorporant 
en els darrers mesos al projecte, i una represen-
tacó del nou patronat. 

Al nucli que porta el dia a dia hi ha els periodis-
tes Glòria Barrete, Ignasi Escudero, Jordi Llis-
terri i Laura Mor. Aquest curs s’han incorporat 
a l’equip com a col·laboradors Roger Vilaclara, 
que dinamitza les xarxes socials; Valentina 
Laferrara, Xavier Memba,Víctor Rodríguez i 
Josep Gordi se sumen també als col·laboradors 
amb més trajectòria al projecte, com Ramon 
Bassas, Eloi Aran i Alba Sabaté. També s’ha in-
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corporat el periodista Macià Grau, que s’encar-
rega de l’edició paper i de la gestió dels contin-
guts del projecte del Consorci internacional de 
mitjans catòlics contra la desinformació sobre 
les vacunes, de la qual Catalunya Religió n’és 
soci fundador. 

El patronat de la Fundació Catalunya Religió 
s’ha renovat recentment i compta amb Carles 
Duarte com a president, Míriam Díez com a 
vicepresidenta, i com a vocals Ignasi Garcia i 
Clavel, Núria Iceta, Oriol Llop, Manuel Mano-
nelles, Noemí Ubach i Anna Vilà.  

“Som un punt de trobada” 

Entre les intervencions que han conduït la re-
flexió, la directora de Catalunya Religió, Lau-
ra Mor, ha destacat que el projecte té valor de 
node: “Som un punt de trobada de realitats 
diverses i l’experiència ens diu que quan les 
persones es troben passen coses molt interes-
sants”. Mor ha exposat alguns dels aspectes 
transversals del futur com “la sensibilitat social, 
donar veu als qui denuncien estructures injus-
tes i donen pautes de convivència, la visibilit-
zació de les dones o la traducció del fet religiós 

a la societat”. Ha defensat el periodisme de pau 
com a estil de treball. Un periodisme que iden-
tifica els conflictes, però també busca punts de 
trobada entre les parts enfrontades i assenyala 
solucions de diàleg. Un periodisme que ajuda 
a la cohesió social, en aquest cas, posant de re-
lleu l’aportació de les religions. 

El director de la Fundació, Jordi Llisterri, ha 
recordat la història i els principis fundacionals 

de Catalunya Religió. I ha subratllat que el pro-
jecte s’orienta a generar continguts i per això 
s’han anat ampliant els canals de difusió. En 
aquesta línia s’ha iniciat una publicació periò-
dica i gratuïta en format paper, amb una difusió 
de 20.000 exemplars arreu del territori: “Som 
l’únic mitjà amb distribució a tot Catalunya 
gratuït” i “el mitjà de temàtica religiosa amb 
més difusió a Catalunya” amb dades auditades. 
Com a descripció de mitjà multiplataforma ha 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalunya-religio-soci-fundador-consorci-vacunes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalunya-religio-soci-fundador-consorci-vacunes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/renovacio-patronat-fundacio-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/petita-historia-catalunya-religio-268219
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/petita-historia-catalunya-religio-268219
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apuntat també el nou projecte de podcast, el 
butlletí disponible en diversos formats o la pos-
sibilitat de subscriure’s al canal de whatsapp. 

També ha interpel·lat l’equip la periodista Míri-
am Díez, vicepresidenta de la Fundació i directo-
ra de l’Observatori de Comunicació, Religió i Cul-
tura Blanquerna. Díez ha assenyalat la importàn-
cia de reforçar aliances amb d’altres agents, fer 
territori, fidelitzar els lectors i ser atrevits en els 

formats i en els continguts. I com a element de 
fons, ha demanat també “mimar els religiosos”. 

Acollida a Montserrat 

En la reunió també hi ha hagut un espai de tro-
bada i diàleg amb la comunitat benedictina. El 
monjo i portaveu de l’Abadia de Montserrat, el 
pare Bernat Juliol, ha compartit amb els parti-
cipants algunes de les inquietuds comunicati-

ves de les comunitats religioses, com l’expec-
tativa que els mitjans de comunicació siguin 
difusors de la veritat i la necessitat d’una espe-
cialització dels periodistes que informen sobre 
temàtica religiosa. Durant la trobada l’equip de 
Catalunya Religió també ha assisit a la Salve 
Montserratina cantada per l’Escolania de Mont-
serrat des del cor de la basílica.

cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts
https://www.catalunyareligio.cat/butlletins
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nou-servei-whatsapp-catalunya-religio
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Francesc Pardo visita la comunitat catòlica 
ucraïnesa de Sant Feliu de Guíxols  

Aquest dijous, el bisbe Francesc Pardo ha visi-
tat pastoralment a la comunitat catòlica ucraï-
nesa que es reuneix habitualment a l’església 
parroquial de Santa Maria de Sant Feliu de Guí-
xols. Acompanyat dels preveres de la comuni-
tat, el bisbe ha presidit la celebració de la divina 
litúrgia de sant Joan Crisòstom. La divina litúr-
gia és la celebració de la missa segons el ritus 
bizantí que es duu a terme en majoria de les 
esglésies orientals ortodoxes, així com també 
en esglésies orientals unides a Roma, anome-
nades també greco-catòliques. 

bisbat de girona | llegir al web +

“Demanem a Sant Anastasi que ens ajudi 
en la nostra vida cristiana” 

La Catedral de Lleida ha acollit aquest dimarts 
l’ofici de festa major en honor de sant Anastasi, 
patró de la ciutat de Lleida. El bisbe Salvador 
Jiménez ha presidit l’ofici acompanyat d’una 
nombrosa representació del presbiteri de la 
ciutat. A la seva homilia, el prelat ha destacat 
que “venim aquí a pregar, a agrair i a demanar al 
Senyor que siguem més coherents en la nostra 
fe cristiana”. Ha recalcat que sabem que “ens 
envolta tristor per la pandèmia, és un moment 
complicat, de molt dolor i molta malaltia”. 

bisbat de lleida | llegir al web +

Siurana demana a Santa Maria la fi 
de la pandèmia en el seu tradicional Jubileu

Siurana ha celebrat aquest dilluns el seu tradi-
cional Jubileu, una festa que se celebra des de 
finals del segle XVII cada dia 9 de maig, i que 
s’avança o es posposa un dia si s’escau en diu-
menge, com enguany. La celebració, adaptada a 
les circumstàncies actuals a causa de la pandè-
mia,s’ha iniciat amb l’eucaristia, a l’exterior del 
temple parroquial, presidida per primera vega-
da per l’arquebisbe Joan Planellas i la posterior 
benedicció dels termes.

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/francesc-pardo-visita-comunitat-catolica-ucrainesa 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/demanem-sant-anastasi-ens-ajudi-en-nostra-vida 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/siurana-demana-santa-maria-fi-pandemia-en-seu 
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Què implica el nou ministeri de catequista?  

Han d’estar “disposats a exercir el ministeri 
on sigui necessari”, participar activament a la 
comunitat cristiana, tenir formació bíblica, te-
ològica, pastoral i pedagògica, i disposar d’ex-
periència prèvia en el servei de la catequesi. 
És el perfil per optar al ministeri de catequista. 
Aquest dimarts ha entrat en vigor un nou mi-
nisteri específic per a homes i dones laics amb 
la publicació de la carta apostòlica Antiquum 
ministerium. 

“Cal reconèixer la presència de laics i laiques 
que, en virtut del seu baptisme, se senten cri-
dats a col·laborar en el servei de la catequesi”, 
apunta el papa Francesc en la carta en forma 
de motu proprio. Així posa en valor la constàn-
cia i la capacitat d’irradiació de la fe per part 
de milions de catequistes d’arreu del món. I re-
coneix que aquest servei d’Església “ha afavorit 
enormement l’exercici de la seva missió evan-
gelitzadora”. La institució d’aquest ministeri no 
serà, però, un requisit per a exercir el servei de la 
catequesi. “Ningú pot atorgar una llicència per fer 
catequesi”, ha assegurat el president del Pontifici 
Consell per a la Promoció de la Nova Evangelitza-
ció, el bisbe Rino Fisichella, en roda de premsa 
aquest dimarts a la Sala Stampa del Vaticà. 

Fotografia: Parròquia de Sant Andreu del Palomar.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/05/11/0288/00624.html
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Fisichella ha insistit en què el pontífex no vol 
clericalitzar els laics, sinó potenciar la voca-
ció dels qui se senten cridats a transmetre la 
fe, des del món seglar, i dotar-los d’estabilitat. 
Ha subratllat la responsabilitat del catequista, 
“que parla en nom de l’Església i transmet la fe 
de l’Església”. I ha dit que es tracta d’una “au-
tèntica vocació laïcal”. De fet, el motu proprio 
tampoc fa referència a la vida religiosa. 

El bisbe Franz-Peter Tebartz-van Elst, delegat 
per la Catequesi del Pontifici Consell per a la 
Promoció de la Nova Evangelització, ha insistit 
amb què el papa demana defensar-se del “risc 
de la clericalització”. I ha recordat que en el sisè 
punt del motu proprio diu que “el catequista no 
ha d’assumir principalment les tasques litúrgi-
ques o pastorals ni les responsabilitats d’altres 
ministeris”. Una idea que ha aclarit també Fi-
sichella quan ha assegurat que “no és compe-
tència del catequista” exercir un rol litúrgic. 

Descobrir talent 

El bisbe alemany ha descrit el testimoni 
d’aquest nou ministeri en la seva capacitat 
d’exercir de “mestre i mistagog”, i per tant, de 
posar en pràctica una pedagogia i un acom-

panyament per introduir d’altres persones en 
el misteri de la fe. En el seu parlament també 
ha subratllat que l’acció del ministeri del cate-
quista “té lloc en una espiritualitat comunitària 
i en una espiritualitat de pregària”. 

El nou motu proprio, segons Tebartz-van Elst, 
“és una crida a trobar aquest talent i carisma a 
la parròquia”. I en el mateix sentit ha parlat Fi-
sichella, quan ha dit que l’objectiu és “que els 
milions de catequistes que cada dia dediquen 
la seva vida aquest ministeri tan antic i sempre 
nou, puguin redescobrir la seva vocació”. 

“La conclusió del papa és cristal·lina”, ha dit Fi-
sichella. I ha recuperat unes paraules de Francesc 
a l’Evangelii gaudium per dir que vol “un nom-
brós laïcat amb un arrelat sentit de comunitat”. 

El paper de les Conferències Episcopals 

La recepció del ministeri es fa mitjançant un 
ritual que imparteix el bisbe de cada diòcesi. 
Sense concretar terminis, el motu proprio del 
papa anuncia que la congregació per al Culte 
Diví i la Disciplina dels Sagraments publicarà 
“en breu” el ritual d’institució d’aquest minis-
teri laïcal. 

Com passa també per als ministeris laïcals del 
lectorat i l’acolitat, recentment actualitzats, i és 
responsabilitat de les Conferències Episcopals 
la seva promoció i aplicació efectiva. Sobre la 
formació, Fisichella ha dit que “els catequistes 
no s’improvisen”. Cada conferència decidirà, 
tenint en compte les peculiaritats de cada ter-
ritori, quin ha de ser l’itinerari formatiu, els cri-
teris d’accés i les derivades concretes per a les 
persones que sentin aquesta crida. 

Una mirada a les primeres comunitats 

En el text el papa fa “una mirada a la vida de les 
primeres comunitats cristianes que es van com-
prometre en la difusió i el desenvolupament de 
l’Evangeli”. I demana a l’Església “comprendre 
quines poden ser les noves expressions amb 
què continuï sent fidel a la Paraula del Senyor 
per fer arribar el seu Evangeli a tota criatura”. 

Francesc recupera el desig de Pau VI quan va 
publicar el 1975 l’exhortació apostòlica Evange-
lii nuntiandi, sobre els ministeris laïcals. Pau VI 
els valorava assegurant que havien “permès a 
l’Església consolidar-se, créixer i expandir-se”.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/dones-altar-10-claus-entendre-canvi-vatica
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/implica-nou-ministeri-catequista
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Enric Puiggròs, jesuïta: “Des de la cicatriu 
podem entendre cicatrius d’altra gent” 

Serà un esdeveniment per recordar “una con-
versió que va canviar el món”. Així parla sobre 
l’Any Ignasià el jesuïta Enric Puiggròs. Nome-
nat l’abril de 2020 delegat de la Companyia de 
Jesús a Catalunya, en aquesta entrevista con-
versem amb ell sobre aquesta celebració i tam-
bé dels principals reptes que afronta avui l’orde 
i l’Església al nostre país. El superior general 
dels jesuïtes, el pare Arturo Sosa inaugurarà Ig-
natius 500 a Pamplona el 20 de maig. I el 25 de 
març de 2022 la ciutat de Manresa celebrarà els 
500 anys de l’arriba del sant i de l’experiència 
fundant que hi va viure. 

Una efemèride com aquesta es preveu 
amb antelació. I a mitja preparació, arriba 
la pandèmia. Com us plantegeu aquests 
500 anys de Sant Ignasi? 

Me’n recordo del que es va fer l’any ’91. Jo en-
cara era cadellet i no havia entrat a la Compa-
nyia. Es va fer una trobada de cinc-cents joves a 
Montserrat. Ja vèiem que algun dia arribaria el 
500 aniversari. La xifra rodona, és veritat, ha ar-
ribat enmig de la pandèmia. Què hi afegeix? Per 
una banda, celebrem 500 anys d’una conversió 
que va canviar el món. Al final, les conversions 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-presenten-ignatius-500
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-puiggros-nou-delegat-dels-jesuites-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-puiggros-nou-delegat-dels-jesuites-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-presenten-ignatius-500
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-presenten-ignatius-500
https://www.youtube.com/watch?v=5041wKSkWiM
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personals desencadenen processos de trans-
formació social. Si connectes l’itinerari de sant 
Ignasi amb la tasca que està fent la Companyia, 
veus la potència de fer un canvi d’orientació tan 
gran en un moment determinat de la vida. 

Podríem esperar als 515 anys per deixar que 
passi la pandèmia. Però fer-ho ara és afegir la 
vulnerabilitat com una manera des d’on viure 
i celebrar. Celebrar des de la nostra experiència 
de vulnerabilitat. Deslluirà algunes coses, però 
també aporta humilitat. Vindrà el pare general 
i ell també ha de vigilar amb la Covid. Nosaltres 
que estem acostumats a fer grans patums o co-
ses ampul·loses, farem una celebració autènti-
ca, però des de la vulnerabilitat. 

  
“CELEBREM 500 ANYS D’UNA 
CONVERSIÓ QUE VA CANVIAR EL MÓN” 

  
Em fa pensar en el lema de la Pasqua Jove 
que vau organitzar a Raimat: ‘Repara’m’. 

Sí, vam agafar aquesta imatge de reparar la ce-
ràmica amb or, com fa la tradició japonesa. L’ex-
periència cristiana, la ferida, la cicatriu és la part 

més bella, és la que mira a Déu amb més amor. 
La ferida, en el cas d’Ignasi, d’anar coix. I el pro-
cés d’acceptar, de lluitar amb totes les seves for-
ces per no quedar coix –i de sotmetre’s a tortures 
per evitar-ho, com diu a l’autobiografia–, quan 
encara dubtava de si ser cavaller o no. Al final, la 
limitació el propulsa, i parla des de la seva ferida, 
però integrada. Ja és missió. Qui parla des de la 
cicatriu, pot entendre cicatrius d’altra gent. Pots 
entendre i acompanyar conversions d’altres 
quan tu has viscut la teva pròpia conversió. No 
és un tema moral, és un tema existencial. 

El llibre Humà, més humà (Quaderns Crema, 
2021), de Josep Maria Esquirol, parla molt 
d’aquesta ferida intrínseca en l’existència 
humana. En el cas de sant Ignasi poseu 
l’accent en la novetat, amb el lema 
‘Veure noves totes les coses’. On és aquí 
la repetició ignasiana?

Part de la conversió de sant Ignasi és la capaci-
tat de relectura de la seva vida. I de tornar una 
i altra vegada a les experiències viscudes per 
reinterpretar esdeveniments que agafen una 
nova llum. És com encendre focus en un esce-
nari: aporten filtres de color, fan emergir coses 
que estaven en penombra. 

Per això hi ha tres llocs, l’escenari és un tríp-
tic: Pamplona, Loiola, Manresa. I tres dates: 20 
de maig, 12 de març i 31 de juliol. El lloc de la 
ferida és el lloc del trauma, el lloc on, de forma 
inesperada, una bomba esberla tots els teus 
somnis. Loiola és també el lloc de combat i de 
canvi de vies, de debatre’s amb coses que són 
bones –discernir no sempre és entre una cosa 
bona i una dolenta. Ell té aquest somni lícit de 
ser cavaller i també aquesta nova idea que va 
creixent en el seu interior d’imitar els sants, 
i per tant de seguir la vida del Crist. Com més 
sant, més centralitat. 

  
“QUI PARLA DES DE LA CICATRIU, POT 
ENTENDRE CICATRIUS D’ALTRA GENT” 

  
Com avança aquest discerniment 
de sant Ignasi? 

Observa i entén que hi ha un llenguatge no 
només extern, el verbal, el que escoltes auditi-
vament. El llenguatge intern, de l’esperit –que 
anomenaríem mocions– necessita un aprenen-
tatge. Loiola és també el lloc d’un aprenentatge 
primer. Hi ha certs elements que em produei-

http://magis.cat/pasqua21/
https://claret.cat/es/libro/HUMA-MES-HUMA-847727644?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
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xen pau i certs elements que em produeixen 
una mateixa pau, però que roman més en el 
temps. Llavors és quan decideix deixar les ar-
mes. Aquest itinerari el fa arribar fins a Man-
resa, escola de l’amor. Allà aprofundeix al mà-
xim, arriba a l’extrem de pou existencial, però 
també de visió espiritual profunda. 

És un tríptic en què es veu que la conversió no és 
un instant, com si engegues un interruptor. Es-
tàs no convertit i, puf!, et converteixes. No, és un 
procés històric. Al procés de canvi, d’autenticitat 
humana, al procés de recerca espiritual, li convé 
temps, paciència i, tornant al temps, la doble vi-
sió del temps en llenguatge bíblic: el temps cro-
nològic i el temps de l’esperit: moments densos 
de realitat en què tu interpretes certes coses. 

  
“LA CONVERSIÓ NO ÉS UN INSTANT, 
COM SI ENGEGUES UN INTERRUPTOR” 

  
A nivell eclesial hi ha qui sí que parla 
de conversió com si fos pitjar un botó 
i com una cosa definitiva. Però aquí parleu 
d’un procés llarg... 

Sant Ignasi distingeix moments en què la de-
cisió, diu ell, és sense dubtar ni poder dubtar. 
I això és un regal de Déu. Però en general si-
tua la decisió en un procés lent, de ponderar. 
En aquest món de les fórmules superàgils i 
supèrfàcils, i fins i tot infal·libles –perquè la 
gent sobretot el que odia és equivocar-se–, la 
gent compraria quelcom que fos automàtic, 
intens i infal·lible. Però una recerca històrica, 
una vulnerabilitat i una recerca constant, això 
no es compra. Després et topes amb la reali-
tat de patiment, hem viscut una pandèmia 
que ens ha trencat tots els plans: la vida real 
té més d’això, de reaccionar contra escenaris 
canviants... 

Com a jesuïta estic vivint un escenari molt més 
fràgil que fa dos anys. I tampoc no puc aven-
turar què serà de nosaltres d’aquí un any... Ca-
minem en aquesta incertesa, amb l’oportunitat 
de veure com Déu s’anirà fent present. És en-
tendre el discerniment i la conversió com un 
procés dinàmic. 

Amb la responsabilitat com a delegat de la 
Companyia a Catalunya també hi ha entrat 
en pandèmia. El seu antecessor es va trobar 

amb un canvi de paradigma a nivell d’estructura 
territorial. Quines prioritats teniu ara 
per Catalunya?  

A Catalunya, amb la plataforma que m’han en-
carregat, hi ha tres àmbits. Primer, el món de 
la fe. La Companyia sempre ha estat pionera 
amb el diàleg amb la cultura, la societat, les ci-
ències... I la Companyia no vol dir que ho facin 
només els jesuïtes: ho fa tota la família ignasia-
na, laics, laiques, jesuïtes, religiosos, sacerdots 
i religioses. Forma part d’una missió que no és 
nostra, sinó del Crist. 

Segon àmbit? 

El segon repte majúscul és el suport i la pre-
sència a les fronteres. Com a lloc privilegiat 
per viure l’evangeli. Nosaltres ho concretem en 
l’hospitalitat. 

No solament l’acollida dels immigrants, sinó 
també l’hospitalitat de la infància en risc, de la 
cooperació... Hi ha una dinàmica de col·laboració 
entre les obres del sector social per donar una 
resposta millor als nostres barris. I això amb al-
tres institucions i altres sectors de la Companyia. 

https://www.hospitalidad.es/ca/
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I el tercer? 

També hi ha el tema educatiu. Amb la preocu-
pació i el desig de trobar el llenguatge per expli-
car les bondats d’una proposta educativa que 
creiem que té sentit. Més en el terreny de les 
escoles i no tant de les universitats. Però amb 
la sensació que t’estan caient patacades per tot 
arreu. No sé si és que estem parlant en xinès o 
es que es vol que parlem en xinès. 

Us sentiu incompresos en la proposta 
educativa? 

Incompresos en què no oferim una proposta 
educativa elitista, adreçada solament a un es-
trat social. Tenim prou presències, no només 
la Companyia sinó l’escola cristiana i concer-
tada, amb un compromís social, i un servei a 
la societat. En una societat tan polaritzada, 
s’ha de poder establir ponts. Ningú és enemic 
de ningú i hi ha un interès lícit, de moltes fa-
mílies que segueixen buscant aquesta oferta. 
Però ens agradaria un major reconeixement i 
suport per part de l’administració en aquesta 
lícita opció. 

  
“LA COMPANYIA ENTÉN LA MISSIÓ 
DES DE LA COL·LABORACIÓ” 

  
I a nivell intern, amb el canvi a província 
única, estan tots els calaixos endreçats? 

El repte que s’ha de fer a can jesuïta a Catalunya 
és optimitzar això que anomenem plataforma. 
La Companyia entén la seva missió des de la 
col·laboració i no des d’una juxtaposició d’ini-
ciatives. Per donar resposta a un món complex, 
necessitem respostes complexes. I no comple-
xes per difícils, sinó en sistèmiques. Hem de 
posar-nos a col·laborar perquè no som tan di-
ferents ni fem coses tan diferents els uns dels 
altres. I tenim, junts, un potència excepcional. 
Això, que és molt fàcil de dir, és molt difícil de 
fer. Per què? Perquè tots experimentem l’atrac-
ció del forat negre de la nostra institució i del 
nostre dia a dia. Jo m’he fet un attrezzo per les 
videoconferències, amb les quatre preferènci-
es apostòliques universals. És una intuïció que 
té la Companyia. Cada dia vull mirar això. I la 
meva tasca és transformar-ho no en principis 

sinó en projectes. Generar espais de trobada, 
sinèrgies, col·laboració... 

Una col·laboració que no és només interna 
de la Companyia, sinó de família ignasiana. 
Amb què pot ajudar avui la Companyia 
a la resta de l’Església? 

Se’ns demana és a ajudar a discernir, a decidir 
des de la profunditat. És aquesta capacitat in-
nata que té la Companyia de posar en joc pro-
cessos interns, de pregària, en el moment de 
decidir. No és dir “ara deixem l’evangeli i ara 
ens dediquem a la vida real”, sinó que ha d’estar 
molt imbricat. 

Després crec que la Companyia té una interdis-
ciplinarietat, una pluralitat d’accessos i de ros-
tres. A vegades et diuen “sempre et trobes un 
jesuïta”. I això té un punt positiu: l’oportunitat 
de posar en relació realitats molt diferents. I 
trobar-nos amb certa comoditat treballant fora 
de l’àmbit eclesial. 

També assumim les forces de què disposem. 
Som molt conscients que som menys que fa 

https://youtu.be/5041wKSkWiM
https://youtu.be/5041wKSkWiM
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trenta anys. Aquesta vulnerabilitat que hem 
incorporat –també a base de cops–, és una ex-
periència de molta purificació. Déu no ens de-
mana que fem més del que podem fer, però sí 
que fem el que podem fer. 

Parlem dels efectius. Va ser durant 8 anys 
responsable de vocacions de la província. 
Quants jesuïtes sou a Catalunya? 

Actualment, un centenar, dels quals menors de 
65 anys 33, 34. I baixant. En etapa de formació a 
Espanya són 5 en formació, però ara al noviciat 
no hi ha ningú català. Però l’any vinent pot ser 
que hi hagi una bona fornada. Catalunya és de-
sigual. El que busques és que hi hagi moviment 
i que la gent es plantegi opcions pel Crist. I pre-
sentar la Companyia i defensar-la perquè pugui 
ser una opció plausible. La figura del jesuïta és 
viable quan estàs al costat de la gent. Això és 
la cultura vocacional: intentem promoure pro-
cessos de fe a la societat.  

Afrontem el repte de transmissió de la fe. Les 
categories en les quals una persona referma un 
procés de fe és enormement divers. La cultura 
vocacional és treballar a fons perdut, de procés 

a procés, de persona a persona. També és una 
meravella invertir unes energies i comprome-
tre’t institucionalment en ajudar la gent a tro-
bar sentit a la vida. 

Abans parlava de Manresa: segueix sent 
un lloc central de totes aquestes experiències? 
I amb la pandèmia? 

El problema és que no es podia fer per qües-
tió sanitària; ha sigut un drama. Amb les cases 
d’exercicis, si volies arruïnar-te, aquest any era 
el teu. I la Cova de Manresa era un lloc molt àl-
gid de formació, de reciclatge ignasià, internaci-
onal... Tot això ha passat de cent a zero. Però la 
gent està amb el bitllet d’avió a la boca esperant 
poder venir. Dependrà del ritme de vacunació 
dels altres països. 

I en el cas català? 

Hi ha una aposta molt gran perquè pels joves 
Manresa sigui un lloc de referència. Per on es 
desplegarà ara la casa? També hem tingut la 
intervenció d’en Rupnik, que és una autènti-
ca meravella. S’haurà de veure que la gent no 
deixi de venir a visitar sant Ignasi per visitar el 

Rupnik. No és una avantsala de la cova, però el 
nou santuari s’ha dignificat. També m’agrada 
molt la nova capella de Montserrat. Manresa 
segueix tenint la vocació de servei de la for-
mació ignasiana, centre de projecció internaci-
onal, però també de ser un referent espiritual 
per la nostra societat. Ara que no disposem de 
la casa d’exercicis de Sarrià, la nostra aposta és 
potenciar Manresa, fins que no puguem dispo-
sar d’un altre espai al voltant de Barcelona. 

  
“EL PROCÉS DE RECERCA DE LA VOLUNTAT 
DE DÉU A LA SEVA VIDA, TOTHOM L’HA 
DE FER” 

  
Com analitza el mandat del papa Francesc 
i el fet que sigui jesuïta? 

La seva elecció em va sorprendre molt i no sa-
bia com reaccionar. El papa Francesc ha estat 
una bona notícia per l’Església, ha estat i és una 
benedicció perquè és el papa Francesc. Suposo 
que en l’empremta de l’espiritualitat ignasiana 
t’hi reconeixes. No valoro les resistències de 
poder i de contrapoder, sinó del ressò que he 

http://www.covamanresa.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/marko-rupnik-reillumina-cova-manresa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-etapa-casa-exercicis-sarria
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viscut, en els tres anys que he estat a Madrid, 
amb grups de joves, vinculats a Conferència 
Episcopal i a diòcesis. En totes les iniciatives 
eclesials hi havia la paraula acompanyament, 
la paraula discerniment, la paraula vocació... 
Et venen a buscar, connecten, ha sigut una 
sensació d’eclesialitat que no reconeixia els 
primers anys de jesuïta. Hi ha certes coses que 
s’han transformat en magisteri i que eren de 
saviesa comú de la pastoral i de les comuni-
tats cristianes. 

Per exemple? 

La importància d’acompanyar processos en 
l’acció pastoral. Abans es parlava del director 
espiritual. El temps d’acompanyar processos, 
de modular-los, de l’escolta humana, el procés 
de recerca de la voluntat de Déu a la seva vida, 
tothom l’ha de fer, no només els qui van per 
una opció consagrada, que la paraula vocació 
no és ser sacerdot diocesà. Tot el que està con-
tingut en la seva primera exhortació, l’Evangelii 
Gaudium, era un programa amb què molta gent 
deia “jo a aquest papa l’entenc, m’està parlant”. 
Això és bona notícia. 

Amb la unificació de la nova província, 
pot tenir un caràcter propi la Companyia 
a Catalunya? S’entén a la resta del territori 
el que es viu aquí? 

Això últim, sí, completament. Jo sols puc parlar 
de respecte i d’esforç de comprensió. La Com-
panyia sempre ha governat tenint present que les 
qüestions últimes sols des del terreny es poden 
conèixer: sant Ignasi, ja al segle XVI deia “vostè 
que està al lloc, sabrà millor què convé fer”. 

Segon, no es pot eludir que el procés d’indepen-
dència ha repercutit i ha suposat una dificultat 
molt seriosa. En una tradicional dificultat, a ve-
gades, d’entendre la particularitat de la cultu-
ra catalana en altres racons. Hem travessat un 
temps una mica difícil. En ambdues direccions. 
Uns no sentim reconeguda una manera de ser i 
tan sols reps que patacades; però també hi ha a 
vegades una sensació d’estar molt atrapats per 
un conflicte. I surt el treballar per la reconcilia-
ció, l’escolta mútua convenia. Hi ha hagut per-
sones i institucions que van apostar per això. 
La intensitat del conflicte també s’ha modulat, 
era insostenible en el temps... 

A 2021, en quina situació està l’Església 
catalana? 

Jo la veig buscant, en un moment de canvi. 
La diòcesi de Barcelona fa un procés de rees-
tructuració, també de parròquies... Estem tots 
igual, intentem resintonitzar-nos. Hi ha un es-
forç de veure que són nous temps i no es pot 
perdre l’arrelament que ha tingut l’Església ca-
talana en la cultura i en el poble. 

Aquesta presència dels mossens a cada racó, 
els campanars als pobles, les mateixes tradici-
ons... Però ens hem d’obrir al diàleg, no només 
amb altres tradicions religioses, sinó amb una 
part de la societat cada cop més allunyada, que 
viu l’Església com un fenomen cultural aliè. 
L’Església catalana no representa el conjunt de 
la societat catalana. Ara, la societat catalana ha 
de reconèixer l’empremta de l’Església. 

  
“ENS HEM D’OBRIR AL DIÀLEG AMB 
LA SOCIETAT QUE VIU L’ESGLÉSIA 
COM UN FENOMEN CULTURAL ALIÈ” 

  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/evangelii-gaudium-exhortacio-francesc-en-75-cites
https://www.catalunyareligio.cat/ca/evangelii-gaudium-exhortacio-francesc-en-75-cites
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Com està la relació interna dins la província?

Sobre la relació a can jesuïta amb la resta d’Es-
panya, no puc generalitzar. Hi ha una relació 
d’amistat, de reconeixement i d’estima. I aques-
ta és la millor manera de poder avançar. Hi ha 
projectes que no treuen capacitat d’autonomia 
a la realitat concreta. No té sentit uniformitzar 
perquè la Companyia de Jesús no és el McDo-
nalds. És essencial en la identitat de la Com-
panyia que desenvolupi les capacitats especí-
fiques a cada lloc. Soc més aviat optimista: a 
cada cantó del pont, veig moltes oportunitats 
de seguir el diàleg, podem fer camí. 

El diàleg dins la Companyia de Jesús 
ha tingut iniciatives concretes. 
En quin punt esteu? 

No, honestament. Es van crear pels volts del 
2018. Hi va haver una trobada a Saragossa, i 
després una segona. Per una altra banda, també 
l’acció que va fer Cristianisme i Justícia: un di-
àleg impossible en aquell moment tan calent... 
Després no hi ha hagut res formal. Però el pro-
vincial s’interessa per aquest tema i demana 
que se li pugui expressar la vivència individual 

de cadascú. Hi ha certes situacions en l’àmbit 
judicial que et toquen la ferida. Això a nivell 
de consciència, quan vas al provincial, li dius 
“mira, a mi això m’afecta, aquesta situació en-
terboleix la meva presència”. I també l’impacte 
pastoral de gent que també està remenada per 
això. Tenim la sensació que el conflicte polític 
està tancat en fals, perquè s’ha triat judicialit-
zar. Jo crec que n’hem de tornar a parlar, que 
convindria seguir. 

  
“TENIM LA SENSACIÓ QUE EL CONFLICTE 
POLÍTIC ESTÀ TANCAT EN FALS, PERQUÈ 
S’HA TRIAT JUDICIALITZAR” 

  
Anem a una altra ferida. Per atendre i prevenir 
abusos dins les escoles heu creat una figura 
de coordinació de tota la província: els Espais 
d’Escolta. Hi heu posat tots els recursos 
possibles? 

Quan a tu t’han fet un mal irreparable i injus-
tificable, mai no és suficient. Comencem per 
aquí. Et poses davant, abaixes els ulls i dema-
nes perdó. El centre són les víctimes. Dit això, 

la Companyia ho va fent bé, és un procés. Par-
lem d’un sistema de promoció, en positiu. Vo-
lem promoure actuacions integrals a totes les 
institucions per garantir que les relacions que 
es desenvolupen en el seu si, no només prote-
geixen els més desafavorits, sinó que promouen 
el bon tracte. Parlem de qualsevol mena d’abús. 
Quan parlem de casos del passat, hi ha persones 
que diuen: “Jo ja ho tinc sanat a nivell psicològic, 
però ho vinc a compartir perquè aquesta experi-
ència no passi i perquè voldria que m’expliqués-
siu què esteu fent per tal que el que vaig viure no 
es repeteixi”. Escoltar és que algú t’obri la ferida 
i tampoc és que et digui coses molt agradables, 
però no a tu, sinó al que representes. 

No sou només jesuïtes els que participeu 
d’aquests espais. 

No, sobretot perquè hi ha persones que volen 
un acompanyament femení. Som cinc perso-
nes que hem fet una formació. 

De l’àmbit de la psicologia? 

No necessàriament. És un espai d’escolta, neu-
tra, i a partir d’aquí, si hi ha necessitat terapèuti-

https://www.cristianismeijusticia.net/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/espais-escolta-nou-pas-en-sistema-entorn-segur
https://www.catalunyareligio.cat/ca/espais-escolta-nou-pas-en-sistema-entorn-segur
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ca, ja es derivaria. L’horitzó final –la Companyia 
hi està treballant– és en l’àmbit de la justícia 
restaurativa. Això ja és la perfecció del sistema: 
promous processos de sanació víctima-botxí. 
Estem iniciant processos de contacte, perquè 
ho han de voler les dues parts i s’està donant 
com a experiència pilot. En altres països com 
els Estats Units tenen molta més experiència, 
de la profunditat i el detall amb què han pogut 
fer públiques les dades i la informació. 

La mateixa roda de premsa que vam fer el mes 
de gener era incomplerta: el que vam dir és 
fruit del que coneixem. No deixem rastre enre-
re. A partir d’aquí coneixerem més si cal. Quina 
reacció ha tingut? Jo vaig informar a l’obertura 
dels Espais d’Escolta als bisbes i els vaig donar 
el dossier amb la guia de l’entorn segur. I van 
estar molt agraïts. Però a l’opinió pública hi va 
haver silenci, en general. Sí que hi ha hagut per-
sones que diuen que no és suficient i que hi ha 
més víctimes. Nosaltres estem continuant la 
investigació. 

Com a sistema integral, és un sistema en crei-
xement. N’estem satisfets? Sí a dia d’avui. Però 
conscients que això no ha fet més que comen-

çar. Hem d’implementar una formació univer-
sal a tots els col·laboradors. Necessitem tenir 
un agent d’entorn segur a cada escola i institu-
ció. Hi ha una pila de coses que hem de fer i hi 
anem avançant, a poc a poc. 

Com valoreu en aquest àmbit la col·laboració 
eclesial? Compartiu recursos i experiències? 

Tots els passos nosaltres els hem anat com-
partit. Hi ha congregacions que van comen-
çar abans perquè malauradament van tenir 
algun escàndol abans. Eclesialment hi ha di-
òcesis que segueixen la pilota d’a prop i d’al-
tres que no. Nosaltres vam informar abans a 
la Conferència Episcopal Espanyola abans de 
fer la roda de premsa. Si vols, en audàcia i la 
sistematització institucional sí que estem més 
avançants. L’objectiu és tenir una auditoria 
externa. Ara tenim persones externes, especi-
alitzades, que fan d’observadors, i ens ajuden 
a l’objectivació. 

  
“HI HA UNA PART DE LA SOCIETAT 
CATALANA QUE VOL L’ESCOLA CRISTIANA”  

Tornem a les escoles. Com viviu la lectura 
social i política que es fa de l’oferta educativa 
cristiana? Mentre es vol anul·lar el model 
d’escola concertada, costa fer una proposta 
en positiu? 

Hi és com un implícit: l’escola religiosa és un 
intrús la pati. La formació que inclou l’element 
religiós es considera un abús, d’unes coses que 
han de pertànyer a l’àmbit de la consciència, 
de la parròquia i que no han de ser presents 
en el món educatiu. Diuen que estem obligant 
a no sé què i que és per les elits, només pels 
rics i que si volen pagar, que paguin l’escola 
privada, però que no ho facin “amb els nostres 
impostos”. Són demagògies. Objectivament 
l’escola concertada és un ajut que fa viable el 
sistema públic. 

Hi ha una opció de viabilitat econòmica 
pels recursos existents, però més enllà 
d’això: les famílies han de poder optar 
per l’educació religiosa? O ha de quedar 
relegada a la intimitat? 

És un dret recollit en la Constitució que els pa-
res puguin optar perquè la direcció i l’orienta-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-avancen-en-creacio-entorns-segurs-revisio
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ció pedagògica incorporin uns valors i una pro-
posta que també forma part del que és tota la 
motxilla d’aprenentatge: una educació del món 
emocional, espiritual, de la identitat i de les cre-
ences. I això s’està laminant per aquestes ma-
niobres administratives que fan cada cop més 
difícil que es pugui escollir i proposar. També 
és una crida a l’escola cristiana d’avançar en la 
coordinació interna. La proposta d’escola cristi-

ana continua tenint sentit. hi ha una part de la 
societat catalana que vol l’escola cristiana i l’ha 
de poder tenir amb qualitat. Reconeguda i re-
coneixible. Per tant, l’administració, que reco-
negui, cosa que ara no fa; però també els nous 
temps ens criden a una col·laboració necessària 
entre les diferents institucions. Com a signe de 
l’eclesialitat a la que tots estem cridats. Fins ara 
cadascú tirava milles. Però si aquest any han 

nascut un 25% menys de nens, d’aquí tres anys 
què farem? Jo presideixo una fundació amb 8 
escoles i milers d’alumnes... Sé l’impacte que 
té! Però és que no és l’únic lloc on aquest acord 
ha sigut possible. 

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.fje.edu/ca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-puiggros-jesuita-entendre-cicatriu
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Retornen les relíquies de sant Eudald, 
del segle IV, custodiades al Martyrium de Sorba

Els resultats obtinguts en la datació radiocarbò-
nica constitueixen una mostra excepcional del 
que podria ser el primer testimoni cristià a la 
Catalunya interior. Aquest dimarts, coincidint 
amb la festa de Sant Eudald, a la Parròquia de 
Santa Maria de Sorba, a Montmajor, el Bergue-
dà, s’han retornat les restes òssies de sant Eu-
dald que es trobaven al Martyrium, després del 
procés de conservació que s’ha dut a terme al 
Museu d’Arqueologia de Catalunya des del pas-
sat mes d’octubre.

bisbat de solsona | llegir al web +

Les farmàcies de Catalunya s’uneixen 
a Sant Joan de Déu per pal·liar els efectes 
de la pandèmia 

A través de la compra de la polsera ‘M’agrada 
Cuidar’, l’Obra Social de Sant Joan de Déu engega 
una campanya solidària a les farmàcies catalanes 
per finançar projectes que alleugereixen els efec-
tes de la COVID-19 desenvolupats als 16 centres 
SJD de Catalunya. La polsera ‘M’agrada cuidar’ ja es 
pot adquirir a totes les farmàcies de Catalunya ad-
herides la campanya, que compta amb suport dels 
Col·legis Oficials de Farmacèutics de Barcelona, Gi-
rona, Lleida i Tarragona, a més de la col·laboració 
de les principals empreses majoristes del sector. 

solidaritat sjd | llegir al web +

‘Temps de flors’ arriba a Salesians Girona 

 La ciutat de Girona viu immersa en la seva tra-
dicional festa “Temps de flors”, en la que tota 
la ciutat s’engalana de flors durant aquesta set-
mana de forma voluntària per part de totes les 
associacions i gremis ciutadans. Aquest any els 
centres oberts dels Salesians Girona, obra so-
cial de la parròquia de Sant Eugènia de Ter, ha 
decorat  el jardí de l’entorn parroquial amb una 
ornamentació floral amb missatge: ”Ens mou 
l’esperança”. Els educadors, mainada dels cen-
tres i colla de la catequesi parroquial s’han unit 
per fer aquesta acció cívica que vol ennoblir 
l’autoestima i convivència ciutadana. 

salesians | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/retornen-reliquies-sant-eudald-segle-iv-sorba 
https://tiendasolidariasjd.org/ca/polseres/polsera-m-agrada-cuidar/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/farmacies-catalunya-uneixen-sant-joan-deu-palliar 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/temps-flors-arriba-salesians-girona 
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L’Església colombiana demana 
“camins de diàleg” al govern  

Aquesta setmana l’episcopat d’Equador s’ha 
sumat a les mostres de solidaritat amb els ma-
nifestants colombians i contra la violència i la 
repressió que ha exercit contra les protestes 
l’exèrcit i la policia del govern. També han sortit al 
carrer els religiosos dominics amb la idea  de ser 
al costat d’un “poble que necessita la presència 
de l’església acompanyant-lo amb pau” i dema-
nant que s’aturi la violència policial. I dimecres el 
provincial dels missioners claretians de Colòm-
bia-Equador feia públic un comunicat denunci-
ant la vulneració de drets humans fonamentals 
i reivindicant la necessitat d’obrir un procés de 
reconciliació i de pau amb justícia social. 

Héctor Fabio Henao Gaviria, director del Se-
cretariat Nacional de Pastoral Social, de la Con-
ferència Episcopal colombiana ha parlat sobre 
el moment que viu el país a Vatican News. He-
nao explica què buscava la reforma tributària, 
quines eren les seves fortaleses i debilitats.  

El president de Colòmbia, Iván Duque, va de-
manar al Congrés el 2 de maig retirar el projecte 
‘Llei de Solidaritat Sostenible’, conegut com a 
Reforma Fiscal. Amb aquesta iniciativa el go-
vern buscava fer front al dèficit fiscal i al deu-

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/iglesia-ecuador-solidaria-con-colombia-ante-ola-violencia.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/iglesia-ecuador-solidaria-con-colombia-ante-ola-violencia.html
https://twitter.com/dominicos_es/status/1389945819927875585?s=09
https://claretpaulus.org/ca/2021/05/07/missioners-claretians-america-ddhh-crisi-colombia/
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/colombia-monsenor-henao-dialogo-economia-servicio-humanos.html
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te públic, incrementats per les mesures preses 
contra la pandèmia, i recaptar 23 bilions de pe-
sos colombians, és a dir, uns 6,300 milions de 
dòlars americans. 

La reforma va ser pensada per fer front a la di-
fícil situació financera del país i el seu alt ni-
vell d’endeutament, arran de la crisi financera 
causada per l’impacte de la pandèmia de la Co-
vid-19. Però una reforma tributària també que 
tocava aspectes molt sensibles per a la classe 
mitjana, que ja està molt castigada econòmi-
cament. També per als sectors més pobres, a 
l’ampliar la base de recaptació de l’impost a la 
valor afegit, l’IVA, que afectaria directament a la 
cistella familiar, i impactaria també sobre el preu 
de la gasolina i altres productes. Henao ha asse-
nyalat que alguns acadèmics i altres sectors de la 
societat consideraven “que l’aplicació d’aquesta 
reforma tributària no alleujaria si no agreujaria la 
situació dels sectors més necessitats”. 

Descontent acumulat i necessitat de canvis 
estructurals 

A la pregunta sobre el perquè de la forta reac-
ció social en contra de la reforma, Henao ha as-

senyalat diverses causes possibles. En primer 
lloc, “hi havia una situació de descontent social 
continguda des d’abans de la pandèmia. Justa-
ment a finals de l’any 2019 i inicis de l’any 2020 
s’havien donat grans manifestacions a Colòm-
bia reclamant més atenció de l’Estat en temes 
com la salut i l’educació públiques”. En segon 
lloc, “una altra sèrie descontents que s’havien 
generat arran de les diferents interpretacions 
que hi ha sobre la implementació de l’acord de 
pau signat amb les FARC”. 

“L’empobriment de la població arran de l’im-
pacte de la pandèmia” seria una tercera raó uni-
da a la crisi financera que “van acabar afectant 
el conjunt de la població.Això va portar a l’es-
clat social, que s’ha viscut de manera molt forta 
en les manifestacions de rebuig al govern”. 

El director de la Pastoral Social ha indicat que 
les manifestacions expressen el desig de la po-
blació que es revisi “tot l’esquema econòmic de 
país”. Aquesta inconformitat ha reunit diversos 
sectors de país, com a estudiants, indígenes, 
camperols, acadèmics, “que han relamat, al 
llarg de el temps, transformacions de fons en 
l’estructura estatal colombiana”. 

Hi ha consciència de la necessitat d’una re-
forma consensuada 

Henao planteja que “originalment el govern 
presenta la reforma tributària amb la finali-
tat de mantenir els subsidis als sectors més 
necessitats. Això vol dir que era una reforma 
que tenia un enfocament social, però indubta-
blement hi havia la necessitat també d’omplir 
el buit de finançament de l’Estat i d’alleugerir 
el deute extern colombià”. No obstant això, el 
prelat expressa la convicció que en el disseny 
de la reforma han d’intervenir tots els sectors 
de la societat colombiana. 

El prelat va emfatitzar el paper que l’Església Ca-
tòlica ha jugat en aquest difícil context: aportant 
perquè s’obrin espais d’escolta, de diàleg social, 
en clau del que ha demanat el Papa Francesc, que 
cal repensar l’economia per dotar d’ànima les fi-
nances del demà. Sota aquesta perspectiva la con-
ferència episcopal colombiana ha demanat que 
s’aprofundeixi el diàleg per a la construcció d’un 
projecte diferent no només tributari fiscal, sinó 
un projecte d’economia que estigui al servei de 
l’ésser humà. 

vatican news –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-colombiana-demana-camins-dialeg-govern
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Neix Desestructurats, un projecte evangèlic 
per enfortir la família  

A la cançó ‘Corrandes de la parella estable’ de 
l’àlbum Els millors professors europeus, el grup 
Manel fa servir una coneguda expressió col·lo-
quial per a indicar l’esforç que requereix man-
tenir viva una relació de parella al llarg dels 
anys. En una tornada que es va repetint de for-
ma constant, el grup català revelació del 2008 
canta amb convenciment: “I ens ha costat Déu 
i ajuda arribar fins aquí”. Més o menys tractant 
sobre la mateixa temàtica d’aquella cançó de 
Manel, neix el projecte Desestructurats, una 
nova iniciativa en el marc de l’ONG evangèlica 
d’atenció a la família –i vinculada a l’organitza-
ció Agape– De Familia a Familia.  

Una família reconstituïda 

Els impulsors del projecte Desestructurats són 
Anna Arissa i Salvador Grifell. L’Anna, que tre-
balla com a secretària de Direcció a la Genera-
litat de Catalunya –mentre compagina estudis 
del grau de Psicologia a la UOC i de Conselleria 
Bíblica a l’INFFA– comparteix amb el Salvador 
un fill de quatre anys. D’altra banda, en Salva-
dor –llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Ad-
ministració– és també pare d’una filla de setze 
anys, fruit d’una relació anterior. 

https://agape.org/
https://www.defamiliaafamilia.es/home
https://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/presentacio
https://www.institutoinffa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p9AdGA1PNSU
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“El fet de ser una família no tradicional d’acord 
amb els valors cristians és, tal vegada, la nostra 
peculiaritat i el punt de partida que ens impul-
sa a crear Desestructurats”, explica Grifell. Per 
al Salvador, a la societat i, cada vegada més a 
l’Església és més freqüent l’existència de fa-
mílies com la seva: “famílies ‘reconstituïdes’, 
‘recompostes’ o ‘acoblades’, en què una part o 
ambdues provenen d’una relació anterior tren-
cada”. I hi afegeix: “Creiem, fermament, que en 
el marc de l’Església han de poder experimen-
tar la gràcia, el perdó i l’amor de Déu.”  

L’Anna recorda que als inicis de la seva relació, 
una vegada el Salvador li va dir: “Tots estem 
desequilibrats i jo el que més”. Aquella conver-
sa, confessa ella, va acabar de confirmar el seu 
enamorament, ja que el Salvador la va fer sen-
tir lliure de no ser perfecte ni pretendre ser-ho. 
“La nostra peculiaritat”, matisa Arissa, “no és 
necessàriament ser una ‘blended family’, sinó 
el fet que intentem viure de manera pràctica 
sota la gràcia de Déu i experimentar, així, els 
beneficis del sacrifici de Jesús a la creu –que és 
l’expressió màxima de l’amor amb què Déu ens 
ha estimat– i que alhora, ens capacita per esti-
mar-nos l’un a l’altre.” 

Un món imperfecte 

Per a Grifell, “Desestructurats parteix de la pre-
missa, fàcilment comprovable, que vivim en 
un món desestructurat i imperfecte”, en el qual 
existeixen tota una sèrie de mals que, d’una 

manera o altra afecten totes les àrees de la vida. 
És per això que, d’acord a Arissa, “en un sentit 
o altre tots som persones desestructurades, 
amb una part fosca (la cara B) que d’una mane-
ra o altra intentem amagar”. La idea, per tant, 
assenyala de nou l’Anna, és crear un espai on 
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poder-se alliberar de la culpabilitat. I poder créi-
xer i aprendre tot reforçant la família enmig de la 
confusió i les dificultats que els presenta la vida. 

Els fundadors del projecte Desestructurats pro-
venen de rerefons familiars i trajectòries per-
sonals ben diferents. L’Anna va néixer en el si 
d’una família protestant. L’amor, basat en la fe 
cristiana, era l’element central a l’hora de cons-
truir les relacions entre els membres de la famí-
lia. I, com recorda ella, era especialment visible 
entre els seus pares. 

Per altra banda, el Salvador, tot i provenir d’una 
família tradicionalment catòlica –encara que no 
practicant–, mai no havia fet de la fe l’element 
central de la seva vida. “Com a parella, el procés 
d’acoblament de les nostres realitats i expecta-
tives no va ser pas fàcil”, recorda en Salvador. I 
hi afegeix: “De fet, parafrasejant al grup Manel, 
‘ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí.’” Per 
a tots dos va ser clau entendre que el creixe-
ment i enfortiment de la seva relació passava 
–per estrany que pugui sonar– per posar Déu en 
el centre i, d’aquesta manera, estructurar el seu 
projecte de vida d’acord els estàndards de Déu 
per a la família. 

Famílies sòlides per una societat més forta 
i empoderada 

Desestructurats neix amb vocació de servei a la 
família, entenent que aquesta és el nucli verte-
brador principal de tota societat, assenyala Gri-
fell. És a través de la família –afegeix Arissa– que 
es cobreix la necessitat bàsica de ser acceptats 
i sentir-se estimats. A través de la família, es 
reben i transmeten valors, i genera un espai de 
confiança, on acudir en moments de dificultat. 

“La família és més que la suma dels seus mem-
bres” –elabora l’Anna– “és el resultat d’una in-
tenció i voluntat deliberada que té com a fun-
ció principal promoure i contribuir al desen-
volupament integral de tots els membres que 
la formen.” Una societat amb famílies sòlides 
acostuma a ser una societat més forta i empo-
derada, conclou en Salvador. 

Sens dubte, una iniciativa com Desestructurats 
trobarà obstacles i un gran repte, especialment 
comunicatiu, a l’hora de fer arribar el seu mis-
satge en societat. L’Anna i el Salvador insistei-
xen que el seu projecte neix amb una menta-
litat oberta i inclusiva del concepte de família. 

A partir de la seva pròpia realitat com a família 
reconstituïda, volen arribar i construir ponts amb 
altres realitats de família que es troben no sols a 
la societat, sinó en el si de les mateixes esglésies. 

Una aposta per la família 

Des de Desestructurats també volen ser alta-
veus dels estàndards més alts des de la pers-
pectiva de la disfuncionalitat que caracteritza 
a l’ésser humà, generant continguts d’anàlisi i 
apel·lant a la reflexió. Això es traduirà en posts 
en forma d’articles, entrevistes a experts i ví-
deos de reflexions. D’altra banda, estan treba-
llant en un material que servirà de guia per a 
fer grups de discussió i acompanyament al llarg 
d’unes sis o set sessions en les quals s’exposa-
ran els principals reptes que afronten les famí-
lies monoparentals. El mateix també s’està fent 
amb les peculiaritats que afronten les famílies 
reconstituïdes. 

Podeu trobar més informació sobre Deses-
tructurats a la seva pàgina de Facebook i perfil 
d’Instagram. 

xavier memba –cr | llegir al web +  

https://www.facebook.com/DESESTRUCTURATS
https://www.instagram.com/desestructurats/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/neix-desestructurats-projecte-evangelic-familia
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L’església de Santa Perpètua de Gaià, 
a la llista negra pel seu estat de ruïna
DJ, 13/05/2021 | DIARI DE TARRAGONA

L’ús del vel musulmà per part 
d’una candidata obre una bretxa 
en el partit de Macron
DC, 12/05/2021 | EL PAÍS

Cinc espais de Lleida acolliran 
el final del Ramadà
DC, 12/05/2021 | SEGRE

L’Ajuntament de la Bisbal negocia 
amb el Bisbat l’ús del Teatre 
El Foment
DC, 12/05/2021 | EL PUNT AVUI

El Papa es disposa a excomunicar 
els mafiosos
DM, 11/05/2021 | EL PAÍS

Sacerdots a Alemanya beneeixen 
a parelles homosexuals
DM, 11/05/2021 | LA VANGUARDIA

Finalitza la restauració del moble 
de l’orgue de la catedral de Solsona
DM, 11/05/2021 | EL PUNT AVUI

Nou projecte artístic de l’Institut Cal 
Gravat al convent de les Caputxines 
de Manresa
DV, 14/05/2021 | REGIÓ 7

https://www.diaridetarragona.com/camp/Lesglesia-de-Santa-Perptua-de-Gaia-a-la-llista-negra-pel-seu-estat-de-runa-20210511-0032.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-12/el-uso-del-velo-musulman-por-parte-de-una-candidata-abre-una-brecha-en-el-partido-de-macron.html
https://www.segre.com/noticies/lleida/2021/05/12/cinc_espais_lleida_acolliran_final_del_ramada_134439_1092.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1968152-l-ajuntament-de-la-bisbal-negocia-amb-el-bisbat-l-us-del-teatre-el-foment.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-11/el-papa-se-dispone-a-excomulgar-a-los-mafiosos.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210511/7444261/sacerdotes-alemania-bendicen-parejas-homosexuales.html
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1967559-finalitza-la-restauracio-del-moble-de-l-orgue-de-la-catedral-de-solsona.html
https://www.regio7.cat/cultures/2021/05/14/nou-projecte-artistic-l-institut-51802088.html
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