
EDICIÓ SETMANAL | TOTA L’ACTUALITAT A WWW.CATALUNYARELIGIO.CAT | DIVENDRES 28 MAIG DE 2021 | Número 126

pàg. 4 | maria rosa ocaña

“Veniu i habiteu en nosaltres”

pàg. 6 | arquebisbat barcelona

S’obre un procés participatiu per reformar 
el mapa pastoral

pàg. 22 | càritas sant feliu

“Hem de trencar amb la idea que els joves 
no es comprometen”

pàg. 27 | diversitat religiosa

Es dupliquen el nombre d’esglésies 
evangèliques a Catalunya

pàg. 31 | justícia i pau

Nova campanya ‘La conversió  
ecològica és possible’

pàg. 34 | josep lligadas

Ajudar a ben morir

Bisbe Giménez: “El món periodístic 
està un poc lluny del món clerical” | pàg. 10



Reenvieu l’edició setmanal als contactes 
de les vostres comunitats 

o amb els butlletins que gestioneu.

Consulteu els propers esdeveniments

Agenda

http://www.catalunyareligio.cat/acasa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esdeveniments


PÒRTIC

SUMARI Panoràmica
“Veniu i habiteu en vosaltres”, per Maria Rosa Ocaña
Ajudar a ben morir, per Josep Lligadas

Actualitat
L’Arquebisbat de Barcelona obre un procés participatiu per reformar el mapa pastoral  
Bisbe Giménez: “El món periodístic està un poc lluny del món clerical”
Càritas Sant Feliu: “Hem de trencar amb la idea que els joves no es comprometen” 
Catòlica, sikh o musulmana, ser dona creient empodera
Es dupliquen el nombre d’esglésies evangèliques a Catalunya  
Nova campanya ‘La conversió ecològica és possible’

Recull de premsa 

La setmana a les xarxes

Religiosos que no entenen la dinàmica periodística. Periodistes que no entenen 
el llenguatge religiós. Si els uns fossin més àgils a l’hora de comunicar, i els altres 
dediquéssim més temps a escoltar i comprendre, potser el retrat final seria més fidel 
a la realitat. 

4

6

37

38



Dv, 28/05/2021 | Catalunya Religió | núm. 1264 | PANORÀMICA

“Veniu i habiteu en nosaltres”

MARIA ROSA OCAÑA
A NADIEZDHA

Una part de la família cristiana acaba de cele-
brar i actualitzar la Pentecosta (Pasqua florida), 
les esglésies ortodoxes ho commemoraran 
aquest any el 20 de juny. 

Sobre aquest tema, tinc molt present les apor-
tacions realitzades per “un monjo de l’església 
d’orient”, entorn de la joventut ortodoxa del Pa-
triarcat d’Antioquia, a Beirut i que es va publicar 
en un llibre, sobre la “Catequesi Ortodoxa”, tra-
duït al francès l’any 1988. Un llibre ple d’espiritu-
alitat que en aquell temps responia a la manca de 
formació, per les circumstàncies històriques des-
favorables i per ajudar al conjunt del poble cristià 

–clergues i laics– a comprendre el sentit espiritu-
al i profund de les festes del calendari litúrgic. 

En els apunts obtinguts, d’ aquesta catequesi 
i, en parlar d’aquesta celebració, “el monjo de 
l’església d’orient” proposa les següents refle-
xions a tenir en compte: “La Pentecosta és a la 
vegada una culminació i un inici. En la vinguda 
de l’Esperit Sant, un camí nou s’obrí als deixe-
bles, que ja estaven preparats. Nosaltres no po-
dem entrar de manera improvisada al sentit de 
la Pentecosta, sense haver passat anteriorment 
per un procés de recolliment sobre el sentit de 
la Passió i la Resurrecció de Crist. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
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“Es trobaven tots junts i pregaven”, condició 
necessària per a la recepció de l’Esperit Sant. 
En certs moments, es fa necessari retirar-nos 
del món, per trobar-nos en la estança alta de la 
nostra ànima. 

L’Esperit Sant apareix en forma de llengües 
de foc i posa remei a la dispersió i confusió de 
llengües, significat en la construcció de la Torre 
de Babel. La presència i l’acció de l’Esperit Sant 
restableix la unitat del llenguatge humà. El seu 
llenguatge, si més no, en el seu sentit intern, 
serà sempre accessible a tota criatura humana, 
a totes les races, a totes les nacions. Transmet 
un missatge universal, que cadascú reconeix 
com d’un mateix, capaç de trobar la “llengua” 
que té una ressonància personal i obre el cor. 
El diàleg així esdevé possible. Quan fem el se-
nyal de la Santa Creu, interiorment diem: “En 
el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”. 
Andrei Roublev, monjo i un dels millors iconò-
grafs de Rússia, i un referent per tots, va prefi-
gurar la Santa Trinitat, inspirat en el passatge 
bíblic de l’Antic Testament, en el passatge que 
parla de l’hospitalitat d’Abraham i de Sara. Mit-
jançant la pregària i la contemplació d’aquest 
icona, s’obre als ulls de l’esperit, a una dimensió 

espiritual que “parla” del Pla Diví. Revelació i 
acompliment que culmina en el dia de la Pen-
tecosta. La recepció de l’Esperit Sant revela la 
Llum de la Divinitat que s’ofereix en un diàleg 
obert a la koinonia (comunió). 

Sí, avui, i en totes les generacions es produeix 
el miracle, encara vigent i que recorda les pa-
raules de Sant Pau, quan diu: “No sabeu que sou 
Temple de l’Esperit Sant?”. Tots nosaltres, que 
ens veiem com formiguetes, amb totes les nos-
tres febleses i limitacions, a la mirada divina po-
dem esdevenir un temple que pot acollir el do 
més gran que se’ns pugui donar: l’Esperit Sant. 
La Pentecosta perdurable i continuada. Cal però 
purificar la nostra estança i tenir un cor net, per 
poder rebre l’Hoste més preuat, que il·lumina i 
vivifica les paraules i ensenyaments del mateix 
Crist. Ascesi i praxis, treball interior i alteritat 
vers el proïsme. Dos aspectes fonamentals per-
què es produeixi la sinergia divino-humana. 

En les esglésies ortodoxes, a l’inici de tota pre-
gària sempre precedeix la de l’Esperit Sant: “Ve-
niu i habiteu en nosaltres”.

maria rosa ocaña –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha/veniu-habiteu-en-nosaltres-279562
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L’Arquebisbat de Barcelona obre un procés 
participatiu per reformar el mapa pastoral  

Tot el clergat de la diòcesi de Barcelona ha 
d’haver rebut aquest dimarts un qüestionari 
telemàtic sobre la vida parroquial a l’Arxidiò-
cesi de Barcelona. És una iniciativa del Consell 
Episcopal de Barcelona per copsar com estan 
les parròquies i respon a un pla diocesà global 
de reestructuració territorial. 

El qüestionari inclou una seixantena de pre-
guntes en què es demana sobre la coordinació 
parroquial, tant en el consell pastoral com a 
nivell de gestió, la primera acollida i la cohesió 
dels fidels. El formulari també incorpora qües-
tions com la catequesi, els sagraments, la rela-
ció amb el lleure educatiu o les iniciatives soci-
als de la comunitat. 

Demanen que, el formulari, el contesti el rector 
de cada parròquia i l’equip de preveres i diaques 
conjuntament amb el consell pastoral parroquial. 

El termini per respondre aquest qüestionari fi-
nalitza el 15 de juny. Les respostes seran ateses 
pel vicari episcopal de cada zona pastoral. Actu-
alment exerceixen aquesta funció els capellans 
Enric Termes, Joan Obach, el salesià Juan José 
Rodríguez, Antoni Casas i Andreu Oller. 

Fotografia: Parròquies de Premià de Mar.
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“Oberts a modificacions” 

El procés arrenca fa un any i mig, i busca ajus-
tar el mapa pastoral a la realitat social d’avui. 
En una nota l’Arquebisbat de Barcelona explica 
que vol “reformar l’estructura de parròquies 
arreu del territori que comprèn la diòcesi per 
donar resposta als reptes actuals i de futur”. 
I apunta també que l’arquebisbe i cardenal 
Joan Josep Omella “ha obert un procés par-
ticipatiu que implicarà tots els preveres i di-
aques conjuntament amb els consells pasto-
rals parroquials”. 

El 6 de maig Omella va enviar una carta al cler-
gat assenyalant la urgència de “d’anar planifi-
cant una reestructuració” i de fer-ho en clau de 
treball en equip i de fraternitat. En la missiva 
els deia que els dos documents presentats esta-

ven “oberts a modificacions”. En aquell text ja 
anunciava un calendari i itinerari a seguir: “Ens 
agradaria que en el proper curs totes les nostres 
comunitats parroquials ens poséssim a treba-
llar en clau de comunió i sinodalitat”. 

48 comunitats pastorals 

Aquest treball sinodal es va iniciar el 22 de fe-
brer. En una reunió del Consell Episcopal amb 
els arxiprestos es va presentar el document 
‘Proposta de remodelació d’arxiprestats i uni-
tats de pastoral en comunitats pastorals’, que 
inclou els principis rectors que guien aquesta 
proposta de reestructuració. 

Amb aquest document també es va lliurar una 
proposta del ‘mapa de comunitats pastorals’ 
que hi podria haver als arxiprestats de les cinc 

zones pastorals. L’esborrany proposta la dis-
tribució de les 208 parròquies de l’Arxidiòcesi 
en 48 comunitats pastorals. Fa uns dies l’Ar-
quebisbat aclaria que “la reducció de rectors 
no significa la reducció de temples” i que es 
pretén “reforçar la presència pastoral, adap-
tant-la a les necessitats actuals i futures, tal 
com s’ha fet en altres diòcesis com la de Milà, 
amb bons resultats”.  

En la nota que ha publicat l’Arquebisbat de Bar-
celona aquest dijous reitera “especialment que 
els dos documents són esborranys, propostes 
màrtirs, a partir de les quals cal treballar entre 
tots els diocesans”. 

cr | llegir al web +  

https://esglesia.barcelona/notes-premsa/larquebisbat-de-barcelona-obre-un-proces-participatiu-per-reformar-el-seu-mapa-pastoral/
https://esglesia.barcelona/notes-premsa/comunicat-sobre-una-eventual-reorganitzacio-de-les-parroquies-a-la-diocesi-de-barcelona/
https://esglesia.barcelona/notes-premsa/comunicat-sobre-una-eventual-reorganitzacio-de-les-parroquies-a-la-diocesi-de-barcelona/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arquebisbat-barcelona-obre-proces-participatiu
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La pastoral vocacional revisa presència 
a les xarxes socials 

Els delegats de pastoral vocacional de les diò-
cesis amb seu a Catalunya s’han reunit aquest 
dimarts juntament amb el delegat de la Unió 
de Religiosos de Catalunya, el jesuïta Llorenç 
Puig, i amb la presidència del bisbe de Terrassa, 
Josep Àngel Saiz Meneses. Durant la reunió es 
va revisar la presència de les delegacions de 
pastoral vocacional a les xarxes socials, acor-
dant els nous passos vers la unificació dels re-
cursos de les diòcesis catalanes en una única 
pàgina web compartida i dedicada exclusiva-
ment a la pastoral vocacional.

tarraconense | llegir al web +

Rocío Elvira, nova presidenta de l’ACO  

“Estic il·lusionada, em sento compromesa i 
crec que el més important és que ens acom-
panyem en la construcció del Regne, un camí 
amb molts reptes, iniciatives i situacions que 
ens marquen el darrer any”.  Aquestes han estat 
les primeres paraules que la nova presidenta 
de l’ACO, Rocío Elvira, va dirigir a la militància 
el passat 22 de maig, en el marc del Consell Ex-
traordinari d’aquest Moviment que forma part 
de la Pastoral Obrera. Sociòloga, casada i amb 
dues filles, i militant a l’ACO des de fa 25 anys, 
compartirà la presidència amb Santi Boza. 

acció catòlica obrera | llegir al web +

Les universitats de la Xarxa Vives avaluen 
l’impacte social de la formació universitària 
sènior 

La Facultat d’Educació Social i Treball Soci-
al Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull 
(URL) han acollit, de manera telemàtica, la VIII 
Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior de 
la Xarxa Vives, que enguany duu com a títol 
“L’impacte social de la formació universitària 
sènior”. La sessió s’ha iniciat amb la reunió del 
Grup de Treball de Programes Sènior de la Xar-
xa Vives, que ha establert les bases del pla de 
treball 2021-2022. 

fundació pere tarrés | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/pastoral-vocacional-revisa-seva-presencia-xarxes 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/rocio-elvira-nova-presidenta-aco 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/universitats-xarxa-vives-avaluen-impacte-social 
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Bisbe Giménez: “No sé quin interès hi ha en què 
estiguem tan dividits entre Aragó i Catalunya” 

Una tradició no escrita diu que els bisbes de Me-
norca acaben sent traslladats a Lleida. Després 
de ser-ne bisbe durant trenta anys va passar amb 
el bisbe Ramon Malla; el 1999, amb el tortosí 
Francesc-Xavier Ciuraneta; el 2008, amb el va-
lencià Joan Piris i també amb l’actual bisbe. Sal-
vador Giménez Valls (Muro d’Alcoi, 1948), cape-
llà de València, va tenir una dedicació pastoral 
en la seva diòcesi centrada en l’àmbit educatiu. 
El 2005 va ser nomenat bisbe auxiliar de Valèn-
cia i tres anys després li arriba la responsabilitat 
d’encarregar-se de Menorca. Finalment el 2015 
és destinat a Lleida. Allà s’ha trobat amb el que 
ell sempre havia anomenat “lío”: el conflicte de 
les obres de la Franja que està marcant pública-
ment el mandat de tots els bisbes de Lleida. Els 
bisbes passen, però el conflicte roman.      

Aquesta conversa forma part d’un cicle d’entre-
vistes amb els bisbes catalans.  

Per respondre a les conseqüències socials 
de la pandèmia, la bisbat de Lleida va crear 
el fons COVID amb aportacions del bisbat, 
de sacerdots, religiosos i fidels de la diòcesi. 
Fa unes setmanes ja van repartir més de 80 
mil euros a entitats socials. Quina avaluació 
en fan? 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/entrevistes-bisbes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/entrevistes-bisbes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-3000-persones-fons-covid-bisbat-lleida
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-3000-persones-fons-covid-bisbat-lleida
https://www.youtube.com/watch?v=3BbHBwZg6js
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Doncs molt positiva. Crec que els catòlics sem-
pre estan preocupats pel que fan més –o igual-
ment– que per qui adoren o a qui segueixen. En 
les reunions sempre hi ha un catòlic o una ca-
tòlica que ens diu “i què fem els cristians?”. En 
el moment més dur de la pandèmia també ho 
vam fer. Seguint les indicacions del Papa, vam 
proposar als mossens que donessin un mes del 
seu sou i vam fer un fons obert als mossens i a 
tots els laics. 

Continuarà obert aquest fons? 

Sí. Ara farem el mateix. A veure si li donem un 
nou impuls. Ha anat molt bé perquè ha ajudat 
al que ja feien les entitats socials cristianes. L’any 
passat vam aportar també a algunes institucions 
cristianes del tercer món, com Mans Unides, 
però aquest any hem decidit que serà per les 
entitats que estan al costat de la gent d’aquí que 
pateix o de la gent que venen de temporers. 

Sobre l’atenció als temporers, com a bisbat 
hi ha hagut interlocució amb les institucions? 

No n’hi ha massa. Per a mi personalment és una 
situació un poc estranya. Dic estranya perquè 

és una cosa que depèn de l’administració pú-
blica. Nosaltres podem col·laborar i ajudar, però 
no tenim tants recursos per a poder solucionar 
un problema que és greu. Per la fruita venen 
molts, molts temporers. Podem ajudar amb en-
titats com Arrels Sant Ignasi o en una parròquia 
posar dutxes i un lloc per dormir. Però iniciar 
un procés per solucionar-ho des de l’Església 
ens és impossible. No tenim gent ni recursos 
per a això. 

M’AGRADA QUE NO HI HAGI 
UNA INSTITUCIÓ D’ESGLÉSIA 
QUE FACI UNA COSA I UNA ALTRA 
INSTITUCIÓ LA CONTRÀRIA 

  
Càritas és l’entitat diocesana de la caritat 
de l’Església, però hi ha altres entitats socials. 
Aquí hi ha 16 entitats que formen una Xarxa 
Sociocaritativa de la diòcesi de Lleida. 
A més de canalitzar les ajudes, 
dona una imatge de diòcesi cohesionada. 

Crec que això també passa en totes les diòcesis, 
però a Lleida es va crear una xarxa on també 

hi està integrada Càritas i les institucions vin-
culades a congregacions religioses, com per 
exemple, les Llars del Seminari. Els salesians, 
els mercedaris, els vicencians i alguna parrò-
quia que també hi col·labora. Podem dir que 
Càritas és més popular perquè està en moltes 
parròquies. En tots els llocs hi ha un grupet de 
quatre o sis dones vinculades a alguna institu-
ció socio-caritativa. Però la xarxa coordina els 
criteris de tota la gent d’Església i s’ha de po-
tenciar. Com a bisbe m’agrada que donem una 
imatge d’unió i uns criteris comuns. És una ca-
racterística molt bonica de Lleida.  

I diu que sempre són dones, les que estan 
a Càritas? 

Crec que passa com amb les catequistes o en 
les celebracions de les parròquies. Les dones 
són més nombroses i aguanten moltes inicia-
tives i projectes. Jo recordo en la meva infan-
tesa el mateix fenomen en la relació femeni-
na-masculina en l’assistència a la parròquia; 
en general els hòmens no volien aparèixer 
com a religiosos. Sembla que ha canviat poc. 
Al nostre país la religiositat ha sigut tradicio-
nalment molt femenina. És una tradició que 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/parroquia-sant-ignasi-lleida-tornara-acollir
http://xarxasociocaritativadiocesilleida.org/
http://xarxasociocaritativadiocesilleida.org/
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EL QUE JO VULL ÉS QUE CADA SETMANA 
TOTES LES COMUNITATS CRISTIANES 
TINGUIN UNA MISSA 

  
Amb 235.000 habitants, 126 parròquies i uns 
50 capellans en actiu, mantenir l’estructura 
diocesana és sostenible o ja comença a ser 
molt complicat? 

Fins ara és sostenible. És cert que ens ajuden 
dos grups de capellans d’altres països: quatre 
de Romania i quatre de Colòmbia. Gràcies a 
ells podem atendre-ho tot. D’aquí a set o vuit 
anys serà molt complicat que puguem atendre 
totes les parròquies. N’hi pot haver unes 30 de 
pobles molt petits on costarà molt... crec que 
no podrem. En els últims anys hem enterrat 24 
mossens i sols n’he ordenat un. Vol dir que el 
sector de capellans de 30 a 60 anys pot quedar 
reduït a unes 15 o 16 persones. 

El que jo vull és que cada setmana totes les co-
munitats cristianes tinguin una missa. Però no 
puc obligar a un capellà de cinc pobles que el 
dissabte o el diumenge celebri cinc eucaristies. 

Hem de buscar com a criteri celebrar la missa 
dominical el divendres o el dilluns per veure si 
podem diversificar el temps i no les persones. 
Jo vull fer-ne una pedagogia. Prefereixo que tin-
guin la missa assegurada el divendres a la tarda a 
que no tinguin missa durant setmanes o mesos. 

A mi em preocupa molt la cultura religiosa del 
nostre poble cristià. Que persones vinculades 
des de sempre a l’Església puguin dir que els 
agrada més la missa que “fa” la monja que la mis-
sa que fa el rector. Vol dir que la gent no distin-
geix la celebració de l’Eucaristia d’una celebració 
de la Paraula o d’una estona de pregària. Aquesta 
confusió es dona i caldria explicar-ho més i mi-
llor. Tu celebres una boda sense missa, però la 
fas un poquet llarga perquè l’expliques, amb les 
lectures i cants... i la gent està convençuda que 
has celebrat una missa. I això vol dir que la cul-
tura del nostre poble cristià és molt reduïda. Ahí 
no està sols la responsabilitat en el poble cristià, 
sinó en els pastors que ens ha faltat pedagogia. 

Hi ha una qüestió sacramental, però també 
de presència pastoral, de crear comunitats, 
d’atendre persones, d’acompanyar-les. 
Com queda aquest panorama a deu anys vista? 

No ho sé. Suposo que descobrirem, que inven-
tarem o que Nostre Senyor nos donarà nous 
camins. El tema dels sagraments és molt com-
plicat perquè ho tenim reservat per homes en 
un ministeri ordenat. En canvi, en totes les par-
ròquies hi ha algú que es dedica a fer caritat o a 
muntar un servei social i està molt diversificat. 
Mirant al futur, si no se celebra el misteri de 
Crist, que és el que cohesiona, la resta es diluei-
xi com la sorra molt ràpidament. 

NO OBLIGUEM A NINGÚ QUE CREGUI 
EN NOSTRE SENYOR, PERÒ SÍ QUE 
ESTEM TOTS OBLIGATS A ANUNCIAR 
LA NOSTRA FE 

Vol dir que si no hi hauria el perill 
de convertir-se en una ONG més? 

Això pot passar. Als empleats de Càritas sempre 
els dic el mateix: que no demanem mai a ningú 
el “carnet d’identitat” per ajudar. Però sí que 
m’agradaria que els empleats i els voluntaris 
no tinguin problema en dir perquè fan aquest 
servei i on fonamenten les seves conviccions 
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o la seva fe. Com explica el papa Francesc, hi 
ha dos conceptes, proselitisme i evangelitzar, 
que es barregen. No fer proselitisme vol dir que 
no obliguem a ningú que cregui en Nostre Se-
nyor donant-li alguna cosa, però sí que estem 
tots obligats a anunciar i a ser coherents amb la 
nostra fe cara als altres. Jo no demano que els 
empleats o voluntaris de Càritas vinguin tots 
els diumenges a missa, que també m’agradaria. 
Demano que quan estan treballant amb la gent 
que ho necessita que tots sàpiguen que som ca-
tòlics i que els mou la fe en Jesucrist. 

En aquest context també s’ha de fer 
un replantejament de la formació dels laics i 
que tinguin més eines per conduir 
una comunitat? 

La sorpresa que vaig tindre quan vaig arribar a 
Lleida és que és una diòcesi que s’ha preocupat 
des de fa molts anys per la formació del laïcat. 
Hi ha un nivell cultural de laics ben preparats. 
L’IREL, l’Institut de Recerca i Estudis Religio-
sos de Lleida, ha donat molts títols i ha creat un 
grup de laics i capellans molt interessats en do-
nar un bon servei cultural i religiós a la gent. Hi 
ha gent d’Urgell, de Solsona, de l’Aragó... que ha 

vingut a formar-se aquí. I per la seva vinculació 
a la universitat tenim un pont amb la cultura. 
Crec que no ho podem perdre. 

TOTS ET DIUEN “SENYOR BISBE”, 
PERÒ A LLEIDA EL TRACTE ÉS MOLT 
FAMILIAR 

Diuen que els bisbes de Lleida sempre són 
persones properes i bones persones. 

No sabeu l’alegria que em doneu dient-ho. En 
això tinc sort perquè si algú m’ha vingut a pro-
testar mai ha estat contra mi, sinó per alguna 
activitat no ben presentada i que vol millorar. 
Ho dic de veres. I és molt d’agrair. Suposo que li 
passaria el mateix als bisbes anteriors. 

https://www.irellleida.com/


Dv, 28/05/2021 | Catalunya Religió | núm. 12614 | ENTREVISTA BISBES

Per mi estar aquí em resulta casi igual que a 
Menorca. És fàcil conèixer la gent. Tots et diuen 
“senyor bisbe”, però el tracte és molt familiar. 
Fa uns anys Lleida era una diòcesi gran i per 
uns assumptes de conveniència, entre unes co-
ses i altres, ara s’ha quedat territorialment molt 
petita. Molt concentrada en habitants al voltant 
de Lleida amb un nucli que va d’Alcarràs i fins a 
Maials i Llardecans. I després hi ha com si fora 
una llonganissa: un pic llarguíssim fins a Pont 
de Suert i Vilaller. 

Quant de temps necessita un bisbe que arriba 
a una diòcesi per conèixer tot el que s’hi cou? 

Jo crec que això no s’acaba mai. I a un sem-
pre li dona la impressió de que no fa tant com 
Nostre Senyor li demana. Un diu que els bis-
bes tenien “que dedicar el seu temps comple-
tament a les parròquies”, un altre als movi-
ments apostòlics o a dimensions específiques 
de la pastoral... Una de les missions principals 
del bisbe és parlar, estimar i animar la feina 
dels mossens. Són els grans col·laboradors. El 
bisbe ha d’estar proper i caminar i parlar molt 
amb ells. 

EL CANVI DE DIÒCESI D’UN BISBE 
FUNCIONA SI HI VAS AMB 
LA CONSCIÈNCIA QUE ÉS PER SEMPRE 

Vostè era auxiliar a València, després va anar 
a Menorca i després va venir aquí, com també 
va passar amb els bisbe Piris i Ciuraneta. 
Aquest model de moviment episcopal cada 
6 o 7 anys, vostè que l’ha viscut personalment, 
creu que funciona? 

La tradició de l’Església a l’edat mitjana és que 
a un el nomenaven bisbe i es moria sent bisbe 
de la mateixa diòcesi. L’estabilitat era total i per 
sempre. També abans del Concili Vaticà II, hi 
havia oposicions per a mossens i entraven en la 
parròquia i podien esperar a morir perquè ningú 
els llevava la plaça. Ara, s’apliquen més els crite-
ris pastorals per cobrir les diverses tasques parro-
quials i diocesanes. I als bisbes mos passa el ma-
teix. Des de fa uns anys canviem més sovint del 
que voldríem de diòcesi en diòcesi. Jo crec que 
sí que funciona. Funciona si vaig a un lloc amb 
la consciència que és per sempre. Això et dona 

molta tranquil·litat de cor. Si un està pensant en 
canviar a un lloc millor per aquell famós carre-
risme que diu el Papa, això paralitza. És el que et 
porta a ser una persona que no estiga tranquil·la 
mai allà on està. A mi m’agrada este sistema si no 
hi ha més que un servei i una disponibilitat.  

Altres bisbes ens deien que no coneixien 
gens el lloc on anaven. Això no és problema? 

Jo mateix no havia vingut mai a Lleida. Això 
és una pega gran perquè no és fàcil als 60 o 
65 anys obrir una nova etapa a la vida. Això és 
veritat. Quan el bisbe Piris es queixava del lío 
que tenia a Lleida jo em reia molt. Llavors mai 
m’imaginava que em tocaria participar poste-
riorment d’eixe lío. Em fa vergonya inclús dir-ho: 
la segregació de la diòcesi de Lleida jo pensava 
que era dels anys 50 i 60. Quan un bisbe ve, si no 
té prou paciència i dedica temps a tots els grups, 
es troba molt abandonat. Ha d’estar sempre in-
tentant descobrir quines intencions i quines 
preocupacions hi ha en la diòcesi en eixe mo-
ment. No parteix de zero ni descobreix la Medi-
terrània, sinó que hi ha una història molt rica de 
molta gent que ha estat aquí vivint i predicant. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/entrevistes-bisbes
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EM PREOCUPA QUE DUES DIÒCESIS 
ESTIGUIN ENFRONTADES PER UNS 
BÉNS MATERIALS. ÉS UNA BARBARITAT 

  
Anem al lío. El bisbe Piris va explicar que, 
quan el van nomenar, el nunci li va dir que 
tot el litigi de les obres d’art de la Franja 
ja estava arreglat. Vostè quan va venir 
coneixia la magnitud del tema? El nunci 
li donar alguna indicació? 

No. Almenys, en el meu cas. Quan vas a una di-
òcesi ningú vol marcar-te el camí. El bisbe ante-
rior explica què ha fet i les situacions més singu-
lars a tindre en compte. Això generalment es fa. 
Vas a la diòcesi nova i vas informant-te a mesura 
que passa el temps. Les comunitats cristianes 
en aquest sentit són tan riques que encara que 
canviï el pastor no paren, continuen treballant al 
seu ritme. I el bisbe és el que té que canviar el 
seu xip per entrar en la dinàmica diocesana. 

I el conflicte de les obres d’art com el viu? 

Jo l’he viscut molt malament i molt resignada-
ment. Perquè crec que hi ha un problema molt 

seriós, no de béns –que a mi això ja crec que em 
preocupa menys–, sinó de relacions. Em pre-
ocupa cara a l’exterior que dos bisbes o dues 
diòcesis estiguin enfrontades per uns béns ma-
terials. No m’agradava quan no era bisbe d’aquí 
i quan ho he viscut encara menys. Jo crec que 
és una barbaritat. Que la nostra Església, que es 
diu catòlica, tinga que estar discutint... Catòlica 
vol dir universal, que no tenim fronteres, no te-
nim barreres en eixe sentit... Tu te’n vas a missa 
a un altre bisbat i ningú et diu “vostè és que no 
pot vindre...”. 

Ja n’hi ha molts bisbes que em diuen que no pot 
ser que hagen consentit arribar a aquest extrem. 
Un tema que ha anat paulatinament pitjor fins a 
desembocar en un judici civil, havent d’anar jo 
d’acusat i on vaig ser acusat pel bisbat de Barbas-
tre. Això és el que a mi em deixa molt preocupat. 

EL QUE M’OFÈN PROFUNDAMENT 
QUE ES FACI PASSAR EL BENEMÈRIT 
BISBE MESSEGUER COM UN LLADRE 

  
El que m’ofèn profundament és que des d’algu-
na instància eclesial es faci passar el benemèrit 

bisbe Messeguer com un lladre, com a espoliador. 
El bisbe Messeguer governà la diòcesi de 1895 a 
1904. I no va fer res d’espoliar ni robar a ningú. Va 
crear un museu per evitar que ningú s’emportara 
peces, com després va passar amb Erik el Belga 
a Roda d’Isàvena. Eren peces que a finals del se-
gle XIX els capellans pensàvem o que no podrien 
servir per a res o que eren valuoses però no sabi-
en com guardar. I Messeguer va muntar un mu-
seu per conservar-les i per educar els mossens i 
els seminaristes a estimar l’art i la tradició. 

Ho he dit públicament i no tinc un inconve-
nient en repetir-ho. Messeguer no va fer en 
contra de ningú. Sempre que puc li tinc que 
agrair lo que va fer en aquell moment i tinc que 
reivindicar com la seua figura. El van arribar a 
proposar com a arquebisbe de Granada. I ara, 
quan hi ha una reivindicació per part d’alguns 
sectors i institucions de Barbastre, mai se situa 
en l’acció de gràcies que li tindrien que donar 
al bisbe i a la diòcesi de Lleida per guardar-ho.

EL QUE VA FER NUNCIATURA 
ÉS DEIXAR-HO MORIR, UNA ESPÈCIE 
DE DILATA 
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Després de segregar la diòcesi el 1995, 
els organismes eclesiàstics van disposar 
que les obres que procedien de la Franja 
anessin al bisbat de Barbastre. Quan vostè 
arriba aquí, des d’instàncies eclesials se li 
torna a demanar que ho faci? 

No. No. Quan el cas estava a Roma la diòcesi 
va presentar papers i hi ha un moment en què 
diuen que no volen investigar més. Per tant, la 

decisió inicial de Roma de dividir el patrimoni 
es manté. Però per la peculiar configuració del 
museu civil on està la Generalitat, la Paeria i al-
tres institucions, el bisbe no disposa dels béns 
allí dipositats. Són de la diòcesi, però el bisbe 
no els pot treure del museu per tornar-los. 

L’anterior bisbe i jo creiem que ha de ser nun-
ciatura o Roma la que executi les resolucions 
de la Santa Seu. El problema ha estat varis anys 

existent, però el bisbe tampoc pot fer-hi res. Jo 
crec que el que va fer nunciatura és deixar-ho 
morir. Alguns pensaven que això era una espè-
cie de dilata i que amb el temps tot continuaria 
com està. Perquè si tots comencem a demanar 
peces que no són nostres o que venen d’un al-
tre lloc... es pot muntar un caos museístic. 
Estant jo aquí de bisbe, el meu germà de Bar-
bastre vàries vegades em deia que ho havia de 
tornar i jo li repetia sempre el mateix. Que jo no 
tinc la clau. Aleshores ell va recórrer a la justícia 
civil i ens va denunciar. I per això estem a la via 
civil i la sentència va obligar a la devolució de 
les peces. S’ha plantejat un recurs a l’esmenta-
da sentència. 

En l’àmbit civil, com a bisbe, aquest tema 
li ha generat conflicte amb les persones 
o les institucions de Lleida? 

Això és una impressió molt personal meua. Jo 
crec que quan un està en un lloc determinat, en 
principi ha d’estimar i defensar lo que la gent té 
i viu. I en el cas de Lleida la gent estima el seu 
museu. Jo crec que molta gent no coneixia les 
peces, però pensava que tot i això era de la diò-
cesi i era aquí on s’havia de conservar. A la gent 
d’aquí li ha semblat fatal que s’ho emportessin. 
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Però hi ha prou tranquil·litat. Una acceptació 
resignada i decidida per totes les institucions 
que formen el Museu. El bisbe no pot quedar 
sol davant la seva diòcesi. En eixe sentit jo es-
tic content perquè la reacció de gent de Lleida 
ha sigut molt serena, sabent que totes les peces 
estan ja a Barbastre i esperant que una segona 
instància o el Suprem les torna altra vegada. 

  
JO ESTARÉ SEMPRE AMB LA GENT 
DE LLEIDA I NO EN EL QUE PENSARÀ 
O DEIXARÀ DE PENSAR EL CARDENAL 
OMELLA 

Una derivada personal d’aquest tema és si 
n’han parlat amb el cardenal Omella. 
Ell va ser un dels bisbes de Barbastre 
que havia demanat les peces, ara està 
a la Congregació per als Bisbes de la Santa 
Seu, és president de la Conferència Episcopal 
Espanyola... Ell coneix perfectament el tema. 

No n’he parlat amb ell per una convicció per-
sonal i que jo crec també ve de l’anterior bisbe 
de Lleida. Aquí hi ha un tema que és molt greu: 

Barbastre ha volgut presentar-ho com una po-
lèmica entre Aragó i Catalunya, cosa a la que 
jo m’he negat sempre. Hi ha un conflicte entre 
una diòcesi que es diu Barbastre i una diòcesi 
que es diu Lleida, independentment de les co-
munitats. Jo crec que és un error grandíssim 
voler enfrontar dues comunitats administra-
tivament distintes. Per això jo sempre he dit 
als bisbes germans meus catalans que mai no 
demanaria el seu suport. Així com em molesta 
que els bisbes d’Aragó diguin que s’ha humiliat 
el poble aragonès i tenen de vegades algunes 
frases frases pròpies del discurs populista. 

Sí que és cert que quan s’havien d’entregar les 
peces, en una reunió de la Conferència Episco-
pal Tarraconense vaig informar els bisbes ca-
talans. Però altra vegada sense demanar el seu 
suport perquè em nego a que tots els bisbes ca-
talans hi siguin, com m’ha sabut greu que el bis-
be de Terol o de Saragossa tinga que firmar un 
escrit contra el bisbe de Lleida. I més en aquest 
cas que el cardenal Omella, ara a Barcelona, ha-
via impulsat el tema quan era bisbe de Barbas-
tre del 1999 al 2004. Per a mi era un problema 
afegit. A Barbastre hi ha molta gent encantada 
en què es mogui el tema i suposo que al bisbe 

de Barbastre li passa el que em passa a mi aquí 
ara, que vol estar al costat de la seua gent. Per 
això a Omella també li vaig dir que no proposa-
ré mai una moció dels bisbes catalans, perquè 
no vull deixar-lo a vostè en la gran contradicció 
de ara dir una cosa quan a Barbastre havia dit la 
contrària. Nosaltres hem de ser curosos. Sí que 
és cert que també els vaig dir a ells que jo esta-
ria amb la gent de Lleida i no en el que pensarà 
o deixarà de pensar el cardenal Omella, clar. 

  
LES PROVÍNCIES SÓN CREADES 
EL 1837 I LES NOSTRES DIÒCESIS 
SÓN MIL·LENÀRIES 

  
Més enllà del tema de l’art, 25 anys després 
de la segregació de la diòcesi, la ferida està 
guarida? 

Hi ha una ferida. Els mossens la tenen per-
què molts havien servit a Fraga o Montsó, els 
estimen molt i els sap molt greu tot el que ha 
passat. Jo crec que des del presbiteri de Lleida 
sempre s’ha interpretat com una decisió errò-
nia. A mi no m’agrada gens dir-ho, però la se-



Dv, 28/05/2021 | Catalunya Religió | núm. 12618 | ENTREVISTA BISBES

gregació en aquell moment va ser mal portada. 
Hi han altres exemples en el territori espanyol 
semblants al cas de Lleida. 

No doni idees... 

Però això ho sabem tots i no sols Lleida. Per 
exemple, el meu poble, Muro d’Alcoi, és de la 
província d’Alacant i pertany des de sempre a 
l’arquebisbat de València. No hi ha cap una rei-
vindicació, però tots estem a la Comunitat Va-
lenciana. Però amb el criteri de les províncies 
el bisbe d’Oriola-Alacant podria demanar eixes 
parròquies. Estaríem sempre en la permanent 
discussió de a quin territori pertanyen. Jo no 
sé perquè l’Església tenim que acomodar-nos 
als capritxos de la societat civil. Les provínci-
es són creades els anys trenta del segle XIX i 
les nostres diòcesis són mil·lenàries. Gran part 
de la província d’Osca pertanyia a la diòcesi 
de Lleida. I no de fa quinze dies, sinó de 1.150 
anys, abans de la presència musulmana. El 
Principat de Catalunya arribava a terres que 
actualment són Osca i no passava res. La Co-
rona d’Aragó agrupava totes aquestes terres. 
La comunitat eclesial té una història molt més 
antiga i rica que les demarcacions provincials 
o que les mateixes i comunitats autònomes. I 

no sé quin interès hi ha en què estiguem tan 
dividits entre Aragó i Catalunya. 

Tornant al litigi de les obres d’art, la meua per-
cepció és que la gent d’aquí ha viscut això tan 
llarg, que pràcticament no li agrada recordar-ho. 
El que diu la comunitat cristiana és que anem 
endavant, que acomplim el que ens diu Jesu-
crist i anem a oblidar-nos d’això que significa en-
frontament i rancúnies. I això no treu que hi hagi 
persones cristianes que estimen el patrimoni re-
ligiós defensant les peces del Museu. 

HEM OPTAT PER LA COMUNIÓ DE LES 
COMUNITATS CRISTIANES MÉS QUE 
PER LA DEFENSA D’ALTRES DRETS 
TOTALMENT LEGÍTIMS

Parlem de la situació general política del país. 
Els bisbes han estat on havien d’estar? 

Cadascú té la seva pròpia opinió i les seves 
pròpies conviccions. És cert que hi ha un tema 
drets i que són legítims. La meva opinió perso-
nal és que hem de treballar per anunciar el Crist 
i assolir la comunió al si de la comunitat cristia-

na, on abunden diversitat de postures front als 
temes opinables i discutibles. Estic convençut 
que els bisbes de Catalunya estan més preocu-
pats per les persones que per les idees malgrat 
que tots sabem que aquestes sostenen o des-
trossen la nostra convivència. 

A Lleida que hi ha els dos sectors de pensa-
ment social i polític. Llavors com a bisbe he 
de pensar si tinc dret a estar defensant una 
idea o un sector enfrontat a l’altre. O buscar 
la comunió i la fraternitat de Jesús entre tots 
i per a tots. Això no és un caprici personal, és 
la missió que m’ha portat a viure i predicar en 
aquesta comunitat. 

És cert que als bisbes actuals ens han acusat al-
guna vegada de no ser més bel·ligerants front 
als drets d’algunes persones que estan tanca-
des o que estan fora de Catalunya. Però no hem 
fet una defensa expressa d’això. Sí que en algun 
comunicat hem dit que estem amb tot aquell 
qui pateix, però no hem anat més enllà. 

Però si la jerarquia de l’Església no pogués 
parlar de temes els qual hi ha divisió d’opini-
ons en el món catòlic potser no podria parlar 
de gairebé res... 
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Poso un exemple que ha passat les darreres set-
manes. I una mostra de com el que diu la prem-
sa de Catalunya és radicalment distint del que 
diu la premsa del resta d’Espanya. El tema de la 
vacunació de la Policia Nacional i de la Guàrdia 
Civil ha estat un tema molt important per a la 
resta d’Espanya i aquí no apareix. Per la resta 
d’Espanya és una discriminació que aquestes 
persones no estiguessin vacunades igual que 
els Mossos. Els bisbes tenim que dir que no 
estem d’acord en això que fa la Generalitat? O 
ho tenim que callar com hem callat? O quan 
un capellà posa l’estelada en el campanar que 
aquí no és problema, per la resta d’Espanya és 
un motiu de divisió. I els bisbes moltes vega-
des hem callat o hem dit poca cosa. I quan en el 
2017 molts policies que estan mal instal·lats o 
eren rebutjats, també vam callar. 

Què és millor? Doncs no ho sabrem mai. Em 
demanarà comptes Nostre Senyor per callar 
si jo crec que sí hi ha una cosa mala en aques-
tes situacions? Doncs els bisbes no han dit res. 
Hem callat. La gent molt independentista ens 
diu que tots som covards i que no parlem d’ai-
xò. Entre una cosa i l’altra hem optat per este 

motiu de no voler dividir més. El que fem a este 
nivell és molt discutible, però no volem posar 
més foc damunt d’eixa llenya. 

  
NO HE ESTUDIAT EL JUDICI DEL PROCÉS, 
PERÒ SUPOSO QUE ESTARAN TANCATS 
NO PER LES IDEES SINÓ PER 
UNA ACTUACIÓ 

  
Però quan són qüestions que van més enllà 
de la política o que afecta a actors social 
com és el cas de Jordi Sánchez o Jordi Cuixart, 
o la llibertat d’expressió, no caldria anar 
més enllà? 

No ho sé. Als anys 70, quan era molt jove, va ha-
ver qui es negava a fer el servei militar. I la gent 
diguem-ne més esquerrana d’Espanya defen-
sava això com a objecció de consciència. Avui 
la mateixa gent o la mateixa ideologia li nega 
a un metge que faci objecció de consciència 
per l’avortament o l’eutanàsia. Se suposa que 
quan hi ha dos drets en conflicte, guanyarà la 
gent que vulga fer objecció de consciència. En 

aquest cas hi ha persones polítics tancats a la 
presó. Vull creure que vivim en un estat de dret 
i que estan tancats a la presó no per les idees 
sinó per uns fets que es van produir. I en el cas de 
Cuixart i Sánchez Sánchez jo no tinc una opinió 
fundada, no he estudiat el llarg judici del procés, 
però suposo que els procediments judicials els 
empararan. Les idees de qualsevol persona que 
milita en un determinat partit polític les pot ex-
pressar amb llibertat. Perquè a ningú el poden 
acusar per una paraula dita sinó per un fet rea-
litzat i, segons la llei, punible. El diputat Rufián 
és un polític d’Esquerra Republicana que no es 
cansa mai de dir el que pensa i no el tanca ningú 
a la presó. I ell en el Parlament espanyol i en els 
mitjans de comunicació diu allò que vol. En això 
no vull dir que els que estan a la presó estiguin 
ben tancats, que no ho sé. I a la presó hi ha gent 
molt vinculada a l’Església. Però penso que les 
lleis han de ser aplicades a tots per igual. 

     LA PERCEPCIÓ ÉS QUE EL MÓN 
PERIODÍSTIC ESTÀ UN POC LLUNY 
DEL MÓN CLERICAL 
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Dins de la Conferència Episcopal Tarraconense 
vostè també és el responsable els mitjans 
de comunicació. Com creu que tracten 
l’Església els mitjans de comunicació? 

No sé si no saben comunicar bé o és que els 
periodistes tracten l’Església molt superficial-
ment. Quan apareixem a la premsa quasi sem-
pre és en negatiu. I m’enfade perquè publiquen 
coses sense contrastar-ho amb els respectius 
responsables. Com a institució l’Església pateix 
amb humilitat els signes negatius del nostre ac-
tuar i son contats pels periodistes. M’agradaria 
al mateix temps veure reflectida la notícia quan 
la comunitat cristiana ajuda o ho fa el bé al ser-
vei de tota la societat. Ningú es queixa mai de 
Càritas. Això ens omple de satisfacció. Els abu-
sos sexuals al si de l’Església ens fan patir molt 
i, quan ho veiem publicat, ens omple de neguit. 
Però la percepció és que el món periodístic està 
un poc lluny del món clerical. 

Vostè hi veu uns motius? Una mà negra? Que 
no es fa prou bé? 

Una mà negra, no... però hi ha coses que em 
molesten. Per exemple a Rosselló quan va cau-

re el campanar del temple vam patir molt per 
les opinions un poc injustes que es van posar 
damunt la taula sense cap de motiu. La cons-
trucció, el finançament, foren motius de preo-
cupació malgrat es va fer tot amb transparència 
i responsabilitat. També amb col·laboració de 
les administracions públiques. 

  
NO HEM DE VOLER REPRENDRE TOT 
EL QUE SIGNIFICAVA LA CRISTIANDAT, 
SINÓ EDUCAR EL NOSTRE POBLE 

  
L’Església no té prestigi i els mitjans en parlen 
malament? O com que els mitjans en parlen 
malament, l’Església no té prestigi? 

Hi ha una contradicció. Tenim un cert despres-
tigi davant la societat. Ho diuen moltes enques-
tes. Però encara que no passi tant a Catalunya, 
la gent marca la creueta en la declaració de ren-
ta a un nivell paregut com fa deu anys o inclús 
superior. I això és una contradicció. És cert que 
a Catalunya el nivell de secularització és més 
fort que en altres llocs. Per exemple, em plan-
tejo el que conec de València de tot el que sig-

nifiquen les festes patronals en una visió més 
religiosa en les activitats programades. 

Podem repartir culpes d’aquesta situació? 

Si podem parlar de culpa, que no ho crec, la res-
ponsabilitat sobretot la tenim els pastors. No 
hem de voler reprendre tot el que significava 
la cristiandat, sinó educar el nostre poble. Del 
que significa Jesucrist i l’Església. I això depèn 
sobretot de nosaltres. 

  
PODRÍEM COMENÇAR A PENSAR
EN FER ALGUN MITJÀ DE COMUNICACIÓ 
CONJUNT DE LES DEU DIÒCESIS 
CATALANES 

  
Tornant als mitjans de comunicació, caldria 
una acció més conjunta dels deu bisbats 
de la Tarraconense o crear alguna iniciativa 
conjunta que tingui prou força 
per contrarestar aquesta imatge pública? 

Se n’ha parlat alguna vegada, però no s’ha acon-
seguit massa... a Lleida fem el full dominical 
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amb tres diòcesis més, però no s’ha intentat 
amb totes les diòcesis perquè estem lluny en 
quilòmetres i perquè Barcelona és molta Bar-
celona i té la seva dinàmica de mitjans de co-
municació. Ràdio Estel o Catalunya Cristiana 
tenen influència en tot Catalunya, però són 
propietat de l’arquebisbat de Barcelona. Aquest 
tema s’ha plantejat, i tal com estan les coses sí 
que podríem començar a pensar en fer una cosa 
conjunta de les deu diòcesis catalanes. Hi ha al-
gun comentari, podríem fer... però ens quedem 
en el desig més que en la realitat. 

Vostè caminaria en aquesta direcció. 

Jo crec que seria bo. Per exemple, hi ha bisbats 
que fan unes revistes mensuals digníssimes, 
però que s’estan plantejant com finançar-la 
perquè costa moltíssim mantindre-la. Seria bo 
si es poguera fer alguna revista de tota Catalu-
nya des de les deu diòcesis. Tècnicament amb 
els mitjans que hi ha avui no és un problema. El 
problema segurament és de voluntat o de voler 
cadascú mantindre o defensar la seva parcel·la 
petita cada diòcesi. 

jordi llisterri/ laura mor –cr / lleida| llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-gimenez-quin-interes-dividits-arago-catalunya
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Càritas Sant Feliu: “Hem de trencar amb la idea 
que els joves no es comprometen” 

Una notificació nova apareix al telèfon de la co-
ordinadora de voluntariat de Càritas Sant Feliu, 
Raquel Avilés. I és que des de fa un any, l’enti-
tat diocesana ha vist com els joves de la diòcesi 
s’han apropat a l’entitat amb una preocupació: 
donar resposta a la crisi social que observen al 
seu entorn. Per coordinar-se han creat un grup 
de whatsapp, segurament un dels més especi-
als al mòbil d’Avilés, que viu aquest nou esce-
nari de Càritas amb il·lusió i assegura que “el 
repte d’incorporar voluntariat jove ens el plan-
tejàvem des de feia temps”. 

Resposta urgent 

A mitjans de març de l’any passat, la pandèmia 
va agafar amb el peu canviat a tota la societat. 
Les Càritas amb seu a Catalunya no en van ser 
excepció. Avilés confessa que a l’Economat de 
Vilanova i la Geltrú -un projecte social ampli 
que distribueix aliments gratuïtament i ofereix 
formació laboral, entre d’altres activitats- es 
van quedar amb el 10% del voluntariat d’un dia 
per l’altre. Gran part de les persones voluntàries 
que hi havia fins al moment eren d’edat avan-
çada i, per tant, se les va considerar població de 
risc a qui no es podia exposar a un gran nombre 
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de contactes socials. Aquesta caiguda en picat 
de mans voluntàries va venir acompanyada del 
primer embat de la crisi: es va duplicar el nom-
bre de persones ateses en molt pocs dies. 

Davant d’aquesta situació la resposta del jovent 
de la diòcesi va ser exemplar. “Vam demanar 
ajuda a les comunitats, però també va aparèi-
xer un percentatge molt elevat de joves que 
no tenen cap vinculació amb l’Església”, expli-
ca Avilés. Càritas va començar a vehicular les 
seves ganes de compromís, de donar una res-
posta immediata a una problemàtica urgent. 
Aquesta reacció va permetre que l’Economat 
seguís funcionant i fent un servei essencial a la 
capital del Garraf. 

Joves compromesos 

“Es diu que els joves no es comprometen, però 
no és una realitat. Hem de trencar amb aquesta 

idea” deixa ben clar la responsable de voluntariat. 
Avilés vibra quan parla dels joves, considera que 
“són adrenalina”. Per a l’entitat diocesana, aques-
ta incorporació suposa un canvi de paradigma: 
“Ens hem d’adaptar mútuament. Tenim projec-
tes actius al matí, justament quan ells estudien”. 
Uns canvis que volen anar ajustant, ja que és “un 
tema que ens preocupa i ocupa des de fa temps”. 

Els mesos de març a setembre de l’any passat 
van ser de gran activitat per a aquests joves. 
Després de l’estiu han frenat el ritme i fet un 
pas enrere per reflexionar què poden fer. Això 
els ha dut a reunir-se periòdicament de mane-
ra telemàtica i començar a visitar iniciatives de 
Càritas a tota la diòcesi. De moment han visi-
tat el Centre d’Acollida Abraham de Vilafranca, 
per a persones sense llar, i els horts que l’entitat 
gestiona a Vilanova. El grup de #CàritasJove 
creix amb força i comença a traçar les línies i 
accions a seguir a curt i llarg termini. 

“Fer de mirall” 

Tenen clar que no volen crear un grup inde-
pendent, paral·lel al funcionament de Càritas, 
sinó que es tracta d’un procés de reflexió que 
els ha de dur a sensibilitzar a més joves del ter-
ritori. Amb el referent de Càritas del Prat, que ha 
participat amb diverses parades informatives al 
Festival Esperanzah, aquests joves d’entre 18 i 
30 anys posen el focus a “fer de mirall per a al-
tres joves”. “No és el mateix per a un jove que 
expliqui què és Càritas un igual que una perso-
na més gran”, afirma Avilés. Sent conscients que 
la imatge que alguns joves tenen de l’entitat so-
cial “pot no animar a sumar-s’hi”, aquests joves 
poden explicar des de dins què s’hi fa i el servei 
comunitari que representa aquest compromís.
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https://twitter.com/hashtag/C%C3%A0ritasJove?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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Catòlica, sikh o musulmana, ser dona 
creient empodera 

Tres dones joves de diferents confessions han 
coincidit aquest dijous en la trobada ‘Dones, Jo-
ves, Referents’ per a reflexionar sobre el rol de 
les dones en les seves tradicions, el moviment 
feminista, els estereotips cap a la dona religiosa i 
les seves experiències amb el sistema educatiu. 

L’activitat s’emmarca en el cicle ‘Religions, Es-
piritualitats i Feminismes’, organitzat per la Di-
recció General d’Assumptes Religiosos i coordi-
nat per l’Associació AUDIR, que busca promou-
re el patrimoni cultural, ètic i espiritual femení 
vinculat a l’experiència religiosa. El cicle l’ha 
inaugurat el director general d’Afers Religiosos, 
Xavier Bernardí, i l’ha moderat la coordinado-
ra d’Audir Jove, Rosa Martínez. 

El rol de la dona és divers segons la tradició religi-
osa a la qual pertany. “En la religió catòlica, la dona 
ha estat molt invisibilitzada perquè no ha pogut 
fer o dir el que ha volgut”, aprecia Alia Enard. És 
una jove catòlica de segon any de batxillerat que 
es va batejar per Pasqua. Ha trobat en aquesta re-
ligió un espai on escoltar-se i sentir-se escoltada. 
No obstant això, assegura que hi ha moltes coses 
de l’Església catòlica que no pot defensar, com “la 
desigualtat” i “l’estructura patriarcal” ja que no 
permeten a les dones “accedir a certs càrrecs”. 

Fotografia:  Tobias Federle.
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Jessica Sing és una jove de primer de batxillerat 
que va néixer a l’Índia i viu a Catalunya. Explica 
que en la cultura sikh la dona té un paper molt 
important, de moments, fins i tot major que el 
d’alguns homes. “La dona és la cara d’una vida 
i sempre cuida de tothom”, amplia, encara que 
adverteix que les persones alienes a la seva tra-
dició desvaloren els treballs que fan les dones 
sikh perquè “creuen que no fa res i que es que-
da cuidant la casa”. Una cosa similar passa en la 
tradició musulmana, que sol tractar-se “com in-
trínsecament violenta i masclista”, assegura Je-
nabou Dembaga. És una jove estudiant de So-
ciologia i educadora infantil. En aquest sentit, 
assenyala que dins de la seva tradició, les dones 
han estat “invisibilitzades totalment, com si no 
tinguessin capacitat d’independència i de críti-
ca enfront del que les envolta”. 

Religions i feminismes 

Quant al grau de representació que senten les 
joves amb el moviment feminista actual, no hi ha 
consens. Alia i Jessica diuen sentir-se molt iden-
tificades, en canvi, Jenabou no. “El moviment fe-
minista no ens representa, sinó que nosaltres el 
representem, li donem vida i ens prenem temps 
per a aconseguir el seu objectiu”, aprecia Jessica. 

Jenabou no se sent identificada amb el feminis-
me perquè diu que concep les dones com una 
massa homogènia. “Crec que és un error garra-
fal homogeneïtzar a les dones i pretendre que 
som totes iguals perquè no ho som”, assevera 
la jove. Per a ella, el feminisme no té en compte 
que el gènere no és l’únic eix de desigualtat que 
travessa a les dones i invisibilitza altres eixos 
que interseccionan amb aquest, com la deno-
minada raça. 

Promoció i hostilitat en l’àmbit educatiu 

A excepció d’Alia, que es va batejar catòlica fa 
pocs mesos, la resta de dones de tradició religiosa 
han viscut les experiències de major discrimina-
ció en l’àmbit educatiu. Els companys de classe 
de Jessica no volien acostar-se a ella només pel 
fet de tenir una religió o cultura diferent. “Pensa-
ven que si em tocaven, es posarien malalts i em 
discriminaven molt per ser vegetariana”, explica 
la jove de tradició sikh. No obstant això, destaca 
la tasca dels seus professors, que l’han impulsat 
i li han donat forces per a portar endavant el seu 
desig de convertir-se en astronauta. 

L’experiència de Jenabou amb el professorat 
no ha estat la mateixa. “Vaig viure hostilitat per 

part del professorat en termes de racisme. Els 
meus companys m’insultaven, em deien goril-
la o em deien que no els toqués perquè tenia 
el color de la caca. Però no veia reacció per part 
del professorat”, assegura la jove. 

Un procés d’empoderament 

Malgrat les experiències de discriminació, les 
tres joves coincideixen que ser dones religioses 
les ha empoderat. “Haver passat per situacions 
desagradables només per ser part d’una religió 
que no és tan coneguda, haver-les superat i ha-
ver continuat amb les meves creences deixant 
enrere els estereotips masclistes i els impedi-
ments que m’han posat, m’empodera bastant”, 
afirma Jessica, després d’indicar que està molt 
orgullosa de si mateixa. 

Alia sent la seva força en ajudar a les perso-
nes de la seva comunitat com a dona catòlica i 
feminista, encara que rebi moltes crítiques per 
això. “Ser catòlica i feminista no són conceptes 
que han d’anar en contra, crec que van bastant 
lligats, almenys per a mi perquè construeixen la 
meva personalitat i la meva identitat”, defensa. 

valentina laferrara –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/catolica-sikh-musulmana-ser-dona-creient-empodera
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Es dupliquen el nombre d’esglésies 
evangèliques a Catalunya  

L’evolució del nombre d’esglésies evangèliques 
a Catalunya mostra un creixement d’un 131%. 
Han passat de 341 centres de culte el 2004, a 
788 el 2020. També és significatiu el creixe-
ment de l’islam que ha doblat el nombre de 
centres (de 139 a 284), així com els budistes, 
que han crescut un 154% (de 28 a 71 centres). 
Així es desprèn de la comparativa de dades en-
tre la sisena actualització del Mapa religiós de 
Catalunya, que ha publicat la Direcció General 
d’Afers Religiosos, i els registres anteriors. 

La fotografia mostra el protestantisme com la 
segona confessió en nombre de centres de cul-
te després dels 5.802 centres de culte de l’Es-
glésia catòlica. Amb dades actualitzades l’any 
2020, el Mapa religiós dona xifres en l’àmbit 
municipal i comarcal sobre els llocs on es fa 
culte habitualment. 

De major a menor presència els segueixen els 
musulmans –amb 284 oratoris–, els testimonis 
de Jehovà –amb 115 sales del regne–, els budis-
tes –amb 68–, els ortodoxos –amb 57–, l’Església 
Adventista del Setè Dia, l’hinduisme, l’Església 
de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, els 
sikhisme, la fe bahà’í, el taoisme i el judaisme. 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/
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Són 13 confessions a les que s’hi sumen 44 llocs 
de culte més que no pertanyen a cap d’aquestes 
religions: centres de culte que tenen particula-
ritats doctrinals que no els permeten identifi-
car-se amb cap de les confessions majoritàries i 
que són molt minoritaris a Catalunya. 

Nou format en la presentació de les dades 

L’actualització de 2020 es presenta en un nou 
format que permet d’interactuar amb les da-

des: es pot visualitzar la distribució de centres 
de culte arreu del territori i es poden filtrar les 
dades, tant per confessió religiosa com per àm-
bits geogràfics (província, demarcació, comar-
ca i municipi). Aquest és un pas important, ja 
que la nova presentació de les dades permet 
consultar-les amb detall i concreció i crear les 
visualitzacions en funció de les necessitats de 
cadascú. Les dades dels centres de culte, a més, 
es poden descarregar en un fitxer .ods des de la 

pàgina web, on també s’ofereix una interpreta-
ció sobre les dades i la possibilitat de comple-
mentar la informació del Mapa amb l’accés a al-
tres recursos audiovisuals de la Direcció Gene-
ral d’Afers Religiosos. El desembre de 2020 va 
finalitzar un procés d’actualització de les dades 
de tots els centres de culte de Catalunya, inici-
at l’any 2017 i dut a terme pel grup de recerca 
ISOR – Investigacions en sociologia de la reli-
gió, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Informació quantitativa i qualitativa 

El Mapa religiós de Catalunya és un projecte 
iniciat l’any 2004, impulsat i finançat per la 
Direcció General d’Afers Religiosos, que té per 
objectiu identificar i conèixer amb profunditat 
les comunitats religioses i els llocs de culte de 
les confessions presents a Catalunya. 

Des d’aleshores, s’han dut a terme diverses ac-
tualitzacions per obtenir la informació de tots 

els llocs de culte que tenen activitat a Catalu-
nya. La informació referent a l’Església catòlica 
la proporcionen les diòcesis amb seu a Catalu-
nya, que van sumar tots els centres de culte ca-
tòlics, fossin o no d’ús habitual. 

L’estudi estudi que incorpora, per una banda, 
informació quantitativa amb el recull de dades 
específiques sobre cada centre religiós esta-
blert a Catalunya, i, per altra banda, informació 
qualitativa recollida a partir de les entrevistes 

als representants de confessions, centres de 
culte, organitzacions i entitats religioses. Tot 
plegat amb la voluntat de conèixer amb pro-
funditat les comunitats religioses presents 
a Catalunya i oferir un retrat rigorós sobre el 
Mapa religiós català. 

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-dupliquen-nombre-esglesies-evangeliques
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Un llibre imprescindible sobre Maria Magdalena  

Un llibre oportú en un moment en què s’obren 
reflexions sobre la dignitat de la dona a l’Esglé-
sia. Toni Cartanyà, vinculat a la parròquia de 
Santa Maria de Montblanc, ens recomana el 
llibre Qué se sabe de... María Magdalena de la 
teòloga Carmen Bernabé. Editat el 2020, apro-
fundeix en la idea d’aquesta figura com a apòs-
tol dels apòstols. 

El proper Sínode dels Bisbes, convocat 
per al 2023, començarà a les diòcesis 

El mes d’octubre començarà un camí sinodal de 
tres anys de durada que s’articularà en tres fa-
ses —la diocesana, la continental i la universal—. 
Aquest treball,  —una proposta inèdita fins ara— 
conduirà a la celebració de la XVI Assemblea Ge-
neral Ordinària del Sínode dels bisbes, a l’octubre 
de 2023, amb el tema “Per a una Església sinodal: 
comunió, participació i missió”. Segons l’Oficina 
de Premsa de la Santa Seu, “no es tracta només 
d’un esdeveniment, sinó d’un procés que invo-
lucra a tot el Poble de Déu, al Col·legi episcopal i 
al bisbe de Roma, cadascú segons la seva funció”. 

tarraconense | llegir al web +

L’INSAF inicia els 25 anys amb una exposició 
i diverses visites guiades 

Ara fa vint-i-cinc anys, el maig de 1996, es va eri-
gir l’Institut Superior de Ciències Religioses ‘Sant 
Fructuós’ (INSAF), la institució acadèmica de la 
diòcesi de Tarragona que ofereix els estudis te-
ològics superiors en Ciències Religioses. Com a 
inici d’aquesta commemoració, l’INSAF ha orga-
nitzat diversos actes, un dels quals tindrà lloc el 
divendres 4 de juny. A les 18 h se celebrarà una eu-
caristia a la capella major del seminari i, seguida-
ment s’inaugurarà l’exposició ‘25 anys de l’Institut 
Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós’ al 
vestíbul del Centre Tarraconense el Seminari.

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://claret.cat/ca/llibre/QUE-SE-SABE-DE-MARIA-MAGDALENA-849073554?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/05/21/nota.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/05/21/nota.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/proper-sinode-dels-bisbes-convocat-2023-comencara 
http://www.insaf.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/insaf-inicia-celebracio-seu-25e-aniversari 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/llibre-imprescindible-sobre-maria-magdalena
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/llibre-imprescindible-sobre-maria-magdalena
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Nova campanya ‘La conversió ecològica 
és possible’ 

Una vintena d’entitats eclesials llancen aquest 
dimarts 1 de juny a les 18 h una campanya con-
junta amb el lema ‘La conversió ecològica és 
possible’. S’han agrupat sota el nom de Xarxa 
Laudato si’ i fa mesos que treballen de forma 
coordinada. Amb aquesta campanya de sensi-
bilització assenyalen bones pràctiques vincu-
lades amb l’encíclica Laudato si’ i a favor d’una 
ecologia integral. 

El llançament de la campanya es podrà seguir 
per internet i coincideix amb la celebració in-
ternacional de la Setmana Laudato si’ 2021 i la 
cloenda de l’any-aniversari especial dedicat a 
l’encíclica del papa Francesc. En l’acte partici-
parà Teobaldo Vinciguerra, membre del Dicas-
teri per al servei del Desenvolupament Humà 
Integral de la Santa Seu, i Maria Bargalló, vice-
presidenta de Justícia i Pau Barcelona. 

Vinciguerra presentarà la Plataforma d’iniciatives 
Laudato si’ del Dicasteri i el Pla plurianual per fer 
que totes les comunitats siguin totalment soste-
nibles. I Bargalló explicarà els objectius i contin-
guts de la campanya, així com la tasca que s’està 
realitzant des de la Xarxa Laudato si’ per impul-
sar la conversió ecològica integral a casa nostra. 

https://youtu.be/CDbs5SJfjD0
https://www.youtube.com/watch?v=_ZX9wJqE1fU
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7 vídeos per a 7 objectius 

La campanya ‘La conversió ecològica és possi-
ble’ es desplegarà en set vídeos que responen 
als 7 Objectius Laudato si’ establerts pel Dicas-
teri pel Desenvolupament Humà Integral: res-
pondre al clam de la Terra, respondre al clam 
dels pobres, promoure una economia ecosoli-
dària, adoptar estils de vida senzilla, impulsar 
l’educació per a l’ecologia integral, aprofundir 
en l’espiritualitat ecològica, insistir en el com-
promís comunitari i la participació activa en la 
cura de la creació. 

Els vídeos, de format breu i estil informatiu, 
serviran per il·lustrar que la transformació a fa-
vor de l’ecologia integral és possible, real i con-
creta. I també per animar a totes les comunitats 
i entitats d’Església a continuar fent passes en 

aquest sentit. Es difondran per xarxes socials a 
raó d’un vídeo per mes des de l’1 de juny fins a 
final d’any. La productora Animaset s’ha encar-
regat de la realització de la campanya. 

‘Sabem que les coses poden canviar’ 

La Setmana Laudato si’ 2021, impulsada pel 
papa Francesc, va començar diumenge 16 de 
maig i té com a lema ‘Sabem que les coses po-
den canviar’. És un temps per donar a conèi-
xer la multitud d’iniciatives de les comunitats 
eclesials d’arreu del món  per avançar en el 
camí cap a la conversió ecològica integral. 

L’acte i la campanya renoven la crida al compro-
mís per a una ecologia integral de tota l’Església 
Catalana, que el maig de l’any passat van signar 
1.500 persones i 150 entitats. Les entitats ad-

herides a la Xarxa Laudato si’, la majoria de l’ar-
xidiòcesi de Barcelona, volen ser l’altaveu d’una 
església portadora d’esperança en el món d’avui. 

Són entitats membres de la Xarxa Laudato si’: 
Acció Catòlica General de Barcelona, Acció Ca-
tòlica Obrera, Bosco Global, Càritas Diocesana 
de Barcelona, Centesimus Annus Pro Pontifice 
- Grup de Barcelona, Centre d’Estudis Cristia-
nisme i Justícia, Comunitat Carmelites Descal-
ços de Barcelona, Delegació de Pastoral Social i 
Caritativa de Barcelona, Economy of Francesco, 
Entrecultures, Fundació Escoles Parroquials, 
Fundació Joan Maragall, Grup Sant Jordi, Justí-
cia i Pau Barcelona, Lliga de la Mare de Déu de 
Montserrat, Mans Unides Barcelona, Moviment 
de Professionals Catòlics de Barcelona. 

justícia i pau | llegir al web +

http://animaset.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/crida-eclesial-compromis-ecologia-integral
https://www.catalunyareligio.cat/ca/crida-eclesial-compromis-ecologia-integral
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-campanya-conversio-ecologica-es-possible
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Ajudar a ben morir

JOSEP LLIGADAS
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

A mi m’agradaria poder morir-me amb una 
mort tranquil·la i amb alguna persona a costat 
meu que m’agafi la mà i resi amb mi el parenos-
tre. El millor seria que aquesta persona fos la 
meva dona; però si ella s’hagués mort abans o 
no pogués, que ho fes algú altre proper. 

Quan dic això de la mort tranquil·la ja sé que 
preveure com serà la meva mort és impossible, 
però tot i així sí que puc dir el que m’agradaria: 
que fos amb una malaltia no gaire llarga, que pa-
tís poquet, que el meu entorn transmetés pau, 
i que no donés gaire feina als que m’hagin de 
cuidar. A vegades he pensat que el millor seria 
morir-me de cop, sense adonar-me’n, però em 

sembla que aquesta possibilitat no m’acaba de 
fer el pes. Però ves a saber. També m’agradaria 
viure-ho amb serenor, sense gaires angoixes. I 
penso que, tal com ara ho veig, a distància, pen-
so que aquesta serenor la tindré, però quan hi 
sigui ficat ja veurem què passa. 

Menys complicat és pensar com voldria que 
fos l’acompanyament d’aquesta mort. Per a mi, 
aquí, la cosa clau és que, a més de la companyia 
afectuosa dels que puguin venir-me a veure, 
pugui tenir un bon acompanyament cristià. 
Un bon acompanyament que no seria cap cosa 
complicada: simplement, com he dit abans, te-
nir algú a prop que resi amb mi el parenostre. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre
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I això, tant si estic conscient, com si no queda 
clar si ho estic, com si sembla clar que no ho es-
tic. I si s’escau, resar-lo no només una vegada. 

Aquesta seria la cosa bàsica. Però n’hi ha d’altres 
que poden reforçar-la. Per exemple, m’agrada-
ria poder escriure –o dictar– alguna cosa de com 
ho estic vivint, que per a mi això d’escriure és 
una peça clau en el meu viure. I també, certa-
ment, rebre els dos sagraments que acompa-
nyen la mort cristiana: la unció dels malalts, 
que és la pregària de l’Església per a qui està 
en aquesta situació de feblesa, i la comunió, a 
la qual es dona en aquest cas el nom de viàtic, 
que vol dir provisions per al viatge. Certament, 
m’agradaria rebre aquests sagraments no en so-
litari, sinó amb altres persones que m’acompa-
nyessin en la celebració. 

Hi ha un altre sagrament que també s’acostu-
ma a associar amb la mort, que és el de la peni-
tència, per demanar el perdó dels pecats i arribar 
net davant Déu. Però, si us he de dir la veritat, jo 
no sento gaire –o gens– la necessitat d’aquesta 
mena de neteja a fons en aquest moment final. 
Soc pecador, evidentment, com tothom, però 

em sembla que la meva relació amb Déu ja ha in-
clòs sempre aquest reconeixement, i el conven-
ciment que ell ja resol el tema pel seu compte. 

Així és com veig ara aquest moment tan fona-
mental de la meva vida. Tant de bo que fos així. 

I deixeu-me dir ara alguna cosa sobre com trac-
tem socialment i eclesialment aquest moment 
de la mort. Des del punt de vista social, a mi em 
sap greu veure com, quan es parla del procés 
de morir, molt sovint es fa desaparèixer total-
ment la vivència de la mort des de la perspecti-
va cristiana, o religiosa en general, quan de fet 
es tracta d’una perspectiva molt fonamental 
per a moltes persones. El passat 18 d’abril, en 
aquestes mateixes pàgines, Ramon Bassas, en 
un article titulat ‘Crisi de vocacions?’ es referia 
a una obra de teatre en què es veia clarament la 
voluntat de no tenir en comptre aquesta possi-
bilitat de vivència davant la mort. Quina llàsti-
ma i quina inhumanitat! 

Però també des del punt de vista eclesial pe-
quem d’explicitar molt poc la importància de 
l’acompanyament de la mort. Durant molts 

anys, la predicació cristiana es va dedicar a 
fer por a la gent amb l’amenaça de la condem-
na eterna. Però, ara que això ho hem superat, 
sembla que ens hàgim oblidat del tema. Jo, al-
menys, mai no sento parlar-ne quan vaig a mis-
sa. I estaria bé fer-ho. Estaria bé convidar-nos 
a la gent gran a obrir els ulls a aquest moment 
vital tant rellevant, per preparar-nos per viure’l 
amb pau i confiança, i estaria bé també recor-
dar-nos a tots, joves i vells, el bon servei que 
podem fer quan tenim algú proper que s’acosta 
a la mort, si som capaços d’ajudar-lo a la vivèn-
cia cristiana d’aquest moment. Si ell vol i com 
ell vulgui, evidentment. 

Com deia sant Francesc d’Assís: “Lloat siguis, 
Senyor meu, per la nostra germana la mort cor-
poral!”. I com deia Joan Salvat-Papasseit: “Vos-
altres restareu, per veure el bo que és tot: i la 
Vida, i la Mort”. 

josep lligadas –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/roba-estesa/crisi-vocacions-277989
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre/ajudar-ben-morir-279507
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El bisbat de Girona reflexiona sobre 
els reptes de la “nova normalitat” 

El Consell Pastoral Diocesà de Girona va cele-
brar dissabte passat la seva sisena reunió, de 
manera telemàtica. L’encontre va tractar sobre 
la vivència de la pandèmia a la diòcesi i els rep-
tes pastorals que s’hauran de tenir en comp-
te en la nova normalitat, un cop es superi la 
pandèmia. El bisbe Francesc Pardo va donar 
la benvinguda al grup, després de la pregària 
inicial, i va remarcar que les aportacions de les 
persones participants són d’utilitat i guia per 
afrontar els curs vinent, on es preveu que la si-
tuació sanitària millori. 

cr | llegir al web +

Segona caminada conscient fins l’esplanada 
del Pont Nou de Manresa  

La segona caminada conscient de la ‘Travessa 
cap al 2022’, emmarcada en l’àmbit ‘Silenci’, ha 
tingut lloc aquest dimecres 26 de maig. Cada 
caminada s’adscriu a una zona concreta de la 
ciutat amb la participació d’alguna associació 
compromesa socialment i lligada amb l’es-
mentada zona. En aquesta ocasió, al finalitzar 
l’acció, hi han participat els organitzadors de 
la Festa del Riu, dedicada a l’economia social 
i solidària a la Catalunya Central, que acabarà 
aquest dissabte a la zona del Pont Nou i altres 
espais de la ciutat. 

inspiració 2022 | llegir al web +

Andorra celebra l’aplec de Sant Romà de Vila  

 Aquest dilluns de Pentecosta, festivitat litúrgi-
ca de Maria Mare de l’Església, l’església de Sant 
Romà de Vila, a Encamp, va celebrar el tradici-
onal aplec. Enguany, dins el marc de la visita 
pastoral a la parròquia, presidit per l’arquebis-
be d’Urgell, Joan-Enric Vives. A la seva arriba-
da l’arquebisbe fou rebut pel cònsol menor de 
la parròquia, Joan Miquel Rascagnères i pel 
rector, Antoni Elvira. La missa la van concele-
brar amb l’arquebisbe, el rector, el secretari del 
bisbe, David Codina, i el diaca Josep Montoya 
i van assistir-hi els veïns i amics de vila així com 
les autoritats comunals. 

bisbat d’urgell | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbat-girona-reflexiona-sobre-reptes-nova 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/segona-caminada-conscient-fins-esplanada-pont-nou 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/andorra-celebra-aplec-sant-roma-vila 


Dv, 28/05/2021 | Catalunya Religió | núm. 12637 | RECULL DE PREMSA

Lleida ja compta amb 2.000 centres 
de culte
DJ, 27/05/2021 | SEGRE

La Ruta del Cister aposta per captar 
el turisme esportiu
DJ, 27/05/2021 | DIARI DE TARRAGONA

Sor Lucía és la nova priora de Santa 
Clara amb missatge de felicitació 
del Papa inclòs
DJ, 27/05/2021 | REGIÓ 7

El Papa es troba amb persones 
sense llar i refugiats
DC, 26/05/2021 | VATICAN NEWS

El Santuari de Núria aposta per 
l’energia geotèrmica per eliminar 
l’ús del gasoil
DG, 23/05/2021 | DIARI DE GIRONA

Tortosa adjudica el projecte per fer 
visitables les restes arqueològiques 
de la plaça de la catedral
DC, 26/05/2021 | SETMANARI L’EBRE

El nombre d’esglésies evangèliques 
s’ha triplicat a Girona des de l’any 
2004
DV, 28/05/2021 | DIARI DE GIRONA

Mor el Patriarca Gregori Pere XX 
líder dels catòlics a Armènia
DJ, 26/05/2021 | VATICAN NEWS

https://www.segre.com/noticies/guia/2021/05/27/lleida_compta_amb_135981_1111.html
https://www.diaridetarragona.com/camp/La-Ruta-del-Cister-aposta-per-captar-turisme-esportiu-20210526-0056.html
https://www.regio7.cat/manresa/2021/05/27/sor-lucia-nova-priora-santa-52298417.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/encuentro-del-papa-francisco-con-personas-sin-hogar-y-refugiados.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/05/12/energetica-gasoil-vall-de-nuria-fgc-aposta-51714935.html
https://ebredigital.cat/2021/05/26/tortosa-adjudica-el-projecte-cota-0-per-fer-visitables-les-restes-arqueologiques-de-la-placa-de-la-catedral/
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/05/28/nombre-d-esglesies-evangeliques-s-52340707.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-05/fallece-el-patriarca-gregorio-pedro-xx-lider-iglesia-armenia.html
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