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S’inicien els estudis per a la restauració 
de la Torre Minerva del Passeig Arqueològic 
de Tarragona 

L’Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa 
un important projecte de restauració de la Tor-
re Minerva, situada al Passeig Arqueològic de 
la ciutat. Aquesta iniciativa, que fa temps que 
s’està gestant, pot veure finalment la llum grà-
cies a l’acord que s’ha arribat amb la Fundació 
Obra Pia Montserrat de l’Arquebisbat, propieta-
ri del monument, i el finançament de gran part 
de les tasques que s’hi duran a terme per part 
de la Fundació Privada Mútua Catalana. 

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

Una vida religiosa en procés de canvi  

Del 27 al 30 de maig es va realitzar la trobada 
formativa bianual del quinquenni de les Ins-
pectories Salesiana Maria Auxiliadora (SMX) i 
Santiago el Mayor (SSM) per a una desena de 
salesians, juntament amb els delegats de for-
mació, Fernando Miranda i Juanjo Bartolomé, 
van viure tres dies de reflexió, formació i convi-
vència fraterna a la Casa Salesiana Martí-Codo-
lar, a Barcelona. La trobada, que va portar per 
títol ‘Una vida religiosa salesiana en procés de 
canvi’, va comptar amb la participació de Pas-
cual Chávez, Rector Major emèrit. 

salesians | llegir al web +

Vilafranca vol renovar els vitralls de la basílica

Coincidint amb la represa de les obres de re-
habilitació de la teulada de la basílica de Santa 
Maria de Vilafranca, la comissió Santa Maria 
2020 engega una nova campanya de col·la-
boració, en aquest cas per ajudar a sufragar 
els dos vitralls pendents. Certament, un dels 
elements característics de la basílica són els 
vitralls: mentre que els grans finestrals de l’ab-
sis corresponen a l’obra gòtica inicial, la rosas-
sa de la façana principal i els rosetons de les 
capelles laterals es van obrir amb la reforma 
d’inicis del segle XX. 

parròquies de vilafranca | llegir al web +
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Audiència General 2 de juny 2021 

Els Evangelis ens mostren com  n’és de fona-
mental la pregària en la relació de Jesús amb 
els seus deixebles. Això ja apareix en l’elecció 
dels que esdevindran després els Apòstols. 
Lluc situa la seva elecció en un context precís 
de pregària i diu: «Per aquells dies, Jesús se 
n’anà a la muntanya a pregar i va passar tota la 
nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar 
els seus deixebles, n’escollí dotze i els donà el 
nom d’apòstols» (6,12-13). Jesús els tria després 
d’una nit de pregària. Sembla que no hi ha cap 
altre criteri en aquesta elecció que la pregària, 
el diàleg de Jesús amb el Pare. A jutjar per com 

es comportaran aquests homes més tard, sem-
blaria que l’elecció no va ser la millor perquè 
tots van fugir, el van deixar sol abans de la Pas-
sió; però és precisament això, especialment la 
presència de Judes, el futur traïdor, el que de-
mostra que aquests noms estaven escrits en el 
pla de Déu. 

L‘oració a favor dels seus amics reapareix con-
tínuament en la vida de Jesús. Els Apòstols de 
vegades es converteixen per a Ell en motiu de 
preocupació, però Jesús, tal com els va rebre 
del Pare, després de la pregària, els porta en el 
seu cor, fins i tot en els seus errors, fins i tot en 
les seves caigudes. En tot això descobrim com 

Jesús model i ànima de tota pregària

PAPA FRANCESC
A LES HOMILIES DEL PAPA FRANCESC
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Jesús era mestre i amic, sempre disponible per 
esperar amb paciència la conversió del deixe-
ble. El punt més alt d’aquesta espera pacient és 
el “teixit” d’amor que Jesús teixeix al voltant de 
Pere. A l’Últim Sopar li diu: «Simó, Simó, Satanàs 
t’ha buscat per sacsejar-te com es garbella el blat; 
però jo he pregat per tu, perquè la teva fe no de-
falleixi. I tu, quan t’hauràs penedit, enforteix els 
teus germans» (Lc 22,31-32). És impressionant, 
en el temps del fracàs, saber que en aquell mo-
ment l’amor de Jesús no cessa, - “Però pare si es-
tic en pecat mortal, Jesús m’estima? – Sí- I Jesús 
segueix pregant per mi? – Sí – Però si he fet coses 
molt lletges i molts pecats, Jesús em segueix 
estimant? – Sí”. L’amor i la pregària de Jesús per 
cadascun de nosaltres no cessen, sinó que es fan 
més intensos i som al centre de la seva oració! 
Això ho hem de recordar sempre: Jesús prega 
per mi, està pregant ara davant el Pare i li mostra 
les ferides que porta sobre, per mostrar al Pare 
el preu de la nostra salvació, és l’amor que ens 
té. Però ara mateix cadascun de nosaltres pensa: 
ara Jesús està pregant per mi? Sí. Aquest és un 
gran convenciment que hem de tenir. 

La pregària de Jesús torna puntual en un mo-
ment crucial del seu camí, el de la verificació 

de la fe dels seus deixebles. Escoltem de nou 
l’evangelista Lluc: «Un dia Jesús es trobava en 
un lloc solitari pregant. Els deixebles eren amb 
ell i ell els fa aquesta pregunta: “Qui diu la gent 
que soc?”. Ells responen: “Joan el Baptista; altres 
diuen Elies; altres un dels antics profetes que ha 
ressuscitat”. Llavors els pregunta: “Però vosal-
tres, qui dieu que soc jo?”. Pere respon en nom 
de tots: “El Crist de Déu”. Ell els va manar estric-
tament de no dir-ho a ningú» (9,18-21). Els mo-
ments crucials de la missió de Jesús van sempre 
precedits de l’oració, però no així de passada, 
sinó amb una oració intensa i perllongada. Sem-
pre en aquells moments hi ha l’oració. Aquesta 
comprovació de la fe sembla un objectiu i en 
canvi és un punt renovat de partida per als dei-
xebles, perquè, a partir d’aleshores, és com si 
Jesús pugés un to en la seva missió, parlant-los 
obertament de la seva passió, mort i resurrecció. 

Des d’aquest punt de vista, que instintivament 
desperta repulsió, tant en els deixebles, com 
en nosaltres que llegim l’Evangeli, l’oració és 
l’única font de llum i de força. Cal resar més in-
tensament, cada vegada que el camí fa pujada. 
I de fet, després d’haver anunciat als deixebles 
el que li esperava a Jerusalem, té lloc l’episodi 

de la Transfiguració. «Jesús va prendre amb ell 
Pere, Joan i Jaume i va pujar a la muntanya a 
pregar. Mentre pregava, el seu rostre va canviar 
d’aspecte i el seu vestit es va tornar d’una blan-
cor esclatant. I heus aquí, dos homes parlaven 
amb ell: eren Moisès i Elies, que apareixien en 
la glòria, i parlaven del seu èxode, que estava 
a punt de tenir lloc a Jerusalem» (Lc 9,28-31), 
és a dir la Passió. Per tant, aquesta manifesta-
ció anticipada de la glòria de Jesús va tenir lloc 
en l’oració, mentre el Fill estava immers en la 
comunió amb el Pare i acceptava plenament 
la seva voluntat d’amor, al seu pla de salvació. 
I, d’aquella pregària, en surt una paraula clara 
per als tres deixebles implicats: «Aquest és el 
meu Fill, l’elegit; escolteu-lo” (Lc 9,35). De la 
pregària ve la invitació a escoltar Jesús, sem-
pre de la pregària. 

A partir d’aquest ràpid viatge per l’Evangeli, 
aprenem que Jesús no vol només que preguem 
com Ell prega, sinó que ens assegura que, fins i 
tot si els nostres intents d’oració són ineficaços 
del tot, nosaltres podem comptar sempre amb 
la seva pregària. Hem de ser conscients: Jesús 
prega per mi. Una vegada, un bon Bisbe em va 
explicar que en un moment molt dolent de la 
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seva vida i d’una gran prova, un moment de 
foscor, va mirar a la part alta de la Basílica i va 
veure escrita aquesta frase: “Jo Pere pregaré per 
tu”. I això li va donar força i reconfort. I això pas-
sa cada vegada que cadascun de nosaltres sap 
que Jesús prega per ell. Jesús prega per nosal-
tres. En aquest moment, ara. Feu un exercici de 
memòria de repetir això. Quan hi ha alguna di-
ficultat, quan este enmig de distraccions: Jesús 
està pregant per mi. Per`, pare, això és veritat? 
És veritat, ho ha dit Ell mateix. No oblidem que 

el que ens aguanta a cadascun de nosaltres en 
la vida és l’oració de Jesús per cadascun de no-
saltres, amb nom i cognoms, davant del Pare, 
mostrant-li les ferides que són el preu de la 
nostra salvació. 

Fins i tot si les nostres oracions fossin només 
balbuceigs, si estiguessin compromeses amb 
una fe vacil·lant, mai no hem de deixar de con-
fiar en Ell, jo no sé pregar però Ell prega per mi. 
Recolzades en la pregària de Jesús, les nostres 

tímides pregàries es recolzen sobre les ales de 
l’àguila i pugen fins al Cel. No ho oblideu: Jesús 
està pregant per mi - Ara? – Ara. En el moment 
de la prova, en el moment del pecat, fins i tot en 
aquell moment, Jesús està pregant per mi amb 
tant d’amor. 

papa francesc –cr | llegir al web +  
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Càritas Barcelona: “És el moment d’apostar 
per una economia social i solidària” 

Habitatges precaris, bretxa digital, augment 
dels problemes psicoemocionals, pèrdua de 
feina, atur de llarga durada, noves problemàti-
ques socials, prestacions insuficients o que no 
arriben, solitud, manca de xarxes de suport, co-
bertura de necessitats bàsiques. Són conceptes 
que comencen a ser malauradament un clàssic 
en les rodes de premsa de Càritas i que eviden-
cien una cronificació de la problemàtica social 
que necessita noves inventives i nous projectes. 
Aquest dijous Càritas Barcelona ha presentat la 
memòria de l’any 2020. Un any marcat per la 
pandèmia de la Covid-19 que ha fet aflorar noves 
problemàtiques i noves vulnerabilitats. 

Com a context, el director de Càritas Barcelona, 
Salvador Busquets, ha afirmat que hem viscut 
una forta caiguda del PIB de l’Estat Espanyol, 
“la caiguda més forta des del final de la guerra 
civil”, i acompanyada de l’impacte que aquest 
fet ha tingut sobre el mercat laboral. “L’atur va 
augmentar a Catalunya en 55.800 persones, i les 
llars sense ingressos a Catalunya van fregar les 
cent mil”, el que suposa un augment del 14%. 

La Covid-19 ha afectat de ple. Es partia d’una 
situació fràgil, d’una protecció social insufici-
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ent. Actualment, ha explicat Busquets, “només 
un 8% de les llars ateses per Càritas Barcelona 
reben una prestació mínima”, exemple, recorda, 
que remarca “el caracter estructural que té el 
dèficit de les polítiques socials”. I tot i que des 
de Càritas comencen a albirar un lleuger creixe-
ment de les concessions de la renda garantida, 
aquesta prestació només arriba “a una de cada 
quatre persones en situació de pobresa severa”.  

Noves problemàtiques 

L’any 2020 Càritas Barcelona va atendre 16.249 
llars. S’han duplicat, expliquen, les llars ateses 
en els serveis de primera resposta. I una dada 
preocupant, el 47% de les llars que han atès 
eren noves. S’han triplicat les ajudes econò-
miques per aliments, i han duplicat les de re-
lloguer. I és que el 26% de les llars ateses per 
Càritas Barcelona viuen sense cap ingrés. 

Una crisi multidimensional a escala global, afir-
ma Míriam Feu, cap d’anàlisi social i incidència 
a Càritas Barcelona, que s’ha traduït a l’entitat 
d’Església en donar resposta a sis problemàti-
ques socials aquest 2020. Problemàtiques que 
no són noves, però que sí ho són “en magnitud 
i intensitat”.  

Hi ha també un canvi en el perfil de les perso-
nes ateses. Des del 2015 i fins al 2019, les per-
sones ateses en situació irregular era constant. 
Amb la pandèmia s’ha truncat aquesta tendèn-
cia, tot i que encara representa un 46%. Les 
persones de nacionalitat espanyola represen-
ten ara el 54% dels atesos. L’any 2020 també ha 
comportat un estancament dels usuaris sols. 
“Les famílies amb fills ateses han anat en aug-
ment”. Atenen més dones que homes, i desta-
ca el col·lectiu joves que ja representa un 20%, 
dels quals el 8% corresponen a joves sense re-
ferents al territori. “Ens ha obligat a crear nous 
projectes, com el programa Llankay, un progra-
ma laboral per a joves”. 

Feu també ha expressat les sis problemàtiques 
que han detectat i amb les quals treballa Càri-
tas Barcelona. Una d’elles, la precarietat laboral. 
“Acompanyem en la inserció on s’han aconse-
guit 595 llocs de treball amb contracte, i 600 
persones ocupades dins l’economia informal. 

Un altre problema social nou és el de la bretxa 
digital. “Prop de la meitat de les persones que 
atenem es troben en apagada digital”. Càritas 
Barcelona ha hagut de facilitar accés a dispo-
sitius, fer el pagament de dades per connexió, 

l’habilitació d’espais a les parròquies i locals, i 
oferir formació digital. 

La tercera problemàtica que Feu ha subratllat 
és la manca d’habitatge digne. “El 67% de les 
persones ateses no tenen un habitatge digne”, 
la xifra més elevada en els darrers anys”. Càri-
tas explica que un 39% de les famílies ateses 
viu directament en habitacions de relloguer, 
superant aquest percentatge ja a les que viuen 
en propietat o lloguer. Càritas Barcelona durant 
el 2020 ha pagat ajudes econòmiques per rello-
guer, ha ofert recursos residencials, i un servei 
de mediació i acompanyament en drets. “Som 
una gota en l’oceà, necessitem polítiques públi-
ques de l’habitatge”, ha reclamat Míriam Feu.  
També destaca l’empitjorament de la salut, físi-
ca, però sobretot la psicoemocional de les perso-
nes. “Un 41% de les persones ateses han tingut 
un o més atacs d’ansietat, i més d’un miler de 
persones han rebut ajuda psicològica nostra”. 

Remarquen també la manca de vincles i de rela-
cions socials, junt amb l’aillament que pateixen 
les persones grans. “S’han creat nous projectes 
d’espais polivalents, d’espais d’humanització 
i acollida, i 10.659 nens i joves han participat 
dels nostres serveis”. 
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Càritas Barcelona fa especial esment també a 
les llars sense cap tipus d’ingrés. Davant d’això 
han reforçat el servei d’ajudes econòmiques, 
destinant 3,8 milions d’euros. També han aju-
dat a accedir a les prestacions a les quals tenen 
dret els usuaris. “Ja fa un any que es va crear un 
dispositiu d’acompanyament en què s’han as-
sessorat més de 1.300 persones”. La gran ma-
joria de sol·licituds, però, són denegades, estan 
en estudi o es troben en espera.  

#siguemméspoble 

I malgrat presentar l’informe de l’any 2020, 
Càritas Barcelona també ha expressat algunes 
tendències que continuen en aquest any 2021. 
Feu afirma que continuen augmentant les ne-
cessitats i ajudes econòmiques i la necessitat 
d’acompanyament en autonomia digital. “Ens 
cal pensar que entrem en una recuperació, tot i 
així parlem d’arribar a una situació precovid tot 
i que no era ni molt menys bona”.  

I sota la campanya #siguemméspoble, Càri-
tas Barcelona reconeix que ara “és el moment 
d’apostar per una economia social i solidària, 
per una societat que no divideixi ciutadans de 
primera i segona, que valori el paper de les cu-
res de les persones, i que generi un nosaltres 
que no deixi ningú enrere”.  

Com a propostes a l’administració pública, Cà-
ritas Barcelona demana també un pla de rescat 
estructural de lluita contra les causes que gene-
ren vulnerabilitat social. Salvador Busquets ha 
reconegut que “la solidaritat ciutadana ajuda 
molt però no pot afrontar problemes socials 
estructurals”. Des de l’entitat d’Església cele-
bren la ratificació per part de l’Estat Espanyol 
de la carta social europea revisada, i la posada 
en marxa fa escassament quinze dies del por-
tal segona oportunitat de la Generalitat. Mal-
grat aquestes bones notícies, Càritas continua 
demanant que cal ampliar el parc d’habitatge 
social i equiparar-lo, almenys, a la mitjana euro-

pea. “Ara estem en un 2% i si tinguessim la mit-
jana europea estaríem en un 16%”. Cal també 
potenciar l’autonomia digital i d’alfabetització 
i continuar treballant per l’encaix de la renda 
garantida i l’ingrés mínim vital.  I és que segons 
el president de Càritas Barcelona i cardenal ar-
quebisbe de Barcelona, Joan-Josep Omella, “no 
podem deixar que ningú quedi als marges de la 
vida”. Omella ha llegit un refrany italià que diu 
que ‘si un petit home en el seu petit món fa una 
petita cosa, el món canvia’. 

Aquesta és l’esperança de Càritas i de moltes 
entitats que treballen amb els febles, ha reco-
negut Omella. Vivim, ha afirmat, “un moment 
de crisi social i econòmica que ha posat de ma-
nifest la vulnerabilitat de la vida. Som tots ger-
mans, vinguin d’on vinguin”. Omella ha clos 
l’acte afirmant que, tal com diu el papa Francesc, 
“l’amor és civil i polític, engloba tota la societat”. 

glòria barrete –cr | llegir al web +  
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Càritas atén 167.000 persones arreu 
de Catalunya  

Aquesta setmana, coincidint amb la celebració 
de Corpus, les Càritas amb seu a Catalunya han 
fet públiques les seves memòries del 2020. Un 
any marcat per la pandèmia i en què les entitats 
diocesanes han augmentat la població atesa, 
especialment en els serveis de cobertura de ne-
cessitats bàsiques. Diverses diòcesis afirmen que 
s’ha incrementat notablement el nombre de per-
sones ateses que no havien rebut abans beques 
o ajuts bàsics. En total, més de 167.411 persones 
han rebut el suport de les Càrites diocesanes de 
Catalunya. Concretament, 35.229 persones a Bar-
celona, 32.905 persones a Terrassa, 29.915 perso-
nes a Girona, 21.329 persones a Tarragona, 18.460 
persones a Sant Feliu de Llobregat, 16.000 perso-

nes a les diòcesis de Lleida, Urgell i Solsona, 8.534 
persones a Tortosa i 5.039 persones a Vic. 

“Mai hagués pensat que faria cua a Càritas” 

A l’arquebisbat de Tarragona afirmen que una de 
les frases més escoltades a les Càritas de la seva 
diòcesi és: “Mai hagués pensat que faria cua a Cà-
ritas”. Totes les Càritas amb seu a Catalunya han 
augmentat el nombre de persones ateses, i és 
que la crisi social derivada de la pandèmia ha tin-
gut efectes devastadors a tot el territori. Aquest 
fet ha dut a les entitats d’església a concentrar la 
seva activitat en la cobertura de necessitats bà-
siques. Especialment l’alimentació, però també 

els subministraments, l’habitatge o el suport 
econòmic per assegurar la subsistència vital. 

En la presentació de la memòria al bisbat de Gi-
rona, el bisbe Francesc Pardo va fer una crida a 
“encarar el 2021 amb il·lusió, coratge i esperan-
ça, enfocades a l’acompanyament a les perso-
nes que més estan patint”. Segons els experts 
la situació social, però, trigarà encara mesos –i 
fins i tot podrien ser anys– en recuperar la nor-
malitat. Una dinàmica que fa més essencial que 
mai les entitats de base que donen suport a la 
població amb un major risc d’exclusió social.

cr | llegir al web +
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El Corpus s’instal·la al Museu Diocesà 
de Barcelona  

El Corpus Christi és una de les celebracions 
més antigues i lluïdes que s’han celebrat a la 
capital catalana al llarg de la història, a la qual 
sempre ha estat convidada a participar tota la 
ciutadania. Coincidint amb aquesta festivitat i 
immersos en les celebracions dels 700 anys de 
la primera processó de Corpus documentada a 
Barcelona –que es mantindran fins a finals del 
2021– el Museu Diocesà de Barcelona ha inau-
gurat aquest dijous l’exposició titulada “Barce-
lona al carrer. Veure i ser vist.

església barcelona | llegir al web +

Un conte que va venir donat, a ‘Alí i Ramboline’  

Valentí Gubianas és l’autor del text i de les il-
lustracions d’Alí i Ramboline (Baula, 2021). I és 
ell mateix qui ens explica com aquest conte li 
va venir donat a partir d’una notícia molt cu-
riosa. L’ha convertit en una faula que parla de 
l’amor i de la tendresa.  

Mor el monjo de Montserrat Anselm M. Parés  

D’una vida espiritual intensa, era complidor, fi-
del, metòdic, servicial, va treballar en tasques 
vinculades a l’administració del monestir i des 
del 1998 portant la caixa de la comunitat i faci-
litant gestions als monjos. El pare Anselm M. 
Parés, monjo de Montserrat, va morir el diven-
dres 28 de maig amb 78 anys. Aquest dilluns 
ha tingut lloc la missa exequial a la basílica de 
Montserrat. L’abat Josep M. Soler l’ha recordat 
com un “monjo de vida espiritual intensa, i fi-
del al rés del rosari cada dia; durant una colla 
d’anys el dirigia a la basílica”. 

abadia de montserrat | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST
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Viqui Molins: “He descobert la importància 
de denunciar coses amb els personatges 
d’una novel·la” 

La religiosa teresiana i autora del llibre Els se-
crets de la badia, Victòria Molins, ha participat 
com a convidada especial en el club de lectura 
‘Amb fe de llibres’. Una novel·la de ficció, am-
bientada entre Barcelona i Angola, que posa 
de relleu la importància de denunciar temes 
complexos mitjançant la paraula. La corrupció 
endèmica, el compromís vocacional i una his-
tòria d’amor són el context triat per la Viqui per 
anar embastant una història propera, senzilla i 
plena de matisos. I és que si hi ha algú que pugui 
parlar del món de la pobresa, de la missió o de 
la vida familiar és la Victòria Molins. La prota-
gonista del llibre va fent el seu camí vital ple de 
valors intrínsecs com són la fe, el compromís, la 
justícia, la denúncia social o el valor de la família. 
“Tenia un interès molt gran per mostrar el valor i 
la importància de la vida familiar”, ha reconegut 
Molins. També en el diàleg establert en el club 
de lectura han sorgit temes de fons: “Els qui ens 
dediquem al món de la marginació sabem que 
no som redentors”, ha expressat Molins.  

La propera trobada és el 6 de juliol a les 18 h via 
online on es comentarà el llibre Fites. Dietari espi-
ritual d’un home d’acció, de Dag Hammarskjöld.

 glòria barrete –cr | llegir al web +  
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Animaset de Loiola a Manresa: el documental 
del Camí Ignasià  

Sant Ignasi va sortir de casa seva, a Loiola, el 
mes de febrer de 1522. I va arribar a Manresa el 
25 de març de 1522. És el camí que aquests dies 
han refet quatre pelegrins acompanyats d’un 
guia i que ha gravat la productora Animaset. 
Els ha seguit per Euskadi, passant per Navarra, 
La Rioja, Aragó i fins arribar a Catalunya per fer-
ne un documental. Aquest dimecres acaben el 
rodatge d’una pel·lícula que s’estrenarà el març 
de 2022 a Manresa amb motiu dels 500 anys 
de l’estada de sant Ignasi en aquesta ciutat. 

“Avui estem caminant 500 anys més tard és 
perquè sant Ignasi va donar la primera pas-
sa”, explica el jesuïta Josep Lluís Iriberri, di-
rector del Camí Ignasià. És també el guia del 
grup que han seguit les càmeres durant el pe-
legrinatge. 

La pel·lícula és una iniciativa de l’Oficina del 
Pelegrí i se’n faran dues versions. Una versió 
cinematogràfica d’hora i mitja i una altra de 50 
minuts per televisió. La idea és que es pugui vi-
sionar per totes les poblacions per on passa el 
camí i que hi hagi passis arreu del món, gràcies 
a la col·laboració amb la Companyia de Jesús i 
amb l’administració pública. 
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El projecte de pel·lícula-documental sobre el 
Camí Ignasià va començar el 2020 quan Iriber-
ri va rebre l’encàrrec del provincial, en aquell 
temps, de la província de Catalunya. A la base hi 
ha la promoció d’un camí de pelegrinatge ins-
pirat en d’altres models, com el de Sant Jaume. 

En aquest cas, però, seguint l’autobiografia de 
sant Ignasi i els seus exercicis espirituals. “Pre-
nem Ignasi de Loiola com un model de persona 
que es posa en camí, que decideix un canvi de 
vida radical”, apunta Iriberri. “Aquest canvi de 
vida fa 500 anys el va canviar no només a ell, 
sinó que ens va deixar un llegat a tots els que 
hem vingut darrera”.  

Natura, cultura, art i gastonomia 

El director d’Animaset, Jordi Roigé, explica 
que “tots els racons per on passa el Camí Ig-
nasià conviden a fer una experiència cultural 
i de natura amb una experiència més interior, 
d’aquesta conversió de l’esperit”. És el que fan 
els quatre pelegrins a qui segueixen: “Aprofi-
tem també per descobrir la cultura, l’art que 
ens parla, sobretot l’art religiós, aquest art que 
trobem en aquests pobles i ciutats, de vegades 
una mica amagats”, apunta Iriberri.  
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ció de producció important. En aquest sentit 
s’ha mostrat agraït amb l’equip d’Animaset: 
“Andrea Bossoms està fent una tasca de pro-
ducció increïble i comptem amb un equip de 
producció audiovisual de primer nivell que re-
quereix molta flexibilitat”. 

Les jornades de gravació han estat molt llar-
gues, amb “rodatges que comencen a quarts de 
vuit del matí i que de vegades acaben a les deu 
de la nit.” 

L’equip ara ja és a Manresa, una ciutat que ofe-
reix 22 llocs ignasians per visitar: “Anirem als 
principals: el Pou de la llum, lloc d’il·lumina-
ció; a la Seu, on anava a sentir la missa i a con-
fessar-se; al santuari del Rapte, on sant Ignasi 
descobreix el valor de deixar-se fer per Déu, i 
la Cova, amb tots aquests nous exponents de la 
presència de Déu, que són els mosaics de Rup-
nik”, apunta Iriberri. I conclou: “Tindrem un 
parell de dies bastant plens!” 

laura mor –cr | llegir al web +  

Sant Ignasi ho deia en els Exercicis espirituals: 
el pelegrinatge busca trobar una orientació vi-
tal. “Això és el que cerca també el pelegrí del 
segle XXI”, diu Iriberri. “Quan iniciem aquest 
canvi que ell també va fer, el que cerquem és 
sortir més orientats, més enfocats, més situats 
en les nostres decisions i opcions de la nostra 
vida, amb més sentit”. 

En el caminar s’hi estableix un ritme que ho 
propicia: “L’obertura que ofereix el pelegrinat-
ge és un instrument que ens pot ajudar al segle 
XXI a tocar de peus a terra i a situar-nos en allò 
que és essencial en la nostra vida”. Com explica 
Iriberri, “quan fas un pelegrinatge no càrregues 
gaire la motxilla, no pots, saps que tindrà con-
seqüències negatives”. 

Caminar en aquest cas implica “agafar la mot-
xilla, el posar-se en un estil de vida que és tran-
quil, serè, una forma de viure marcada per un 
ritme molt constant”. Els pelegrins s’aixequen 
al matí, caminen, passen per diferents llocs i 
paisatges, ciutats, pobles, s’aturen, mengen, 
descansen i l’endemà, comencen de nou. Ho 
subratlla dient que serveix per “obrir-se a la sor-
presa, des de la senzillesa i la humilitat d’aquell 

que sap que els límits estan allà”. I, a partir 
d’aquí, “experimentar l’experiència dels altres i 
l’experiència de Déu, això és el que busquem”. 

Un rodatge extraordinari 

Pel que fa al rodatge, Roigé ho defineix com a 
“una experiència extraordinària” i “professio-
nalment complexa”. Parla de moltes localitza-
cions diverses que requereixen una coordina-
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Més xarxes i recursos 
a favor de la conversió ecològica 

“Si jo no sé com es fa, miro què han fet d’altres”. 
És un dels principis que sostenen la nova Pla-
taforma d’Acció Laudato Si’ impulsada des del 
Dicasteri pel Desenvolupament Humà Inte-
gral del Vaticà. I és també l’esperit de la nova 
campanya ‘La conversió ecològica és possible’ 
que impulsen una vintena d’entitats eclesials 
vinculades a la diòcesi de Barcelona. Aquest 
dimarts al vespre s’han presentat les dues inici-
atives en la cloenda de l’any Laudato Si’. 

“Aquesta pandèmia de coronavirus ens ha 
permès comprendre que tot està connectat: 
seguim treballant, tot està connectat i junts es 
pot fer molt”, ha defensat Tebaldo Vinciguer-
ra. Des del Dicasteri pel Desenvolupament 
Humà Integral, ha descrit la Plataforma d’Acció 
Laudato Si’ com una xarxa social que ha d’afa-
vorir contactes, compartir recursos i facilitar un 
canvi educatiu global. 

La Plataforma compta amb un espai d’inscrip-
cions per a comunitats, institucions i famílies i 
restarà oberta fins a principis d’octubre. El ca-
nal està pensat per a organitzar un canvi de set 
anys a partir dels objectius que cada entitat ins-
crita es marqui com a prioritari. 
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‘Sabem que les coses poden canviar’ 

En la cloenda de l’any Laudato si’, celebrat en 
el cinquè aniversari de l’encíclica, s’ha posat en 
marxa un programa global a favor de la sosteni-
bilitat de totes les comunitats catòliques. Amb 
el lema ‘Sabem que les coses poden canviar’ s’ha 
fet una crida des del Vaticà amb aquesta intenció. 

I és el mateix tarannà de la campanya de sensi-
bilització que impulsa la Xarxa Laudato si’ des 
de Catalunya. Una visió positiva, basada en ac-
cions que ja s’estan duent a terme, per reforçar 
la idea que ‘La conversió ecològica és possible’. 
“Tan de bo que aquest vídeo sigui portador de 
l’alè de l’Esperit, capaç de capgirar-ho tot i de 
donar-nos força per afrontar el reptes del nos-
tre temps amb esperança”, ha apuntat Maria 
Bargalló, vicepresidenta de Justícia i Pau, en 
relació al primer vídeo de la campanya, dedicat 
a l’espiritualitat. 

Se’n publicaran set des d’ara fins a acabar l’any 
i que cada vídeo respon a un dels 7 Objectius 
Laudato si’ establerts pel Dicasteri pel Desen-
volupament Humà Integral. “Els vídeos, de 
format breu i estil informatiu, que serviran 
per il·lustrar que la transformació a favor de 

l’ecologia integral és possible, real i concreta”, 
ha apuntat Bargalló. 

També ha donat les gràcies a la productora 
Animaset, que s’encarrega de la producció dels 
vídeos, i a totes les persones i entitats que fan 
possible la campanya. Una campanya que “té 
per objectiu difondre bones pràctiques”, tal 
com ha recordat la directora de Catalunya Reli-
gió Laura Mor, que ha moderat l’acte. 

“Com a periodista fa especialment il·lusió poder 
transmetre bones notícies, tal com està el món, 
i fer-ho en l’àmbit eclesial, em sembla especial-
ment positiu”, ha apuntat en la conclusió de l’ac-
te. I ha subratllat l’esforç que hi ha darrera d’una 
campanya coordinada perquè implica “renúnci-
es de cada entitat a favor d’una causa comuna”. 

Adonar-se i comprometre’s 

Durant la presentació, Vinciguerra ha subrat-
llat que “cal llegir l’encíclica”. I ha descrit el 
context en què s’inscriu la Laudato si’ del papa 
Francesc, publicada el 2015. N’ha assenyalat la 
perspectiva global, l’arrel antropològica i la in-
terconnexió que demana a favor de la cura de 
la casa comuna. 

Un missatge que ajuda a obrir als ulls, a “ado-
nar-se” de què passa al món per a poder dir 
“m’hi vull comprometre”. Però també que de-
mana un espai de diàleg, i de perseverança a 
favor de l’educació i d’una espiritualitat. 

Des de Roma ha subratllat la importància de 
mantenir “una visió de llarg abast que inclogui 
a tothom”, des d’un principi de “subsidiarietat” 
i que posicioni les persones com a “administra-
dors d’un bé comú”. 

A la diòcesi de Barcelona, la Xarxa Laudato si’ 

Bargalló també ha parlat de l’objectiu de la xar-
xa recentment creada en el marc de la diòcesi 
de Barcelona. “En un context en que el plane-
ta i la humanitat s’enfronten a reptes cabdals, 
la Xarxa Laudato si’ vol ser l’altaveu d’una 
Església portadora de nona nova i signe d’es-
perança en el món d’avui”. I ha fet una crida a 
sumar-s’hi, entenent que “és una Xarxa oberta 
amb vocació de créixer i aplegar totes les enti-
tats de l’església diocesana de Barcelona que 
vulguin implicar-se en aquesta acció comuni-
tària per a la cura de la creació”. 
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La vacuna de l’IQS avança a la fase preclínica  

A l’abril de 2020, l’Institut Químic de Sarrià (IQS) 
va posar en marxa un projecte per elaborar una 
vacuna que pugui prevenir la infecció per Co-
vid-19 en pacients sans: la CoviNanoVax. El 
grup d’investigació, liderat per Salvador Borrós, 
Director general de l’IQS, i Cristina Fornaguera, 
del Departament de Bioenginyeria, va comptar 
des de l’inici amb el suport del Ministeri de Cièn-
cia i Innovació i l’Institut de Salut Carles III, que 
van finançar el projecte amb 193.000 € a través 
de la Convocatòria de projectes i investigacions. 

La finalitat de la primera fase de la investigació 
era la de dissenyar el prototip de vacuna i tenir 
la prova des del concepte fins als estudis en fase 

preclínica no reguladora, i el passat 20 de maig, 
els dos líders de l’equip van anunciar en un acte 
virtual organitzat per la Fundació Empreses 
IQS i AIQS Alumni que ja ho han assolit. Ara, el 
següent pas és el d’avançar a la fase d’assaig clí-
nic, en el qual la vacuna es provarà en humans. 
No obstant, per fer-ho es necessita una inver-
sió d’1,5 milions d’euros, que està previst que 
s’aconsegueixi amb un acord de partnering del 
qual en formaran part diferents companyies 
que ja estan en converses amb l’IQS. D’aquesta 
manera, com explica Salvador Borrós, es podrà 
desenvolupar “la pròxima generació de vacu-
nes, no sols per a la Covid-19, sinó també per a 
altres aplicacions, com la immunocologia”. 
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Un projecte multifuncional 

L’equip de l’IQS descriu la CoviNAnoVax com 
una “vacuna de mRNA basada en nanopar-
tícules polimèriques com a vectors”, una ca-
racterística que fa que a més de protegir de la 
Covid-19 també pugui prevenir la infecció del 
SARS-CoV-2, conegut popularment com coro-
navirus 2. De fet, tot el projecte utilitza una tec-
nologia que es pot adaptar a noves variants del 
coronavirus que sorgeixin, i fins i tot es podrà 

utilitzar per prevenir altres malalties: “el seu 
mecanisme fa que tingui altres usos més enllà 
de prevenció de la Covid-19, com podria ser la 
immunoteràpia per al càncer”, manifesta Sal-
vador Borrós. 

En aquest sentit, el mes passat Cristina Forna-
guera va oferir un Webinar per alumnes de Bat-
xillerat on també va explicar que el laboratori 
de l’IQS ja fa temps que treballa amb vacunes 
terapèutiques pel càncer de pulmó. De la ma-

teixa manera que aquestes vacunes entrenen al 
cos perquè ataqui el tumor, la CoviNAnoVax ho 
fa amb la Covid-19, i és per això que l’equip ha 
pogut arribar a la fase preclínica en un temps rè-
cord, en un període que normalment acostuma 
a durar 10 anys: “en tenir una investigació prèvia 
feta, només ha calgut seleccionar els compostos 
que actuen millor amb el coronavirus”. 

cr | llegir al web +  

Dv, 04/06/2021 | Catalunya Religió | núm. 127

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vacuna-IQS-fase-final


23 | JUSTÍCIA I PAU

Miquel Torres, nou director de Justícia i Pau 
Barcelona

Especialitzat en tercer sector, àmbit missioner, 
cultura de pau, diàleg interreligiós i gestió de la 
diversitat, Miquel Torres ha treballat sempre 
pels drets de les minories des de la perspectiva 
de la transformació social. Des d’ara és el nou 
director de Justícia i Pau Barcelona. Pren el re-
lleu a l’advocat Eduard Ibáñez que el mes de 
març va anunciar, després de més de 19 anys 
(abril 2002-març 2021), que finalitzava el seu 
servei en la direcció d’aquesta entitat de l’arxi-
diòcesi de Barcelona. 

El president de Justícia i Pau Barcelona, Eudald 
Vendrell, va informar del relleu en la direcció el 
passat 18 de maig en l’assemblea anual de socis 
i sòcies de Justícia i Pau Barcelona, celebrada 
en format telemàtic. Miquel Torres assumeix el 
càrrec aquest dimarts 1 de juny. 

Nascut a Sabadell (1971), Miquel Torres Valdivia 
s’ha especialitzat en cultura de pau i diversitat 
religiosa. És formador i acompanyant espiri-
tual ignasià. Ha treballat en l’àmbit interreli-
giós, migratori i de la diversitat social a casa 
nostra i a països del sud. És màster en Diver-
sitat Religiosa (Universitat de Girona, 2020), 
expert en Acompanyament Espiritual (Uni-

Dv, 04/06/2021 | Catalunya Religió | núm. 127

https://www.justiciaipau.org/diem/final-detapa


24 | JUSTÍCIA I PAU

versitat de Comillas, 2018), postgrau en Cul-
tura de Pau i Gestió dels Conflictes (Càtedra 
UNESCO-UAB, 2000) i diplomat en Teologia 
(Martí Codolar, 1995). 

Entre 1996 i l’any 2000 va confundar 
FICONPAZ, un organisme de l’arxidiòcesi de 
Bogotà que treballa per construir una cultura 
de pau a Colòmbia. Va gestionar també pro-
jectes de cooperació i equips de Càritas a Co-
lòmbia i ha fet acompanyament en processos 
de pau. 

El 2009-2010 va coordinar les accions amb les 
esglésies cristianes i de diàleg interreligiós a 
l’Oficina d’Afers Religiosos de Barcelona. Ha di-
rigit durant sis anys Metges del Món Catalunya 
i ha estat president de la seu catalana i vocal de 
drets humans a la Junta Estatal i la Xarxa Inter-
nacional d’aquesta entitat (2006-2012). En la 
seva darrera etapa professional ha coordinat i 
dirigit la Federació d’Associacions Gitanes de 
Catalunya (FAGiC). 

Ha exercit com a professor de castellà i català 
amb persones refugiades a la Fundació Servei 
Solidari (2019), i també ha estat professor de 
missionologia i cultura de pau a l’escola San Pío 
X a Madrid (2001-2005). 

Té experiència com a voluntari al CEAR Bar-
celona, a la pastoral gitana de l’Arquebisbat de 
Barcelona, com a formador de missioners a 
OCASHA-Cristians amb el Sud i a la Plataforma 
Kethané, fent mediació amb població gitana i 
com a formador en lideratge. 

Sempre ha estat lligat a la tasca pastoral a Saba-
dell, Sevilla, Granada, Màlaga, Madrid i Barce-
lona. Una dedicació pastoral que ha desenvolu-
pat, entre d’altres, com a catequista, animador 
litúrgic, celebrant funerals, dinamitzador de 
grups de joves, escola de pares i escoles bíbli-
ques. Actualment, i després de formar-se com 
acompanyant des del mètode ignasià, dedica el 
seu temps lliure a acompanyar religioses i reli-
giosos de l’Amèrica Llatina LGTBI. 

Justícia i Pau Barcelona és una associació que 
treballa per promoure una societat més justa 
i una cultura sòlida dels drets humans i de la 
pau des de la perspectiva de l’Evangeli i el pen-
sament social cristià. Actualment, compta amb 
el suport de més de 450 persones associades, 
i amb la participació de més d’un centenar de 
persones voluntàries que s’organitzen en àm-
bits temàtics o territorials i que duen a terme 
el gruix de la seva acció. Actua en coordinació 
amb les diferents comissions de Justícia i Pau 
de Catalunya, i amb la Comissió General de Jus-
tícia i Pau d’Espanya i la Conferència de Comis-
sions de Justícia i Pau d’Europa. 

justícia i pau | llegir al web +  
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Trobada diocesana de la vida eremítica 
a Tarragona  

La delegació diocesana per a la vida consagrada 
va convocar una trobada diocesana de la vida 
eremítica al Centre Tarraconense El Seminari. 
La trobada, presidida per l’arquebisbe Joan Pla-
nellas, va comptar amb l’assistència de la delega-
da diocesana per a la vida consagrada, la germana 
Isabel Górriz.  Actualment, l’arxidiòcesi compta 
amb deu eremites dels quals nou són dones. 
Després de l’acollida al claustre de sant Pau del 
Seminari, l’arquebisbe va compartir una reflexió 
sobre el tema ‘L’Esperit en la vida de l’Església’ 
que es va enriquir amb un temps de diàleg. 

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

La diòcesi de Lleida crearà una plataforma 
de representants de joves  

 Més de cent-cinquanta persones han participat 
aquest dissabte a l’Assemblea Diocesana del 
bisbat de Lleida. La reunió ha servit per establir 
un pla d’actuacions per al curs vinent amb una 
aposta per enfortir la pastoral dels joves i els es-
pais de pregària. L’Acadèmia Mariana-Casa de 
l’Església ha acollit 80 participants en format 
presencial, respectant totes les mesures sanità-
ries, al Teatre de l’Acadèmia Mariana. I 75 més 
s’hi han sumat de forma telemàtica, algunes 
reunides en diverses parròquies de la diòcesi. 

bisbat de lleida | llegir al web +

Eduard Pire Mayol, nou Secretari General 
i Canceller del bisbat de Terrassa 

El dimarts 2 de juny Mons. Josep Àngel Saiz 
Meneses, Administrador diocesà de Terrassa, 
ha nomenat el prevere Mn. Eduard Pire Mayol 
nou Secretari General i Canceller del Bisbat de 
Terrassa. El nomenament de Mons. Saiz Mene-
ses com a Arquebisbe de Sevilla ha comportat 
el nomenament d’un nou Secretari General i 
Canceller. Aquest nomenament tindrà efecte a 
partir del 9 de juny quan Mn. Manuel Corona-
do es traslladi a Sevilla. 

bisbat de terrassa | llegir al web +
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Berga suspèn la desfilada 
de la comparseria de la Patum
DJ, 03/06/2021 | EL PUNT AVUI

Algerri inicia els treballs 
de rehabilitació a l’església
DV, 04/06/2021 | SEGRE

Montserrat repetirà format en la 
programació dels concerts d’orgue
DJ, 03/06/2021 | REGIÓ 7

El Papa reforma les lleis de l’Església 
per endurir el delicte de pedofília
DC, 02/06/2021 | EL PERIÓDICO

El Papa elogia l’actitud de Pep 
Guardiola després de perdre la final
DM, 01/06/2021 | SPORT

Arrenquen les obres de reparació 
del Portal de l’Assumpta de Santes 
Creus
DC, 02/06/2021 | TAC 12 TV

El Centre Social El Roser de Reus 
augmentarà els menjars servits 
en un 30%
DM, 01/06/2021 | DIARI DE 
TARRAGONA

El Vaticà confirma per al 30 
d’octubre quatre beatificacions 
a la Catedral de Tortosa
DV, 04/06/2021 | SETMANARI L’EBRE
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