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L’emergència climàtica: una emergència espiritual

MONTSE CASTELLÀ
A ESPIRITUALS ARA I AQUÍ

L’emergència climàtica no és sinó un reflex 
d’una altra emergència que hem d’afrontar, que 
és l’emergència espiritual. 

Aquesta situació tan dràstica en la qual tots 
estem involucrats, ens ha de portar a parar, a 
aprofundir, a obrir-nos a realitats més àmplies. 
La nostra resposta ha d’emergir d’un lloc molt 
més íntim i profund. De res ens serveixen nous 
tractats, declaracions, fulls de ruta… 

Hem de recuperar el sentit de Mare Terra, sentir 
aquest vincle profund amb la naturalesa i mos-
trar-li gratitud i reverència. Voldria ressaltar la 

paraula “sentit” en el concepte de Mare Terra, 
perquè el nostre veritable repte ara és realment 
sentir-ho i no sols pensar-ho… Sentim verita-
blement la interdependència existent entre no-
saltres i la naturalesa? Sentim que formem part 
d’un cos més gran que és la Terra, que som part 
intrínseca d’ella? O només ho pensem, quan 
ens en recordem… 

La nostra resposta davant la situació actual ha 
d’emergir d’una visió de la realitat en la qual 
tot està interrelacionat i és interdependent. En 
aquest sentit és important valorar que aquesta 
visió holística de la realitat la trobem en la ma-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/espirituals-ara-aqui
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joria de tradicions religioses, ja no sols en les 
tradicions oceàniques com ara el budisme o el 
taoisme, sinó en la dimensió mística o espiri-
tual del cristianisme, del judaisme i de l’islam. 
I per descomptat, en els pobles indígenes que 
encara avui sobreviuen. 

Si ens reconeixem individualment i col·lecti-
vament en aquesta dimensió espiritual de les 
tradicions de saviesa serà un punt de trobada 
entre les diferents religions i conviccions que 
ens permetrà actuar sinèrgicament. Quan sen-
tim proximitat amb els altres, la nostra resposta 
natural és des de l’amor. Per contra, quan hi ha 
distanciament o sentim rebuig o aversió cap als 
altres, actuem des de l’odi. 

Mentre la nostra experiència sigui des de la 
perspectiva de jo i els altres, jo i la naturalesa, jo 
i la Terra, les meves creences i les dels altres… 
no podrem donar aquest pas que la Vida ens 

ofereix. Actualment, és una emergència poder 
superar aquesta visió dualista. Durant massa 
temps hem tractat el nostre planeta com a ob-
jecte de discurs de l’odi, com si fos una cosa 
aliena a nosaltres, usurpant-li les seves entra-
nyes, procurant només el nostre propi bene-
fici a curt termini… totalment ignorants que 
aquest mal, en realitat, ens l’estàvem fent a 
nosaltres mateixos. 

Ens toca, ara, fer un treball de reconnectar amb 
nosaltres, amb la naturalesa, recuperar el sen-
tit de Mare Terra, reconnectar amb la dimensió 
espiritual de les religions i conviccions i actu-
ar units des de l’amor. Un gran repte, però una 
gran oportunitat. 

montse castellà –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/espirituals-ara-aqui/emergencia-climatica-emergencia-espiritual-280119
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4.994 persones van visitar la Sagrada Família 
el primer cap de setmana de reobertura

En el primer cap de setmana de reobertura, 
un total de 4.994 persones van poder gaudir 
de l’obra inacabada de Gaudí. Després de set 
mesos tancada per la situació provocada per la 
COVID-19, la Junta Constructora aposta per la 
reobertura, sempre subjecta a possibles altera-
cions segons l’evolució de la situació sanitària, 
els canvis en les mesures de la Generalitat i ga-
rantint sempre la viabilitat de les visites. Inici-
alment es pot accedir a la Basílica els dissabtes 
i diumenges de 9 a 15 h. 

sagrada família | llegir al web +

Els abats i provincials es reuneixen 
a Montserrat 

Aquest mes de juny s’ha celebrat la 135a reunió 
d’Abats i Provincials (RAP). Ha estat la primera 
trobada en format presencial que el grup ha 
pogut fer després d’aquest temps de pandè-
mia. El passats mesos de novembre i juny es 
van reunir, però, de manera telemàtica. L’Aba-
dia de Montserrat va ser el punt de trobada 
d’aquesta reunió, la qual es va fer seguint en 
tot moment les mesures de seguretat requeri-
des pel PROCICAT. 

urc | llegir al web +

Benedicció del nou local del CPL al centre 
de Barcelona  

El Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) torna al 
centre de Barcelona. Aquest dilluns el bisbe au-
xiliar de Barcelona Javier Vilanova ha beneït els 
nous locals situats a l’edifici del Seminari Concili-
ar de Barcelona, al carrer Diputació, 231. Set anys 
després d’haver d’abandonar la històrica seu al 
carrer Rivadeneyra, torna a tenir una seu oberta 
al pública a prop de la Plaça Catalunya de Barce-
lona. El bisbe Vilanova ha beneït els locals acom-
panyat de l’equip del CPL, del rector del Seminari, 
Salvador Barcardit, i de les responsables acadè-
mics dels centres docents que acull l’edifici.

cpl / cr. foto: antoni mc | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/4994-persones-van-visitar-sagrada-familia-primer 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/rocio-elvira-nova-presidenta-aco 
https://www.cpl.es/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/benediccio-nou-local-cpl-centre-barcelona 
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Vacunació de persones sense llar 
a la parròquia de Santa Anna  

La parròquia de Santa Anna de Barcelona s’ha 
convertit aquest divendres en punt de vacuna-
ció del col·lectiu sense llar. “No sabíem si seria 
un èxit o un fracàs”, reconeixen des del projec-
te de l’Hospital de campanya. Una vacunació 
que ha necessitat del boca-orella per arribar a 
un col·lectiu de gent que sovint no es troba re-
gistrat ni dins del sistema sanitari. 

“Les persones sense llar tenen com a objectiu 
formar part de la societat”, ens recorden des de 
l’hospital de campanya, “vacunar-se contra la 
Covid-19 és un pas més per fer-ho”, reconeixen. 
També hi ha qui és reticent a fer-ho, “a veure 
què m’injectaran amb la vacuna”, ens explica 

un dels usuaris de Santa Anna, “prefereixo no 
vacunar-me”, ens confessa. La majoria, però, 
passa per la punxada i per les indicacions dels 
treballadors sanitaris del CAP de la zona. “Et farà 
mal una estona la zona de la punxada”, escol-
tem que li diu l’infermera a un home. Són usua-
ris tant del projecte hospital de campanya de la 
parròquia de Santa Anna com usuaris del repar-
timent de menjar per part de les Calcutas, així 
com del col·lectiu Bocatas. La vacunació, que 
s’ha fet amb la vacuna de Janhsen que compta 
amb una sola dosi, ha continuat durant tot el dia 
a la sala capitular de la parròquia barcelonina. 

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vacunacio-persones-sense-llar-parroquia-santa-anna
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L’art es conjura a favor de la Laudato si’ 

Què pot aportar l’art en l’actual crisi ecosocial i 
espiritual? Amb aquest repte de fons el mones-
tir de Sant Benet ha acollit aquest diumenge 6 
de juny la primera trobada d’Art Laudato si’. Una 
vintena de persones vinculades al món cristià i 
a l’espiritualitat ecosocial, artistes de diferents 
disciplines, s’han reunit per veure quin ressò té 
l’encíclica del papa Francesc en el món de l’art. 

“Hi hem posat els ingredients del compartir, 
la natura i l’obertura al transcendent i hi ha 
hagut resposta, interès i bona disposició”, 
explica la coordinadora d’aquesta iniciativa, 
Roser Bosch. Forma part del grup de treball 
Ecologia i Justícia, de Justícia i Pau Barcelo-
na. Juntament amb el consiliari de l’entitat, 
Josep Maria Fisa, i la vicepresidenta, Maria 
Bargalló, valoren aquesta primera convocatò-
ria com una “trobada propera i enriquidora”. A 
la convocatòria, Justícia i Pau ha convidat “ar-
tistes que senten la natura com especial font 
d’inspiració per a la seva obra i que viuen una 
espiritualitat propera a l’encíclica Laudato si’”, 
més enllà del seu currículum. 

L’abadessa Maria del Mar Albajar ha acollit 
el grup al matí, en arribar al monestir de Sant 

Fotografia: Jordi Longás.

https://www.justiciaipau.org/
https://www.catalunyareligio.cat/cercador?title=laudato+si
https://www.monestirsantbenetmontserrat.com/
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Benet de Montserrat. La jornada s’ha iniciat 
amb una passejada pel bosc, amb la presenta-
ció dels murals de ceràmica de la beneta Regi-
na Goberna i de l’escultura de Madola que es 
troben en el monestir, amb la guia i el comen-
tari de la seva autora. En la petita porxada de 
què disposen, han fet una estona de silenci i 
contemplació. 

L’art com a eina de transformació social 

Bargalló ha exposat com ressona l’encíclica 
Laudato si’ amb la vivència de la natura i des de 
l’art. I en un segon moment s’ha obert un diàleg 
entorn al nucli de la trobada: “Veure de quina 
manera la vivència artística de la natura pot 
ser inspiració i llevat de transformació del món 
d’avui”, explica Bosch. Per dinar han compartit 
una paella de residu zero i han discernit sobre 
projectes de futur. 

Ara els toca ordenar les reflexions. En breu ela-
boraran un document recollint les aportacions 
de la trobada i es tornaran a reunir a la tardor a 

Montserrat per traçar les primeres accions. Entre 
d’altres idees, han proposat de fer una exposició 
itinerant i una acció compartida d’art en la natura. 

Han col·laborat en l’organització de la trobada 
l’antropòleg i filòsof dedicat a l’ecosofia Xavier 
Perarnau i l’artista ceramista Regina Goberna, 
que és monja de Sant Benet. Com a artistes 
convocats, s’hi han sumat, de l’àmbit de la foto-
grafia, Jordi Longás; de l’escultura, la pintura i 
el muralisme, Josep M. Forcada, M. Àngels Do-
mingo, Lau Feliu i Josep Minguell; de la ceràmi-
ca, les arts plàstiques, tàctils i visuals, Montser-
rat Viñas, Guido Dettoni i Josep Maria Codina; 
de la pintura i la il·lustració, Montserrat Cabo i 
Carme Solé; de la música, Neus Santasmasas; 
de l’escriptura, Roser Solé i de la dansa, les arts 
escèniques i performatives, Anna Caixach i 
Anna Jarque, a més a més de Mercè Solé, vincu-
lada també al grup que ha organitzat la trobada 
i sensible al món de les arts. També s’han inte-
ressat per la iniciativa el músic Jordi Vallespir, 
l’artista i poetessa Goretti Pomé i, del món de la 
fotografia, Esther Borrego. 

Comunitats cristianes ecosolidàries 

El 2016 Justícia i Pau va iniciar el grup de tre-
ball d’Ecologia i Justícia per aprofundir i donar 
a conèixer l’encíclica Laudato si’ i promoure el 
que consideren “la seva revolucionària pers-
pectiva”. En concret, la indestriable relació 
entre la crisi social i la crisi mediambiental, i la 
implicació que té en aquestes crisis la dimen-
sió espiritual. 

En els darrers cinc anys han desenvolupat di-
versos projectes, entre els quals la xarxa de 
comunitats cristianes ecosolidàries, conegu-
des amb el nom d’Ecoparròquia. També co-
ordinen la Xarxa Laudato si’, amb d’altres en-
titats de la diòcesi de Barcelona que aquests 
dies ha engegat la campanya ‘La conversió 
ecològica és possible’. 

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.monestirsantbenetmontserrat.com/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/lau-feliu
https://www.catalunyareligio.cat/cercador?title=minguell
https://www.catalunyareligio.cat/ca/montserrat-vinas-fer-dues-coses-iguals-em-supera
https://www.catalunyareligio.cat/ca/montserrat-vinas-fer-dues-coses-iguals-em-supera
https://www.catalunyareligio.cat/ca/guido-dettoni-pau-no-es-diu-pau-es-fa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/betel-arquitectura-art-religio/7-dons-lesperit-espiritualitat-art-206842
https://www.catalunyareligio.cat/ca/justicia-pau-impulsa-parroquies-ecosolidaries
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-xarxes-recursos-favor-conversio-ecologica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-campanya-conversio-ecologica-es-possible
https://www.catalunyareligio.cat/ca/art-es-conjura-favor-laudato-si
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“La vostra funció rau en la capacitat 
de portar esperança” 

Esperança. Il·lusió. Responsabilitat. Futur. 
Aquests són alguns dels conceptes que van 
marcar aquest dimecres l’estat d’ànim durant 
la celebració de l’acte de graduació dels nous 
graduats dels graus d’Educació Social i Treball 
Social i dels màsters en acció social de la Facul-
tat Pere Tarrés-URL. “La vostra funció rau en la 
vostra capacitat de portar esperança”, va resu-
mir el degà de la Facultat Pere Tarrés, Joan-An-
dreu Rocha, als recents graduats i graduades.

fundació pere tarrés | llegir al web +

Primera pedra al nou edifici del Nou 
Hospital Evangèlic  

Ja han començat les obres del nou empla-
çament del centenari Hospital Nou Hospi-
tal Evangèlic (Nhe) al districte de Sant Martí. 
L’Hospital, ubicat al seu icònic edifici del carrer 
Camèlies al barri de Gràcia, canviarà la seva seu 
per un nou edifici ubicat en una superilla al 
barri del Parc de la Llacuna i Poblenou, al carrer 
Ciutat de Granada, 108-110. El Nhe, en concert 
amb la sanitat pública des del 1976, cobrirà una 
necessitat de serveis sociosanitaris als distric-
tes de Sant Martí i Ciutat Vella, que pateixen un 
dèficit d’infraestructures assistencials. 

nhe | llegir al web +

Una “guerra sense sostre” a Moçambic 

Encara que fa ja més d’una dècada que a la pro-
víncia moçambiquesa de Cabo Delgado no es 
respira la pau, el conflicte tal com es coneix 
a dia d’avui no va començar a aparèixer fins 
l’any 2017. Situada al nord de Moçambic, en la 
zona fronterera amb Tanzània i l’Oceà Índic, 
els 100.000 km de Cabo Delgado albergaven, 
fins que van començar els desplaçaments pro-
vocats pel conflicte, més de 1,5 milions de per-
sones dedicades majoritàriament a la pesca i 
l’agricultura. 

mans unides | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vostra-funcio-rau-en-capacitat-portar-esperanca 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/primera-pedra-nou-edifici-nou-hospital-evangelic 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/guerra-sense-rostre-mocambic 
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Poblet, els camins dels monjos 

Poblet no és només un monestir, també és el 
nom d’un bosc, d’un espai natural protegit, 
d’un paisatge. Hem quedat amb en Xavi Bu-
queras, tècnic del Paratge Natural d’Interès 
Nacional de Poblet a l’entrada del monestir per 
passejar i parlar de com és aquest territori, dels 
seus boscos i de quina és la relació que els mon-
jos tenen amb la terra que els envolta. Aquesta 
descoberta forma part de la col·lecció d’articles 
sobre santuaris naturals. 

De ben segur que l’espai protegit de Poblet 
és un cas únic dins la xarxa d’espais naturals 
de Catalunya. Per què? 

És un cas molt singular per diverses raons. Per 
damunt de tot, per la càrrega històrica que porta 
a les seves esquenes. Durant quasi set segles va 
estar sota la gestió de la comunitat cistercenca, 
que tenia una visió a llarg termini. Un fet cabdal 
en el maneig del bosc. D’altra part, la riquesa de 
l’espai és molt destacable, resultat d’ésser el ves-
sant obac del Massís de Prades i, en darrer lloc, cal 
ressenyar que l’espai natural protegit és en quasi 
un 80 % públic. El bosc de Poblet i el de Come-
llàs són propietat de la Generalitat, i el del Comú, 
propietat l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/santuaris-naturals
https://youtu.be/Xr_u9fpjVRM
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El fet que el president de la Junta Rectora 
del Paratge natural sigui un membre 
de la comunitat monàstica deu marcar 
la gestió de l’espai protegit? 

Sí, sense cap mena de dubte. La pròpia Junta 
Rectora va escollir Fra Lluc Torcal com a presi-
dent de la Junta Rectora. Aquest fet li confe-
reix una estabilitat i una mirada llarga. Arribar 
a comprendre el funcionament de l’espai, dels 
seus mecanismes de gestió, etc., requereix de 
molt temps i, sovint, l’interinatge d’alguns pre-
sidents de junta no ajudava a moure peces per 
a un benefici a llarg termini. Fra Lluc aporta una 
centralitat en la governança molt interessant. 

Es té present l’espiritualitat en la gestió? 

Sí, cada vegada més. Una de les nostres dèries és 
arranjar racons amb encant pel foment de l’auten-
ticitat i la transcendència. Tot i que no sempre ho 
aconseguim, ens interessa que el visitant pugui 
gaudir de caminades diferents a les d’altres ban-
des del país. Els esforços que posa tot l’equip en el 
manteniment dels itineraris no és menor. També 
intentem fomentar un dels pilars de l’espirituali-
tat: el silenci. La regulació del trànsit a Castellfo-
llit, per exemple, en seria la punta de llança.  

Recordo una entrevista a Lluc Torcal que va ser 
prior del monestir i on valorava els entorns del 
monestir: “Poblet té l’avantatge d’estar envol-
tat d’uns boscos extraordinaris. A més a més, 
cal tenir present que cada dijous la comunitat 
surt a passejar per les muntanyes que envolten 
el monestir. Per tant, un cop a la setmana t’oxi-
genes, tot caminant, pels boscos. Això sempre 
m’ha ajudat. Dins del marc d’aquestes sortides 
vaig descobrir un paratge totalment nou per 
mi, com són les muntanyes de Prades”.  

Xavier, coneix els principals espais per on 
caminen els monjos? 

Sí. Alguna vegada ens els trobem i compartim 
una estona. Hi ha un grup de monjos que fa rutes 
força llargues. El valor terapèutic del caminar, i 
més encara en boscos madurs com els de Poblet, 
és universal i els monjos agraeixen sortir del seu 
entorn habitual, com qualsevol altre persona. 

Avui ens proposa anar a caminar per la vall 
de Castellfollit. Quina importància 
té aquesta vall? 

Aquesta vall és la columna vertebral del bosc 
de Poblet, ja que enllaça el barranc de la Pena 

(o de Sant Bernat) amb Torners i el Tillar. La 
riquesa d’espècies s’hi manifesta de manera 
especial i el paisatge granític singularitza tota 
la subconca. Històricament va ser molt impor-
tant: des de la granja de Castellfollit es contro-
lava bona part de la producció del bosc: fusta, 
pastures, productes apícoles fonamentals com 
la cera o la mel, etc. Posteriorment, a principis 
del segle XX, s’hi va fer la casa forestal, on hi 
van viuretreballadors i guardes. L’activitat en 
aquesta vall va ser, durant alguns períodes, es-
pectacular: mineria a cel obert fent llambordes 
i extraient altres minerals a l’Argentada, carbo-
ners, apicultors, talladors de fusta, personal 
vinculat a la forest pública... 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/lluc-torcal-vida-urbana-ens-deshumanitza
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Després d’aquesta primera conversa davant de 
l’entrada de l’església del monestir, agafem el 
cotxe fins l’àrea de lleure de la Roca de l’Abella, 
situada a l’entrada de la vall de Castellfollit. Per 
arribar-hi agafarem la carretera T-700 en direc-
ció Prades i a un parell de quilòmetres ens des-
viarem a mà esquerra. Des d’aquest punt conti-
nuarem a peu pel camí asfaltat que circula pel 
fons de vall. Al cap d’uns quilòmetres, observa-
rem a mà dreta la silueta d’una masia. Es tracta 
de la granja de Castellfollit, documentada des 
del 1221 i que va ser construïda per treure profit 
del bosc. Als anys seixanta, la comunitat cister-
cenca va comprar la propietat i va reformar el 
mas ja que s’utilitza com a lloc de repòs dels 
monjos els dies que surten a caminar. Abans 
d’arribar-hi, coincidim amb dos monjos de Po-
blet i curiosament un d’ells és el prior del mo-
nestir: fra Rafel. Parlem de quin camí han fet i 
no podem deixar de preguntar-li: 

Què li aporta caminar pels camins del bosc 
de Poblet? 

Crec que ningú pot negar la bellesa de l’entorn 
de les muntanyes del bosc de Poblet. M’he cri-
at en un ambient molt diferent: una plana, la 

Plana Baixa, a Vila-real, envoltat en la meva 
infantesa de tarongers a tot arreu. Res a veure 
amb les muntanyes dels voltants del monestir. 
Una cosa és una terra conreada, estructurada, 
dibuixada, com les terres de cultiu, altra molt 
diferent els volums, les masses forestals, els ro-
quissars, les tarteres i tots els ulls que van ele-
vant-se per damunt de tota la Conca de Barberà. 
En algunes ocasions ho he expressat en la meva 
obra pictòrica de vessant abstracta. Colors i vida, 
sorolls i perfums i vas adonant-te que caminar 
pel bosc et fa pensar en el més enllà de nosaltres 
mateixos. Per a un creient, des de la Bellesa de 
Déu, la impremta de la seva creació, va interio-
ritzant-se mentre els passos van fent camí. Mol-
tes vegades es pot acompanyar resant i donant 
gràcies a Déu pels seus dons, el o de la vida, la 
nostra i la de tants éssers vius que pul·lulen pel 
bosc, fins el més petit insecte. L’alè de respirar el 
cor del bosc t’obre els sentits, et dona molta pau 
i et rejoveneix en cert sentit, sobretot anímica-
ment. M’agrada molt pujar a la muntanya. El lloc 
per a mi més especial és la Mola d’Estat o Quatre 
termes. La panoràmica del Mediterrani i el perfil 
dels Pirineus et marquen un horitzó, però al ma-
teix moment et trobes sota la cúpula celeste: tu 
petit, Déu gran. Senyor tingueu pietat. 

El camí s’acaba quan arribem a la casa forestal. 
L’itinerari que us recomanem comença prop de 
la zona de taules que hi ha a l’inici, on neix un 
corriol que davalla cap al rierol fins trobar un 
rètol que esmenta l’inici de l’itinerari terapèu-
tic. Abans d’endinsar-nos en el bosc, pregunto 
a en Xavier: 

Josep Pla deia: “Els monjos de Poblet 
manejaren l’aixada i la destral; foren homes 
de la lluminositat i dels ombratges silvànics”. 
Com ha evolucionat el bosc de Poblet ? 

Efectivament, el bosc de Poblet ha estat objec-
tiu per la destral durant segles. Des de la Marina 
fins a la RENFE han aprofitat aquest bosc. L’ele-
vat consum de fustes i llenyes en el passat van 
fer d’aquest espai un proveïdor de matèries pri-
meres. Tot i la recuperació de moltes parts del 
bosc, també n’hi ha d’altres que pel carboneig 
que s’hi va fer, necessiten d’un acompanya-
ment en la gestió: cal fer-hi millores per tal que 
puguin adaptar-se al canvi climàtic. Així, també 
és cert que s’hi troben exemplars que s’han es-
capat de la tala per estar en llocs molt inacces-
sibles. Podem trobar pinasses velles de més de 
400 anys, un fet excepcional en un indret tant 
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proper al mar mediterrani, o teixos i til·lers en 
racons inesperats. I finalment en destacaria un 
element gens menor: la prohibició de realitzar 
aprofitaments forestals des de l’any de la decla-
ració del Paratge (1984). Tot i que la llei auto-
ritza a fer treballs de prevenció d’incendis i de 
millora, la prohibició dels aprofitaments està 
provocant un increment constant de l’estoc de 
fusta i de la qualitat dels hàbitats. Ara bé, lluny 
encara de les condicions per a tenir boscos a 
evolució natural, ens cal una gestió ferma per 
reduir densitats i tenir boscos més adaptats al 
canvi climàtic.  

El paratge natural de Poblet ha creat un itinerari 
terapèutic de Castellfollit. Com funciona? 

Aquest és un itinerari públic, és a dir, de lliure 
accés, que proposa dues opcions: la curta, de 
només un quilòmetre, i l’altra, de tres. Al llarg 
del recorregut, que travessa diferents estruc-
tures forestals, hi ha diferents elements cons-
truïts en fusta per al descans i la relaxació, de 
manera que es convida a passar hores a bosc 
al visitant. Lluny de proposar res, s’ha creat 
aquesta infraestructura per al gaudi de tot visi-
tant interessat en submergir-se en l’atenció 

plena en un entorn forestal de gran qualitat. 
Aquesta proposta ha tingut molta acceptació, 
fins i tot entre les metgesses i infermeres del 
CAP de Montblanc. 

Existeixen guies que acompanyen grups 
a fer aquest itinerari? Ho viuen en silenci?  

Sí, hi ha diversos guies que porten a grups a 
l’itinerari forestal terapèutic, cadascú amb el 
seu estil diferenciat. Evidentment, el silenci és 
primordial en aquesta activitat. La connexió 
amb el bosc requereix deixar en repòs els estí-
muls auditius o les ordres del guia. 

També hi passegen els monjos? 

I tant! Aquesta zona del bosc els agrada molt. 

A l’entrada del bosc trobem un parell de troncs 
modelats de forma molt curiosa i, tot seguit, un 
rierol. Passar entre els dos troncs i creuar el riu 
simbolitza la porta d’entrada i la superació d’un 
obstacle que separa dos àmbits, dos mons... Es-
tem fent un salt a una altra dimensió del bosc, 
estem obrir-nos a una altra vivència del bosc, a 
no fer servir la raó i guiar-nos amb els sentits i la 

intuïció. Un cop creuat el rierol, llegim aquests 
versos del poema ‘Canigó’ de Verdaguer: 

Com viatger que assedegat escolta 
lo murmuri de l’aigua cristal·lina, 
se n’entra bosc endins... 

Seguim les indicacions de l’itinerari, tot cami-
nant molt lentament. Si ens ve de gust, ens des-
calçarem en algun tram del camí i així sentirem 
la força de la terra. Hi ha un primer banc de fus-
ta que ens permet descalçar-nos i quan topem 
amb el segon és el moment de calçar-nos. Tot 
caminant i respirant suaument per aquest vell 
camí de desembosc arribarem a una pineda de 
pinassa. En aquella zona hi ha una plataforma 
de fusta que ens permetrà estirar-nos a terra i 
obrir la mirada per tal de gaudir de les formes 
dels troncs i de les capçades de les pinasses. 
Restem en aquesta posició l’estona que neces-
sitem. Tot seguit, tanquem els ulls per sentir 
tot el que ens ofereix el bosc per millorar la nos-
tra salut. És a dir, l’aire que respirem profunda-
ment ple de substàncies volàtils que penetren 
dins nostre, la força del bosc o la comunitat 
d’arbres que connecten el cel i la terra, per dins 
dels quals circula l’energia de la terra i que esti-
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rats a terra podem sentir, les olors del sòl i dels 
arbres que també entren pel nostre olfacte... 

Quan ens sentim amarats del bosc i de la terra, 
reprendrem el camí que ens portarà per un bosc 
silenciós on dominen les pinasses i les alzines. 
En algun indret del recorregut ens recolzarem 
en el tronc d’alguna de les grans pinasses i, de 
nou, gaudirem de la seva energia benefactora, 
tot tancant els ulls i recolzant l’esquena i les 
mans sobre el seu tronc. Restarem així connec-
tats a l’arbre tot el temps que necessitem. Al 
finalitzar, llegim un fragment del poema de Jo-
sep Carner ‘Els nostres pins’ per cloure el bany: 

Salut, o pi de terra eixuta, 
lligam, damunt la nostra ruta, 
d’un aspre món i un cel serè! 
dura és ta rel, com nostra fe. 

Tornem en silenci cap a la casa forestal i, tot se-
guit, seguim fins a l’àrea on hem aparcat. Un cop 
arribat, li comento a en Xavier que fa uns dies 
havia llegit el Viatge pintoresc i històric. El Princi-
pat d’Alexandre de Laborde editat per Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat. Aquest viatger 
francès va passar per Poblet a principis del segle 
XIX abans de les desamortitzacions i recordo un 

fragment que diu d’aquest espai: “El silenci pro-
fund que regna en aquest lloc només és inter-
romput pel so de les campanes i el murmuri dels 
cants de l’església”. No puc estar de preguntar-li: 

Hi ha indrets, avui en dia, on poder viure 
aquest silenci? 

Cada vegada és més “car” trobar aquest silen-
ci. L’omnipresència dels vehicles dificulta el 
silenci absolut i perllongat en el temps... Tot 
i així, hi ha força sectors del bosc de Poblet 
amb una clara dominància del silenci boscà, 
que no és total per la vida animal i els dife-
rents sons naturals. 

El paisatge abans de la desamortització 
segur que era ben diferent. Que va suposar 
l’aplicació d’aquesta llei? 

Amb la desamortització, el bosc de Poblet passar 
a ser terra de ningú i és espoliat fins que l’Estat 
en pren el control i el gestiona durant més d’un 
segle, tot invertint-hi en infraestructures, camins 
i repoblacions. Més tard, amb la recuperació de la 
democràcia, la gestió i titularitat es traspassen a la 
Generalitat, que n’activa, ja al 1984, una gestió con-
servacionista fruit de la declaració com a Paratge. 

Laborde, explica que els orígens de Poblet 
estant lligats a l’existència d’un ermitatge. 
Hi ha coves a les muntanyes de Prades 
que ens parlin d’aquest passat eremític? 

El passat eremític d’aquest sector de les Mun-
tanyes de Prades és escàs: només estan docu-
mentat els casos de fra Pere Marginet i la Nialó 
(Elionor d’Urgell). L’orde cistercenc sempre ha 
considerat que el monjo havia de romandre 
fent vida de comunitat. Els abats rarament do-
naven permisos per sortir a fer vida “fora mu-
ralles”. Per marxar a fer vida eremítica, caldria 
renunciar a la condició de monjo, un estatus 
d’elevat nivell (especialment en temps pretè-
rits) que requeria d’una llarga vocació.  

Amb aquesta referència al passat eremític aca-
bem la nostra passejada. 

josep gordi –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/poblet-camins-monjos


Brisa
Una alenada d’aire fresc

EL NOU PROJECTE DE RELIGIÓ CATÒLICA 
PER A EDUCACIÓ INFANTIL
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Yvonne Griley, nova directora general 
d’Afers Religiosos  

Aquest dimarts el Consell Executiu ha aprovat 
el nomenament de la filòloga i lingüista Yvonne 
Griley i Martínez com a nova directora general 
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalu-
nya. Un càrrec que depèn del Departament de 
Justícia i que escull directament la consellera, 
Lourdes Ciuró. Fins ara ha exercit el càrrec de 
director general en funcions Xavier Bernadí. 
La direcció general és la màxima responsable a 
l’hora d’atendre les diferents entitats religioses 
establertes a Catalunya des del Govern. 

Nascuda a Barcelona el 1964, Griley és llicenci-
ada en Filologia Hispànica per la Universitat de 
Barcelona, màster en Funció Gerencial a les Ad-
ministracions Públiques per ESADE i màster en 
Funció Directiva per l’IESE. Durant els governs 
del tripartit va formar part de l’equip tècnic de 
la direcció general d’Afers Religiosos.  

Des de març de 2014 ha estat consellera del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Des 
d’aquest organisme ha treballat per fomentar el 
respecte a les diverses opcions i manifestacions 
polítiques, socials, culturals i religioses de Cata-
lunya, i perquè s’apliquessin en els programes 
audiovisuals les directrius d’aquest organisme 
en matèria de tractament del fet religiós. 

Fotografia: CAC.

https://www.esade.edu/ca
https://www.cac.cat/
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Va ser directora general de Política Lingüística 
del Govern de la Generalitat (2011-2013) i res-
ponsable de la gestió de la Direcció General 
d’Afers Religiosos, en els anys de desenvolu-
pament i consolidació estructural d’aquesta 
Direcció. També ha estat membre de l’Institut 
Català de les Dones; de les comissions interde-
partamentals d’Immigració i del Poble Gitano; 
del Consell General de Serveis Socials i de la 
Comissió Tècnica del Pla de Mesures de Res-
ponsabilitat Social, i vicepresidenta del Consell 
Social de la Llengua Catalana. 

Va militar a Convergència Democràtica de Ca-
talunya (CDC) i ha treballat per la normalitza-
ció lingüística i el reconeixement de la llengua 
catalana. Forma part, entre d’altres, de diverses 
entitats culturals i socials de Catalunya: la So-
cietat de Llengua i Literatura de l’Institut d’Es-

tudis Catalans; Òmnium Cultural; l’Ateneu Bar-
celonès; Sobirania i Justícia; el Cercle d’Ager-
manament Occitano-Català (CAOC) i el Centre 
d’Estudis de les Garrigues. 

Responsable d’Afers Religiosos 

La direcció general d’Afers Religiosos (DGAR) té 
com a finalitat atendre des del Govern les dife-
rents entitats religioses establertes a Catalunya 
i exercir la representació ordinària de la Gene-
ralitat davant d’aquestes confessions. També 
pot promoure estudis, informes o activitats de 
difusió de la realitat religiosa a Catalunya. 

Yvonne Griley i Martinez serà la setena res-
ponsable d’aquest organisme creat el febrer 
de l’any 2000 durant el govern de Jordi Pujol 
com una Secretaria de Relacions amb les Con-

fessions Religioses que va encarregar a Ignasi 
Garcia i Clavel. Durant l’època del govern tripar-
tit es va convertir en una direcció general que 
va liderar Montserrat Coll, independent vincu-
lada a ERC, excepte durant uns mesos de l’any 
2006 que la va ocupar el socialista Jordi López 
Camps. El 2010, amb el govern d’Artur Mas, va 
ser nomenat Xavier Puigdollers, i el 2013, el va 
substituir Enric Vendrell, els dos procedents 
d’UDC. Finalment, el 2018 va ser encarregada 
a un perfil independent i d’àmplia trajectòria 
eclesial, Marcel·lí Joan. Els darrers mesos va 
assumir provisionalment les seves funcions 
Xavier Bernadí, el director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques per una baixa laboral. 

cr | llegir al web +  

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_info_general/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/146999
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/150823
https://www.catalunyareligio.cat/ca/marcelli-joan-director-general-afers-religiosos
https://www.catalunyareligio.cat/ca/yvonne-griley-nova-directora-afers-religiosos
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El Col·legi Episcopal de Lleida omple d’art 
els seus murs

Seguint la llarga tradició d’aposta per l’art, el Col-
legi Episcopal de Lleida ha impulsat la creació 
d’un mural artístic a la façana exterior del cen-
tre educatiu. L’artista i exalumne de l’escola Al-
bert Bonet ha estat l’encarregat de dur a terme 
aquesta obra d’art de grans dimensions, al mur 
exterior situat al carrer Joan Miró, que s’ha inau-
gurat aquest divendres. Fins a sis joves alumnes 
del col·legi han fet de models per al mural, que 
segueix un estil artístic hiperrealista. L’escola vol 
transmetre un “missatge d’esperança” i valorar 
el que consideren important: “l’alegria de viure”.

cr/ col·legi episcopal de lleida | llegir al web +

Càritas de Salou i el Museu Bíblic, premiats 
pel Consell Comarcal  

La plaça de l’església de Perafort va acollir di-
vendres passat la sisena edició de l’acte de 
lliurament del Mèrit de Serveis Distingits que 
atorga el Consell Comarcal del Tarragonès. En 
aquest reconeixement, que té per objectiu ho-
norar les persones o entitats que hagin contri-
buït amb la seva tasca a augmentar el prestigi 
d’un municipi del Tarragonès o de la comarca 
en el seu conjunt, van ser guardonats el Museu 
Bíblic Tarraconense i la Càritas Interparroquial 
de Salou, entre d’altres. 

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

L’Arxiu Diocesà de Lleida recorda Jacint Cotonat   

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 tradicio-
nal aplec. Enguany, dins el marc de la visita pas-
toral a la parròquia, presidida per l’arquebisbe 
d’Urgell, Joan-Enric Vives. A la seva arribada 
l’arquebisbe va ser 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 de lleida | llegir al web +

https://www.cepiscopal.org/
https://www.cepiscopal.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/collegi-episcopal-lleida-omple-art-seus-murs 
http://tarragones.cat/noticies/els-distingits-del-tarragones-reben-el-seu-guardo-en-un-emotiu-acte-a-perafort
https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-salou-museu-biblic-premi-consell-comarcal 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arxiu-diocesa-lleida-recorda-jacint-cotonat 
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Menys drets i més patiment al CIE de Barcelona  

Aquest dilluns a Barcelona s’ha presentat l’in-
forme anual sobre la situació al Centre d’Inter-
nament a Estrangers (CIE) de la Zona Franca de 
Barcelona, que elabora la Fundació Migra Stu-
dium. L’informe porta per títol ‘Menys drets, 
més patiment’ i posa de relleu dues realitats 
totalment oposades que s’han viscut al llarg 
de l’any 2020 al CIE de Barcelona. Per una 
banda, els 200 dies que el centre va roman-
dre tancat, sense detencions, internaments, 
ni expulsions, fent que la ciutat de Barcelona 
visqués durant 200 dies lliure d’allò més re-
pressiu de les polítiques migratòries. I per l’al-
tra, l’agreujament de les condicions de l’inter-
nament i restriccions de llibertat a partir de la 
reobertura del CIE, que han causat encara més 
patiment als interns. 

La directora de Migra Studium, Maria del Car-
men de la Fuente, ha recordat que en context 
de pandèmia “va ser possible viure sense CIE 
del mes de març del 2020 al mes de setembre 
de 2020” i que això els encoratja “des del SJM a 
continuar treballant pel tancament definitiu de 
tots els centres d’internament d’estrangers”. “Si 
podem viure sense CIE, no ens cansarem de dir 
que volem viure sense CIE”, ha insistit. 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2020_cie_barcelona_informe.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2020_cie_barcelona_informe.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/entitats-cristianes-denuncien-reactivacio-dels-cie
https://www.catalunyareligio.cat/ca/demostrat-viure-sense-cie-es-possible
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Vulneració i tracte “degradant” 

Consideren que “la realitat dels centres d’in-
ternament és vergonyosa en una societat que 
es diu democràtica”. Amb l’informe a la mà, 
De la Fuente ha parlat de “maltractament sis-
temàtic de l’administració envers a les perso-
nes migrants, fins i tot quan té l’obligació de 
tutelar i garantir els seus drets”. Queda més 
que justificada la presència per part de l’equip 
de voluntaris dins dels centres. Consisteix, ha 
recordat, en “acompanyar persones i detectar 
vulneracions de drets”. I amb una missió a 
llarg termini: “La construcció d’una cultura de 
l’hospitalitat fonamentada en la humanitat i la 
dignitat compartida”. 

Aquest dimarts també s’ha dut a terme una 
roda de premsa davant del CIE de Barcelona 
després que es fessin públiques les imatges 
d’un intern al centre al ser positiu per covid-19. 
Durant més de 10 dies, aquesta persona va 
estar aïllada en unes condicions que entitats 
defensores dels drets humans han qualificat 
de tracte “degradant”. Davant les amenaces 
d’autolesió, aquesta persona va veure com se 
l’emmanillava durant 3 hores, quan el protocol 

per a presons –malgrat el CIE no sigui un centre 
penitenciari– és d’un màxim de 30 minuts. En 
roda de premsa, l’advocat de la Fundació Migra 
Studium, Josetxo Ordóñez, ha denunciat que 
l’entitat no ha pogut accedir al CIE i fer la tasca 
d’acompanyament que duien a terme des de 
l’any 2013. 

“Sobreinternament dins de l’internament” 

Com cada any, des de 2012, Migra Studium pre-
senta un recull de les dades registrades a partir 
de les visites que realitzen voluntaris i volun-
tàries de l’entitat, ens trasllada testimonis que 
mostren el drama humà que representa l’inter-
nament en un CIE, i analitza què ha representat 
la situació de pandèmia, molt especialment per 
la supressió de les visites i la gestió dels conta-
gis i confinaments que s’han produït dins del 
CIE. Així, durant l’any 2020, Migra Studium no-
més va poder realitzar visites a interns durant 
el primer trimestre de l’any, fins el tancament 
del CIE a mitjans de març, tasca que no va ser 
fàcil ja que les notícies sobre l’abast de la pan-
dèmia i el tancament de fronteres començaven 
a ser alarmants. L’entitat va acompanyar en 
aquest període 56 persones. 

A partir del 5 d’octubre, el CIE de Barcelona va 
reprendre l’activitat , però la direcció del CIE, 
amb la complicitat dels òrgans judicials, va im-
pedir el reinici de les visites de les ONG i fins 
i tot de les famílies dels interns, provocant un 
“sobreinternament dins de l’internament”. Mi-
gra Studium denuncia que, després de tots 
aquests mesos, “ni el Ministeri de l’Interior ni 
els òrgans judicials han pres mesures efectives 
per alleugerir-lo sinó, ben al contrari, sembla 
que hi ha hagut una voluntat de normalitzar 
i perpetuar aquesta anòmala situació d’aïlla-
ment social dels interns”. 

L’informe de Migra Studium constata la manca 
de transparència i previsió de la direcció del CIE 
a l’hora de gestionar els episodis de contagis al 
CIE per COVID-19. “El tracte sobre els interns 
malalts per COVID-19 arriba a presentar trets 
pròxims a la comissió del delicte de tortures 
i/o contra la integritat moral i encara és objecte 
d’instrucció penal”, denuncia l’informe. 

Migra Studium i Irídia van sol·licitar als Jutjats 
d’Instrucció que les persones que hagin de 
complir aïllament siguin traslladades a un lloc 
adequat i, de manera subsidiària, reclamen que 
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els Jutjats de control del CIE estableixin quins 
espais i de quina forma s’han de verificar els 
confinaments a l’interior del centre garantint 
els drets fonamentals i establint protocols 
clars d’actuació. En cap cas s’hauria d’acordar 
per la direcció del CIE la contenció mecànica 
d’una persona lligant-la de mans i peus i dei-
xar-la al terra d’una cel·la, com es va produir el 
31 d’octubre de 2020, segons els fets denunci-
ats per interns. 

Migra Studium conclou, doncs, que el 2020 no 
ha canviat el fet que el CIE representa l’hostili-
tat vers les persones migrades. Malgrat els 200 
dies tancat, el CIE ha tornat a mostrar el seu ros-
tre visible, físic i estructural de la voluntat cega 

de no acollir, de no reconèixer, de no atendre a 
l’altre, al que és diferent, al que ve d’altres ter-
res. Per això, una vegada més, Migra Studium i 
la xarxa del Servei Jesuïta a Migrants de la que 
forma part reclamen el tancament dels CIE i la 
recerca d’alternatives jurídiques i polítiques a 
l’internament. 

‘Raó jurídica i desraó política’ 

La presentació s’ha fet en el marc de la presen-
tació de l’informe que recull la situació dels 
CIE a Espanya. I que elabora el Servei Jesuïta 
a Migrants (SJM), xarxa d’entitats de la que for-
ma part Migra Studium. Aquest altre informe 
global porta per títol ‘Raó jurídica i desraó po-

lítica’. L’eix central de l’informe ve marcat pel 
buidament i la reactivació dels CIE durant la 
pandèmia i destaca el contrast entre la decisió 
de buidar els CIE per bones raons jurídiques i 
la posterior desraó política de reactivar l’inter-
nament quan va començar la segona onada i 
els viatges internacionals es mantenien restrin-
gits. Amb la reobertura dels centres, “les vulne-
racions de drets van tornar, entre les quals la 
prohibició de l’entrada de voluntaris a alguns 
CIE per raons sanitàries”, fet que suposa “usar 
com a pretext el motiu sanitari per aïllar encara 
més les persones retingudes”. 
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https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/informe-cie-2020.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/informe-cie-2020.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/menys-drets-mes-patiment-cie-barcelona
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L’Escola Xarxa de Berga s’incorpora a la FEDAC  

L’Escola Xarxa de Berga ha comunicat a les fa-
mílies i veïns de la ciutat que s’ha arribat a un 
acord amb la Fundació Educativa Dominiques 
de l’Anunciata Pare Coll per incorporar-se a la 
seva xarxa d’escoles. La FEDAC i l’escola Xar-
xa comparteixen des de fa temps sinergies per 
desenvolupar projectes de qualitat educativa i 
excel·lència acadèmica al Berguedà. 

Descriuen l’acord com “una aposta per conti-
nuar oferint un projecte educatiu de qualitat a les 
famílies de l’escola Xarxa”. L’han signat aquest 
dimarts Francesc Xavier Güell, director de l’es-
cola Xarxa, i Modest Jou, director general de 
FEDAC. Amb aquest pas refermen lligams que 

permetran integrar aquesta qualitat de manera 
més efectiva a l’Escola Xarxa, mentre que l’es-
cola Xarxa aportarà la seva expertesa i qualitat 
a les escoles FEDAC d’arreu de Catalunya. 

Els directius han expressat en el comunicat 
a les famílies que refermen la confiança que 
els han dipositat i els traslladen “la voluntat 
perquè aquest pas mantingui la identitat de 
l’escola i garanteixi la continuïtat al projecte 
millorant-lo en tot el que sigui necessari per 
continuar oferint el millor servei possible”. El 
centre cobreix totes les etapes educatives, dels 
zero als 20 anys, des de la Llar d’Infants fins a 
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior. 

https://www.escolaxarxa.cat/
http://escoles.fedac.cat/
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També diuen que “amb aquest acord es refor-
çaran els processos, de manera que, amb dili-
gència i millora contínua” i que “l’escola Xarxa 
farà #mésXarxa amb 24 escoles d’arreu de Ca-
talunya”. L’escola Xarxa és un centre concer-
tat, que té els valors de l’humanisme cristià en 
el seu ideari i que pertany a la Fundació Sant 
Francesc. De fet, ja va ser de les Dominiques de 
l’Anunciata fa vint anys: el centre es troba en el 
número 1 del carrer Pare Coll. 

“Creiem que FEDAC ha esdevingut un model 
paradigmàtic d’escoles concertades compro-
meses amb el servei públic en cada barri o 
poble”, explica Modest Jou. A la comarca del 
Berguedà, FEDAC ja compta amb una escola a 
Gironella. Aquesta fundació educativa d’inicia-
tiva social es va crear l’any 2009 per assumir la 
titularitat de les fins ara 24 escoles de les Do-
miniques de l’Anunciata a Catalunya. Compten 
amb una història de més de 150 anys arrelada 

en la tradició i el carisma de les germanes Do-
miniques de l’Anunciata. Amb la incorporació 
de l’Escola Xarxa a partir del dia 1 de setembre, 
FEDAC comptarà amb 25 centres arreu del país.
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https://escoles.fedac.cat/benvinguda-escola-xarxa/
https://escoles.fedac.cat/benvinguda-escola-xarxa/
https://gironella.fedac.cat/
https://gironella.fedac.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-xarxa-berga-incorpora-fedac
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Mon híbrid

JOSEP GALLIFA
A UNIVERSITAS

El confinament arran de la Covid-19 –com và-
rem experimentar– va incrementar l’ús de les 
tecnologies de la comunicació en el teletreball, 
en les reunions a distància, en l’educació i en 
particular en l’ensenyament-aprenentatge a la 
universitat, i en tants i tants àmbits... 

La tecnologia ja hi era, però s’ha accelerat i gene-
ralitzat el seu ús i la seva aplicació en la comuni-
cació. Tots l’hem hagut d’usar en un moment o 
altre amb normalitat i continuïtat. Nosaltres a la 
Universitat en uns primers moments per suplir 
l’habitual presencialitat de maneres substitutò-
ries i d’urgència, potser no massa reflexionades. 
Però vàrem avançar, com el conjunt de la socie-
tat, en la comunicació audiovisual a distància. 

Durant les noves onades, en la meva facultat 
hem experimentat noves formes d’ús de la tec-
nologia que seran característiques del món que 
ens vindrà, fins i tot quan la pandèmia hagi que-
dat enrere (1). El món que vindrà serà híbrid, és a 
dir amb ús de la tecnologia però combinada amb 
la presencialitat. Ja coneixíem per les teories de 
l’aprenentatge o per la tecnologia educativa, el 
que es denomina com a “blended learning” o 
també ensenyament-aprenentatge “híbrid”. 

Efectivament, en un moment donat, en aquest  
darrer semestre, va ser possible que alguns 
cursos (primers cursos) poguessin recupe-
rar les classes presencials. El fet que els grups 
havien de ser més reduïts, però també pel fet 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas
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que alguns estudiants convisquessin amb per-
sones de risc, tinguessin alguna dificultat per 
desplaçar-se, o donessin en algun cas positiu 
en algun test, va forçar la necessitat de fer les 
classes, seminaris, treballs de petit grup i fins i 
tot exàmens, al mateix temps a distància i pre-
sencialment. Modalitats doncs híbrides d’ense-
nyament-aprenentatge. 

Vàrem entrar en el món híbrid. Per sort les au-
les de la meva institució ja estaven preparades 
o es van adaptar amb les característiques tèc-
niques necessàries, a més de cadires mòbils, 
ordinadors i projectors: càmeres giratòries, mi-
cròfons de sala, etc. per tal que fos tècnicament 
possible. També va ser necessària la flexibilitat 
i creativitat del professorat per entrar en aquest 
nou món híbrid. 

Arribem al final del curs i és un bon moment 
per fer-ne un balanç. Els espais híbrids d’apre-
nentatge i de relació són la combinació del 
treball conjunt amb la presència d’uns i la dis-
tància d’altres, treballant en equip de diverses 
maneres, fent treballs simultanis, presenta-
cions, exposicions de contingut, interaccions 
orals o escrites, etc. Hi ha també noves formes, 
que la tecnologia facilita, de compartir idees, 

de construir coneixement col·laborativament, 
de comunicar a distància, i fins i tot de jugar, tot 
i estar al mateix temps aprenent. 

El que sabem del cert és que no és la millor 
opció formativa a la universitat això que expli-
quen molts estudiants del professor que surt 
a un requadre petitet de la pantalla a fer una 
classe, en forma d’un “cap que parla”, mentre 
es prenen apunts. Potser ho vàrem haver de fer 
en un començament forçats per les circumstàn-
cies. Ara, amb més coneixement i instruments, és 
temps de treballar amb els estudiants amb dife-
rents mètodes actius, per reptes, per projectes, 
basant-se en problemes, centrant-se a adquirir 
competències. És temps de transformació, de 
facilitar amb tecnologies i mètodes nous una 
actualitzada i autèntica formació. 

El món híbrid el seguirem tenint després de la 
pandèmia, no només a la universitat, sinó en 
general en les formacions de tots els àmbits, 
en les reunions més diverses, per descomptat 
en els congressos i les trobades internacionals. 
Ben segur que trobarem noves funcionalitats. La 
major part de les professions intel·lectuals esta-
ran en el món híbrid, és doncs un aprenentatge 
també formatiu i fonamental pels estudiants. 

També hi estaran les professions d’ajuda i de 
consell o assessorament, com ja passa ara amb 
les professions de la salut mental. Tinc col·le-
gues, em refereixo a psicòlegs acreditats, que 
fan actualment més assistència i acompanya-
ment a distància que presencial, fins i tot quan 
hi ha involucrada la salut mental de la persona. 

El món híbrid canvia l’”espai”, doncs permet 
reduir les distàncies. També pot fer guanyar 
temps en evitar desplaçaments. Tanmateix 
no canvia necessàriament la variable “temps”. 
El “temps”, en el món híbrid —sortosament—
també depèn de la persona, el podem definir 
nosaltres. “El temps és superior a l’espai”, diu 
el papa Francesc (EG 222). La tecnologia en el 
món híbrid es pot també posar doncs al servei 
del desenvolupament humà integral. 

Referència: 

(1) Gallifa, J., Amorós, C., Montané, M. (2021). Te-
aching and Learning under Covid-19 in the Edu-
cational and Higher Education Systems of Cata-
lonia and Spain. Journal of the World Federation 
of Associations for Teacher Education, 4(1), 42-55.

josep gallifa –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas/mon-hibrid-280147


Dv, 11/06/2021 | Catalunya Religió | núm. 12829 | RECULL DE PREMSA

Manresa i Azpeitia signen un 
conveni per promoure el Camí 
Ignasià
DS, 5/06/2021 | REGIÓ 7 

Les processons i les catifes de flors 
tornen a vestir la celebració del 
Corpus a Girona
DLL, 7/06/2021 | DIARI DE GIRONA

L’orgue de Valls sonarà en cinc 
jornades de la Festa Major
DJ, 10/06/2021 | EL VALLENC

Contracte polèmic per dissenyar 
el contingut del Museu del Barroc 
de Catalunya
DC, 9/06/2021 | REGIÓ 7

La Val confia a atreure pelegrins del 
Camí de Sant Jaume per diversificar 
el turisme
DC, 9/06/2021 | SEGRE

La Pobla de Lillet ja disposa del Pla 
director del monestir de Santa Maria
DM, 8/06/2021 | REGIÓ 7 

El Govern atorgarà la Medalla d’Or 
de la Generalitat a Arcadi Oliveres
DS, 5/06/2021 | EL NACIONAL 

El Banc dels Aliments recapta més 
de 12.000 quilos en només 2 dies 
a Tortosa
DLL, 7/06/2021 | DIARI DE TARRAGONA

https://www.regio7.cat/manresa/2021/06/04/manresa-i-azpeitia-signen-conveni-52629000.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/06/07/les-processons-i-les-catifes-52690939.html
https://www.elvallenc.cat/cultura/lorgue-de-valls-sonara-en-cinc-jornades-de-la-festa-major/
https://www.regio7.cat/manresa/2021/06/09/contracte-polemic-per-dissenyar-contingut-52775649.html
https://www.segre.com/es/noticias/comarcas/2021/06/09/la_val_confia_atraer_peregrinos_del_cami_sant_jaume_para_diversificar_turismo_137348_1091.html
https://www.regio7.cat/bergueda/2021/06/07/pobla-llillet-ja-disposa-pla-52723808.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/govern-atorgara-medalla-or-generalitat-arcadi-oliveras_616721_102.html
https://www.diaridetarragona.com/ebre/El-Banc-dels-Aliments-recapta-mes-de-12.000-quilos-en-nomes-2-dies-a-Tortosa-20210606-0034.html
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