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Creen el Premi Gaudí sobre recerca 
del fet religiós  

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
(FECC) i l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
(AUSP), amb la col·laboració de l’Editorial Cas-
tellnou, convoquen el 1r Premi Gaudí per a tre-
balls de recerca de Batxillerat i per a projectes 
de cicles formatius de Grau superior. L’objec-
tiu d’aquests premis és reconèixer l’esforç de 
l’alumnat en l’aprenentatge i en la recerca en 
relació al fet religiós des de qualsevol de les se-
ves múltiples aproximacions.

ateneu universitari sant pacia | llegir al web +

La Sagrada Família obrirà cada dia a partir 
de l’1 de juliol  

A partir de dijous, 1 de juliol, es pot accedir a 
la Sagrada Família de dilluns a dijous de 9 a 15 
h i de divendres a diumenge de 9 a 18 h. Des 
d’avui ja es poden adquirir entrades per a les 
noves visites a la basílica al lloc web de la Sagra-
da Família. Tal com es va anunciar, l’obertura 
queda subjecta a possibles alteracions segons 
l’evolució de la situació sanitària, els canvis en 
les mesures del PROCICAT i garantint sempre 
la viabilitat de les visites.  

sagrada família | llegir al web +

Catalunya Religió obre un butlletí en castellà 

Nou servei per ampliar la visibilitat del fet reli-
giós a casa nostra. Aquesta setmana Catalunya 
Religió ha obert un butlletí en castellà. Aquest 
projecte multiplataforma ofereix així una selec-
ció setmanal dels continguts més destacats per 
a la comunitat castellanoparlant. Una manera 
d’explicar la realitat catalana a nous públics i de 
fer ponts amb altres contextos culturals. Des 
d’aquest enllaç us hi podeu subscriure. 

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/creen-premi-gaudi-sobre-recerca-fet-religios 
http://www.sagradafamilia.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-obrira-cada-dia-partir-1-juliol 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/boletin/06-2021-280983
https://www.catalunyareligio.cat/it/butlletins
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalunya-religio-obre-butlleti-castella 
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Concepció Mestres: “Pels creients és bàsic que 
el papa Francesc hagi defensat les vacunes” 

Els darrers mesos, el Consorci Internacional de 
Mitjans Catòlics s’ha convertit en tot un refe-
rent digital pel que fa a la lluita contra la des-
informació sobre les vacunes per la Covid-19 
entre les comunitats cristianes. A més de reco-
pilar la informació més destacada relacionada 
amb les vacunes, el Consorci compta amb un 
equip d’experts d’arreu del món que, cadascun 
des del seu camp d’estudi, contrasta totes les 
notícies i aprofundeix en els temes més contro-
vertits que els periodistes no poden resoldre. 

En l’àmbit de la farmacologia, una de les ex-
pertes escollides pel Consorci és Concepció 
Mestres, degana de la Facultat de Ciències de la 
Salut Blanquerna (FCS) de la Universitat Ramon 
Llull. És l’encarregada de resoldre les qüestions 
tècniques relacionades amb les vacunes, com és 
la seva producció, la distribució o la seva eficàcia. 

Gràcies a la seva ampla experiència en el món 
de la farmacèutica hospitalària, on ha estat di-
rectora de farmàcia del Grup Mutuam (Barcelo-
na), i coordinadora de Qualitat i Seguretat del 
Pacient de l’Hospital Sant Rafael de Barcelo-
na, entre d’altres, la degana de la FCS ens ajuda 
a entendre el moment actual de les vacunes de 

https://catholic-factchecking.com/?lang=es
https://catholic-factchecking.com/?lang=es
https://www.blanquerna.edu/ca/fcs
https://www.blanquerna.edu/ca/fcs
https://www.mutuam.es/
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la Covid-19, un tema que, tot i que els mitjans 
en parlin a diari, encara genera molts dubtes 
entre la població. 

  
HEM DE SER RESPONSABLES, NO NOMÉS 
PER NOSALTRES MATEIXOS, SINÓ 
TAMBÉ PEL NOSTRE ENTORN 

  
Les vacunes sempre han format part de la 
nostra vida. Per què ara s’ha generat tanta 
desconfiança en la societat? 

El tema de la vacuna de la Covid-19 no és molt 
diferent del que està passant els darrers anys 
amb les altres vacunes. Ara, com l’impacte del 
coronavirus és tan gran, està tot més mediatit-
zat i hi ha més soroll, però el procés i tot el que 
passa amb les vacunes no és gaire diferent del 
que ja teníem. Al principi la gent veia les va-
cunes com una cosa meravellosa, perquè van 
salvar moltes vides, però els darrers temps se’n 
treuen aspectes negatius, i tot es qüestiona. La 
memòria de les persones que havien viscut el 
temps en què no hi havia vacunes ja ha desa-
paregut, i la gent no pot arribar a entendre la 

diferència que suposa viure amb o sense. Amb 
la vacuna de la Covid-19 només s’ha magnificat 
una tendència que ja venia d’abans. Sembla 
que tirem enrere perquè ens ha costat molt 
arribar a tenir el que tenim ara, i la gent no és 
conscient del que seria un món sense vacunes. 

Cada vegada hi ha més famílies que no volen 
vacunar els seus fills… 

Sí, cada cop passa més. Quan va sortir la vacuna 
de la varola, per exemple, ningú no es planteja-
va no vacunar-se. És gràcies a les vacunes que 
la malaltia va anar desapareixent de les nostres 
vides, i això fa que no veiem el perill i ens dona 
una falsa seguretat. Ara moltes famílies tenen 
la sensació que les malalties ja no existeixen, 
però són molt perilloses i si reapareguessin o es 
reactivessin podria tenir greus conseqüències. 
No hem de perdre la memòria històrica. Seria 
com dir que volem tornar a la vida d’abans 
dels antibiòtics. És veritat que una vacuna, 
com qualsevol medicament, pot tenir reacci-
ons adverses, però hem de ser responsables, 
no només per nosaltres mateixos, sinó també 
pel nostre entorn. Si fas un tractament tu deci-
deixes si el vols fer, perquè només ets tu el qui 

carregues amb les conseqüències, però en el 
cas de la Covid-19 i les altres vacunes també ets 
responsable del teu entorn, i això és més greu. 

Pot ser que la Covid-19 reverteixi aquesta 
tendència? 

De moment, per com la gent s’està vacunant, ja 
s’està revertint una mica. Que això duri? No ho 
sé, perquè vivim en una època en què la gent 
és molt crítica, ho qüestiona tot i no sé quina 
memòria tindrem, si durarà molt de temps o si 
serem conscients de tot això. 

Què diria a les persones que decideixen no 
vacunar-se, no només per la Covid sinó per 
qualsevol altre virus? 

Tots els medicaments poden tenir reacció ad-
versa. Per qualsevol aliment que mengem tam-
bé ens pot passar qualsevol cosa. En aquesta 
vida la seguretat zero no existeix i en els assa-
jos que es fan prèviament i durant el procés, 
puc assegurar que tot és molt meticulós. Un 
pot tenir la desgràcia que li faci una reacció ad-
versa, però el risc al que t’estàs sotmetent si no 
et vacunes és molt més alt. D’altra banda, tam-



Dv, 02/07/2021 | Catalunya Religió | núm. 1317 | CORONAVIRUS

bé hem de vigilar amb l’excés d’informació. Soc 
farmacèutica de fa molts anys, i reaccions ad-
verses als medicaments sempre n’hi ha hagut, 
i els farmacèutics, els metges, els infermers, 
rebem les notificacions a través de l’adminis-
tració, el Ministeri, el Departament de Salut 
de la Generalitat, del que passa. Des de fa uns 
anys, al mateix moment que ens ho diuen a 
nosaltres sovint ho estan dient per les notíci-
es. Això provoca una alarma general que so-
vint és desmesurada, i fa que es tendeixi més 
a parlar dels aspectes negatius de les vacunes 
que dels positius. 

En aquest sentit, com veu el paper del Consorci 
a l’hora de combatre la desinformació? 

És bàsic que la gent tingui eines com la plata-
forma del consorci, ja que a vegades només per 
llegir un titular podem interpretar malament 
una notícia. Tenir el seguiment que fan els pe-
riodistes del consorci és molt important, per-
què sinó moltes fake news passarien desapar-
cebudes i no es podrien detectar. Tal com ha 
anat tot, valoro molt positivament la tasca del 
consorci. A més, com és tot tan mediàtic, qual-
sevol cosa la maximitzem d’una manera brutal, 
i a vegades no és necessari. 

I el paper del Vaticà en la campanya 
de vacunació? 

Per la gent que és creient és bàsic que el papa 
Francesc hagi sortit per defensar les vacu-
nes, perquè la gent li té confiança i també 
tenien molts dubtes morals al principi de la 
campanya. 

Ha trobat a faltar que els líders polític agafessin 
més reponsabilitat en aquest aspecte? 

Amb els polítics és més complicat, perquè han 
de transmetre la informació correctament i a 
vegades es passen de dir massa i no mesuren el 
missatge que donen, a més que la majoria ja es-
tan etiquetats. En canvi, el Papa és una persona 
que mereix confiança perquè és tot un referent. 
A la política no hi ha tanta credibilitat. 

  
NO ES POT CASTIGAR LES EMPRESES 
SENSE PODER COBRAR LES PATENTS 
DE LES VACUNES 

  
Un tema que ha generat molta polèmica és 
el de les patents de les vacunes de la Covid-19. 

Alguns presidents, com Biden, han arribat a dir 
que s’haurien de suspendre temporalment... 

El procés de producció de la vacuna de la Co-
vid-19 no és diferent del de la resta de medi-
caments. Són processos molt llargs i cars. Fa 
50 anys era difícil, però ara encara ho és més 
perquè volem assegurar més la seguretat i de-
manem més coses al fabricant. Això fa que de-
senvolupar un medicament impliqui un procés 
brutal d’inversió, que després cal recuperar. 
Què passa? Que qui té recursos per fer-ho són 
les multinacionals farmacèutiques que inver-
teixen milions i milions, i tot i així a vegades 
poden estar cinc anys treballant i després haver 
de llençar el projecte a les escombraries. És un 
problema, perquè el preu final que surt limita 
l’accés de les vacunes a les persones. 

Quina solució es podria plantejar perquè 
les vacunes arribessin a tothom? 

Potser han de ser els governs els qui facilitin 
l’accés a les vacunes, però no es pot castigar les 
empreses sense poder cobrar les patents de les 
vacunes, perquè sinó ja no produïrien més me-
dicaments. La majoria són empreses privades, 
excepte en algun país on hi ha una empresa de 
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l’Estat. Però en general qui porta aquest procés 
són les multinacionals farmacèutiques amb ac-
cionistes que volen un rendiment. L’única solu-
ció possible és que els països amb més recursos 
puguin cedir les seves vacunes als països més 
pobres. Tot i això, aquesta situació ja s’ha vis-
cut anteriorment, i a vegades hi ha hagut pro-
blemes polítics, de màfies, de falsificacions… Hi 
ha el tema de la producció del medicament i el 
tema que realment arribi a les persones que ho 
necessiten. Les ONG són una garantia que ar-
ribi a tota la població, però pel mig hi ha molts 
interessos, i no és fàcil. 

La responsabilitat, per tant, ha de recaure 
en els països amb més recursos? 

Sí, però després caldria assegurar que el me-
dicament o la vacuna arribés a la gent a qui ha 
d’arribar. 

  
CATALUNYA ÉS UN LLOC PUNTER 
A NIVELL DE RECERCA FARMACÈUTICA 
A EUROPA 

  

Pot ser que la pandèmia canviï el sistema 
farmacèutic que tenim a l’actualitat? 

El sistema actual i totes les empreses multina-
cionals que porten molts anys fent recerca han 
permès que ara que ha arribat una emergència 
li haguem pogut donar resposta. A Catalunya, 
hem pogut veure com l’Institut Químic de 
Sarrià, de la nostra Universitat, estan desenvo-
lupant una vacuna per combatre la Covid-19, 
però els mitjans que tenen no són els matei-
xos. La inversió de diners, amb mitjans mate-
rials i personals que es necessiten per produir 
els medicaments i les vacunes fan que només 
aquestes grans empreses puguin estar al cap-
davant de la investigació i la producció. Però 
Catalunya és un lloc punter a nivell de recerca 
farmacèutica, amb una indústria important 
dins Europa, i això ha quedat palès amb la 
pandèmia del coronavirus. 

I pel que fa al sistema farmacèutic mundial, 
podem sentir-nos segurs? 

Cada país és molt variable, el nostre, l’americà 
és una altra història, els països pobres que no 

tenen res o molt poca cosa. Estem parlant de la 
xarxa general de seguretat que inclou tots els 
països del món, i estan al cas del que passa. La 
tasca de farmacovigilància, amb l’OMS, arriba a 
tot arreu. Al nostre país, tenim un sistema de 
farmacovigilància que funciona molt bé, te-
nim l’Agència Europea, l’Espanyola, l’OMS… hi 
ha una cadena que funciona des de fa molts 
anys en la qual hi ha els professionals sanitaris 
i els de consum. En el moment que hi ha algun 
problema s’avisa a les autoritats i es prenen 
decisions de forma ràpida. Es pot estar tran-
quil en aquest aspecte. La seguretat al 100% 
no existeix, però amb el sistema que tenim tot 
funciona molt bé. Estem totalment informats 
en qualsevol moment i el metge pot avisar els 
seus pacients, està tot molt ben regulat. 

macià grau –cr | llegir al web +  

https://www.iqs.edu/es
https://www.iqs.edu/es
https://www.who.int/es
https://www.catalunyareligio.cat/ca/concepcio-mestres-papa-defensa-vacunes
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Meritxell Ruiz, nova secretària general 
de l’Escola Cristiana de Catalunya  

És dona, laica, mare, professora vocacional i a 
partir de l’1 de setembre serà la nova secretà-
ria general de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya. Meritxell Ruiz pren al relleu al je-
suïta i pedagog Enric Puig després de 16 anys 
(2005-2021) com a màxim responsable de la 
FECC. El mes de novembre el religiós va fer 
75 anys i va presentar la renúncia al càrrec a 
l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Ome-
lla, que presideix el patronat de la fundació. 
Aquest dimecres el patronat ha aprovat el re-
lleu de la secretaria general. 

Meritxell Ruiz i Isern (Reus, 1978) és llicencia-
da en administració i direcció d’empreses per la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) i va ser direc-
tora general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa (2011-2016), diputada al Parlament 
de Catalunya i consellera d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya (de gener de 2016 a juliol 
de 2017). 

Ruiz va tancar l’etapa política l’estiu de 2017 i 
el mes de juny de 2018 va passar a dirigir l’Es-
cola Pia de Vilanova. Aquest curs ha estat la di-
rectora de l’Àrea de Recursos de l’Escola Pia de 
Catalunya. 

Fotografia: Escola Pia de Catalunya

https://www.escolapia.cat/
https://www.escolapia.cat/
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Aquest dilluns va participar a la concentració uni-
tària del sector davant del Palau de la Generalitat 
per demanar un millor finançament per a l’escola 
concertada. Una reclamació històrica que va in-
corporar també com a consellera d’Educació: “El 
que hem d’intentar és tenir més recursos perquè 
l’escolarització sigui gratuïta per a tothom”, deia 
en una entrevista al diari Segre el 2017. 

Com a consellera d’Educació va encarregar al 
Consell Escolar de Catalunya el debat ‘Ara és 
demà’. Un procés participatiu de reflexió sobre 
els reptes a afrontar en el si de la comunitat edu-
cativa. El debat va mostrar, en paraules seves, 
que “Catalunya està enmig d’un procés de trans-
formació educativa i que aquest debat és un pas 
més en aquest procés de transformació que ha 
obert nous horitzons al model educatiu propi”. 

Compromís social i eclesial 

Responsable, coordinadora i catequista del Grup 
de Joves de la parròquia de Sant Bernat Calbó de 
Reus durant més de 10 anys, Ruiz ha estat mem-
bre de l’equip directiu del Centre de Promoció 
Juvenil i de la Dona de Reus, membre fundador 
de la ONG Pont de Solidaritat i voluntària de 
l’Arxidiòcesi de Glasgow a la Youth Office. 

La nova secretaria de la FECC va parlar de la 
seva fe en una entrevista recent a Catalunya 
Religió: “A la parròquia de Sant Bernat Calbó 
em vaig fer gran enmig d’una comunitat viva 
que m’ha ajudat a créixer en la fe i a viure-la 
en comunió”. I explicava així les seves arrels 
eclesials: “Mossèn Ignasi, gran persona, en ar-
ribar de missions del Brasil em va demanar 
que fes catequesi de joves i vaig aprendre molt 
acompanyant joves durant més de 10 anys”. 

El rol institucional de la FECC 

El secretari General sortint, el pare Enric Puig, 
que deixa el càrrec en jubilar-se, és mestre i 
llicenciat en pedagogia. El 1970 va ingressar a 
la Companyia de Jesús i el 1977 va ser ordenat 
prevere. Ha estat director General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya (1980-1989), 
secretari general i canceller de l’Arquebisbat 
de Barcelona (1996-2000), director de l’Es-
cola Tècnica Professional del Clot i Rector de 
la Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver-el 
Clot i coordinador diocesà de la visita del Sant 
Pare Benet XVI a Barcelona. El 2002 va rebre 
el Premi d’Actuació Cívica Catalana atorgat per 
la Fundació Jaume I i, el 2014, la Generalitat 
de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi. 

També és vicepresident del Patronat de la Uni-
versitat Ramon Llull i consiliari de la Fundació 
Pere Tarrés. Des del 2010 és president de la 
Fundació de l’Institut Químic de Sarrià (IQS). 

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya és 
una entitat eclesial hereva del Secretariat que 
va crear el cardenal de Barcelona Narcís Ju-
bany el 1977. Proveeix de serveis jurídics, d’as-
sessorament i formatius als centres educatius 
religiosos del nostre país, i representa a nivell 
institucional un col·lectiu format per 395 esco-
les i 250.000 alumnes. 

Participen en el patronat de la Fundació Escola 
Cristiana els titulars de les escoles de l’Associ-
ació Professional Serveis educatius de Cata-
lunya (APSEC), els professors i professores de 
l’Associació de professors de les escoles cristi-
anes de Catalunya (APECC) i els pares i mares 
dels alumnes de les escoles cristianes, a través 
de les associacions locals i de les federacions 
diocesanes, que formen la Confederació Cristi-
ana d’Associacions de Pares d’Alumnes de Cata-
lunya (CCAPAC). 

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-visibilitza-malestar-placa-sant-jaume
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/meritxell-ruiz-concertada-es-pagament-perque
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/ara-es-dema
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/ara-es-dema
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mare-deu-roca-mes-desconeguda
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-puig-hilari-raguer-joan-llort-creu-sant
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/lescola-cristiana
https://www.catalunyareligio.cat/ca/meritxell-ruiz-nova-secretaria-escola-cristiana
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L’escola concertada visibilitza el malestar 
a la plaça Sant Jaume  

Concentració de protesta unitària de l’escola 
concertada a la plaça Sant Jaume de Barcelona, 
davant de la seu de la Generalitat. Aquest di-
lluns 28 de juny representants de les famílies, 
del professorat, dels sindicats i de les entitats 
titulars s’han manifestat conjuntament per re-
clamar el desplegament de la Llei d’Educació 
de Catalunya (LEC) i fer efectiva la gratuïtat de 
tota l’escola. 

El manifest conjunt de totes les entitats que 
hi ha darrera l’escola concertada recull aques-
ta reivindicació que s’arrossega des que es va 
aprovar la LEC fa més de deu anys per una àm-
plia majoria transversal al Parlament de Catalu-

nya. La llei preveu un servei públic d’educació 
únic a Catalunya format per la xarxa d’escoles 
de titularitat pública i les escoles concertades 
en igualtat de condicions. En canvi, el manifest 
recorda que encara avui la Generalitat no finan-
ça el 33% del cost de les places a l’escola concer-
tada, que han de cobrir el pares. També s’han 
reivindicat altres qüestions més conjunturals 
com la baixada de les alumnes per aula per ga-
rantir la continuïtat de les escoles i alhora ele-
var la qualitat educativa, en lloc de tancar clas-
ses per la davallada de la natalitat.  Finalment 
es recullen algunes de les reivindicacions labo-
rals dels docents de la concertada. La concen-
tració ha aplegat uns centenars de participants 

a la Plaça Sant Jaume convocats per les dues 
federacions de pares i mares de la concertada, 
les cinc associacions de titulars, entre elles la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i les 
sectorials d’ensenyament dels sindicats USOC, 
UGT i CCOO. Els representants de cada sector 
s’han agrupat sota una pancarta. Una imatge 
conjunta inèdita fins ara. 

Durant l’acte, el pedagog i divulgador Juanjo Fer-
nàndez anava explicant les reivindicacions de la 
carta conjunta adreçada al conseller d’Educació i 
saludant les escoles que han assistit a la protesta.
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Montserrat obre una investigació 
per un possible cas d’abusos a menors  

 L’Abadia de Montserrat ha emès un comunicat 
aquest dijous explicant que han conegut un 
possible cas d’abusos per part d’un monjo de la 
comunitat. S’han denunciat a la justícia civil abu-
sos sexuals comesos l’any 2019 contra un menor 
que en aquell moment tenia 17 anys. La respos-
ta de l’abat Josep Maria Soler a la notificació de 
Mossos d’Esquadra ha estat decidida. Ha obert 
de forma immediata una investigació prèvia per 
notificar els fets al Vaticà i per determinar-ne res-
ponsabilitats canòniques i eclesials. S’ha prohi-
bit al monjo denunciat l’exercici del ministeri.

cr | llegir al web +

Blanquerna premia la tasca dels mestres
en el temps de pandèmia

El jurat del Premi Blanquerna Educació recu-
pera la seva deliberació després d’un any de 
pausa i per primera vegada atorga la distinció 
a tot un col·lectiu. La Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquer-
na-URL ha decidit atorgar a tots els mestres de 
Catalunya, com a genèric representatiu del col-
lectiu professional, el Premi Blanquerna Edu-
cació 2021. Els mereixedors d’aquest premi, 
doncs, són tots els mestres, independentment 
de la titularitat del centre educatiu on treballin.
 

blanquerna | llegir al web +

Rafael García, Josep Víctor Gay i Robert 
Xifre, Creu ‘Pro Ecclesia et Pontifice’

És la màxima distinció que la Santa Seu pot 
concedir als laics. Es lliura a aquelles persones 
que han treballat amb fidelitat per l’Església i 
han col·laborat en la seva missió i servei. Aquest 
dijous el bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha 
fet entrega de la Creu ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ 
a Rafel García García, membre del consell per 
als assumptes econòmics del bisbat; a Josep 
Víctor Gay Frías, periodista de l’oficina de co-
municació diocesana, i a Robert Xifre Anglada, 
ecònom diocesà.
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“Estem vivint una crisi de salut mental 
i emocional sense precedents” 

L’any 2020 el telèfon de l’esperança va aten-
dre 54.846 trucades. Se li sumen, des del mes 
d’agost passat, 1.102 trucades més fetes al telèfon 
de prevenció del suïcidi. Dues eines, gestionades 
per la Fundació Ajuda i Esperança, que han servit 
per posar en marxa l’Observatori de l’Esperança, 
un informe quantitatiu i qualitatiu per radiogra-
fiar la situació emocional i mental actual. 

Les trucades de temàtica suïcida estan pujant 
de forma constant des de l’octubre de 2020, 
afirmen des de l’Observatori de l’Esperança. Si 
l’any 2020 superaven el miler de trucades, en 
el que portem d’any 2021 el telèfon ja ha sobre-
passat les dues mil amb escreix. Des de l’Obser-
vatori apunten que la gent que truca “és només 
la punta de l’iceberg” d’un problema sistèmic, 
enquistat i que va a més.  

Si l’any 2019 hi va haver 3.671 suïcidis a Espanya 
i 535 a Catalunya, tot i no tenir encara dades del 
2020, des de l’Observatori sí afirmen que les 
dades hospitalàries mostren un augment de les 
temptatives o ideacions suïcides o les autolesi-
ons, sobretot entre els més joves. “A tall aproxi-
matiu, perquè encara no hi hades concretes, es 
pot afirmar que a Catalunya durant l’any 2020 

http://www.telefonoesperanza.com/ca/telefon-esperanca
http://www.telefonoesperanza.com/ca/prevencio-suicidi
http://www.telefonoesperanza.com/ca/prevencio-suicidi
http://www.telefonoesperanza.com/ca/fundacio
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s’haurien produït uns 98.243 intents de suïcidi 
i unes 288.182 ideacions”.  

No parlar del suïcidi no farà que desaparegui 

És amb voluntat de servei i canvi de pautes i 
directrius socials que s’ha d’entendre la presen-
tació dimarts de l’Observatori de l’Esperança. 
“Si no recollim les dades no sabem si anem bé 
o si cal canviar el camí”, ha afirmat Gemma Ta-
rafa, regidora de salut, envelliment i cures de 
l’ajuntament de Barcelona. Cal, explica, “seguir 
visibilitzant allò invisible”. Cal parlar del suïcidi 
perquè no parlar-ne “no farà que desaparegui”.  

“Estem vivint una crisi de salut mental i emo-
cional sense precedents”, reconeixen amb pre-
ocupació des de l’ajuntament. Segons el CIS, sis 
de cada deu persones ha patit episodis de de-
presió i angoixa en el darrer any, i les temptatives 
de suicidi en menors a Catalunya han sobrepas-
sat ja el número sis-cents. Recorden, però, que 
darrere de les dades “sempre hi ha persones”. I 
de persones que necessiten una escolta activa 
a la Fundació Ajuda i Esperança en són experts. 
A la Fundació, ha reconegut Tarafa, treballen 
“amb rigor, eficiència, sensibilitat i estima”. Ho 
fan amb més de 300 voluntaris que han rebut 

formació específica i compten amb un acom-
panyament de psicòlegs. Un “petit miracle que 
porta 54 anys”, ha recordat Esperança Esteve, 
directora de la Fundació Ajuda i Esperança, que 
respon “a una necessitat social”.  

Seixanta mil històries 

L’Observatori de l’Esperança neix a partir de 
seixanta mil històries de vida recollides per 
voluntaris que prenen notes anònimes. “Un 
tresor que trigarem en pair”, ha afirmat Oriol 
Homs, sociòleg i director de l’Observatori de 
l’Esperança, però que podem convertir “en da-
des i estadístiques qualitatives per afinar certes 
línies de treball”. 

Tot i ser una escolta anònima, sí es pot saber 
una mica el perfil dels qui truquen. Homs ha 
explicat que les dones truquen més, tot i que 
els homes se suïciden més segons les estadís-
tiques. Normalment la major part és gent adul-
ta, i veuen que la gent molt gran truca poc. “En 
el telèfon del suïcidi més d’un 26% són joves 
d’entre 18 i 29 anys”. Les trucades demanant 
ajuda són transversals ens els diferents àmbits 
i estrats socials. Un 33% provenen de la ciutat 
de Barcelona, i quasi un 50% de Catalunya, i un 

17% de la resta d’Espanya. “El telèfon ens per-
met superar fronteres territorials”. En quant a 
les problemàtiques que presenten les persones 
que truquen en destaquen tres que es repe-
teixen. “La salut mental, els problemes relaci-
onals, i la solitud no desitjada”. Del telèfon de 
prevenció del suïcidi es desprén que del total 
de trucades ateses, el 57% correspon a conduc-
tes suïcides; el 12,9% són silencioses, d’aquells 
qui no s’atreveixen a parlar però truquen, i el 
29,79% no tenen contingut suïcida. 

Teresa Llorens, de la Diputació de Barcelona, 
ha apuntat també que l’àmbit de l’atenció so-
cial i psicocosial “queda sovint aparcat en els 
projectes i directrius de treball”. La pandèmia 
de la Covid-19, però, “ha posat a prova la nostra 
salut emocional” i Llorens creu que el telèfon 
de l’esperança “ha jugat en això un paper fo-
namental”. Amb l’Observatori de l’Esperança, 
reconeix, s’obre una oportunitat per fer “una 
acció transformadora a partir del coneixement 
que la Fundació Ajuda i Esperança té del tema”.  
L’Observatori de l’Esperança neix també de 
l’ajuntament de Barcelona, de la Fundació la 
Caixa, i de la Diputació de Barcelona.
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Què passa al Temple del Tibidabo? 

La comunitat salesiana del Tibidabo ha deci-
dit sumar-se a la invitació del papa Francesc 
i “avançar pel camí d’una conversió pastoral 
i missionera, que no pot deixar les coses com 
estan”. Són paraules de l’exhortació apostòlica 
Evangelii Gaudium que els ha servit de full de 
ruta. Després d’una llarga reflexió compartida 
i de múltiples consultes, la comunitat ha pres 
la decisió d’adherir el Temple del Sagrat Cor de 
Jesús a la Xarxa Mundial d’Oració del Papa.   

“El papa Francesc fa una invitació a la recon-
versió de les institucions d’Església i el Tibida-
bo ho necessita globalment”, explica el salesià 
Francesc Riu, rector del temple. Aquests dies 
han anunciat aquesta aposta de renovació a les 
persones més properes a la comunitat. El pare 
Riu ho descriu com un procés llarg i gens im-
provisat, que assumeix el compromís de la re-
novació eclesial. 

Des de 2016 ja es va encarregar a la comunitat 
salesiana del Tibidabo pensar en una revisió i 
renovació de tota l’acció pastoral. Una àmplia 
mirada que passa per actualitzar, entre d’altres 
serveis, l’administració de sagraments, l’hostat-
geria o l’adoració diürna i noctura. En els propers 

Fotografia: Salesians Tibidabo

https://www.apostoladodelaoracion.com/cat
https://tibidabo.salesianos.edu/blog/el-temple-del-sagrat-cor-de-jesus-del-tibidabo-sha-adherit-a-la-xarxa-mundial-doracio-del-papa/
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mesos, tota l’acció pastoral que es realitza en el 
Temple serà renovada sota aquest impuls del 
papa Francesc, amb el suport del cardenal ar-
quebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i del 
superior provincial de la Inspectoria salesiana de 
Maria Auxiliadora, Ángel Asurmendi Martínez. 

Les negatives a la renovació 

Amb la pandèmia, moltes de les activitats pas-
torals es van interrompre per motius sanitaris. 
És el cas de l’adoració nocturna, que comptava 
amb 30 grups d’adoradors. Durant molts anys 
l’ha gestionat l’Associació Adoració Nocturna 
del Tibidabo (ANT), una entitat erigida amb 
els estatuts de l’arquebisbat de Barcelona de 
l’any 1967 i vinculada a l’Adoración Nocturna 
Española (ANE), amb la que la congregació sa-
lesiana no té cap vinculació. 

Aquesta associació s’ha mostrat contrària a fer 
un canvi d’orientació del servei. En paral·lel, i 
en pocs dies, la comunitat salesiana ha rebut 
el suport d’alguns torns d’adoradors, oberts 
a aquesta nova mirada de conjunt sobre tota 
l’acció eclesial del Temple. “Ens han dit ‘estem 
amb el Tibidabo en la renovació del Temple’”, 
explica el pare Riu. 

De fons hi ha la dificultat de fer compatible el 
model prefixat d’una institució que no veu 
la necessitat de canviar res, amb la renovació 
eclesial que promou el papa Francesc. I aquí 
els salesians són diàfans: “La fidelitat al Papa en 
el carisma salesià és essencial”, apunta el pare 
Riu. Amb l’adhesió a la Xarxa d’Oració, conside-
ren que “aquest itinerari espiritual integra dues 
dimensions inseparables de la vida cristiana”. 
És a dir: la pregària i l’acció missionera. 

L’origen de l’adoració 

La Companyia de Jesús ja va crear l’apostolat 
de l’oració al segle XIX. Van veure que, als se-
minaristes en formació, els convenia utilitzar 
la pregària orientada a l’àmbit missioner. “La 
devoció al Sagrat Cor ha de servir per despertar 
la vocació missionera, l’evangelització”, recorda 
el pare Riu. La iniciativa s’ha estès a tot el món. 
I també és present en el Temple del Tibidabo. 
Després del Sínode sobre la nova evangelització 
de 2012 els mateixos jesuïtes van comprendre 
que calia un canvi d’orientació. I l’església va de-
terminar la “recreació” de l’apostolat de l’oració. 
Una reconversió que el papa Francesc, en assu-
mir el pontificat, va adoptar com a pròpia. Així 
va néixer la Xarxa Mundial d’Oració del Papa. 

“A nosaltres ens ha semblat que les idees uti-
litzades per la Xarxa ens podien servir per re-
conversió al Temple del Tibidabo”, apunta el 
salesià Francesc Riu. Es tracta d’una església 
sense gaire relleu de parròquia. El Sagrat Cor 
de Jesús no compta amb una feligresia estable: 
“És un lloc turístic, ve gent de tot Barcelona, 
Catalunya, Espanya i d’arreu del món”. I aquí, 
reconeix, “hi ha moviment en el culte, però la 
dimensió parroquial és mínima”.  

Garantir l’eficàcia i la qualitat de la renovació

“El nostre compromís de dur a terme aques-
ta profunda ‘renovació’ de l’acció pastoral del 
Temple del Sagrat Cor de Jesús comporta que 
tots els qui hi participem assumim la responsa-
bilitat de garantir-ne l’eficàcia i la qualitat”, ex-
pliquen des de la comunitat. La proposta s’ha 
elaborat a partir dels documents de la Xarxa 
Mundial i dels criteris pastorals que caracterit-
zen les obres salesianes. 

La comunitat ha reflexionat sobre l’acció pas-
toral que es realitza en el Temple del Tibidabo 
entorn de set grans qüestions: l’acollida cordial, 
la celebració de l’Eucaristia, l’oració, l’adoració 
eucarística, els sagraments, la dimensió missi-

https://www.adoracion-nocturna.org/
https://www.adoracion-nocturna.org/
https://www.apostoladodelaoracion.com/cat
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onera de la devoció al Sagrat Cor i el carisma sa-
lesià. I han seleccionat uns objectius preferents 
que determinaran el futur immediat de la seva 
acció pastoral, en totes les vessants. 

Amb aquesta finalitat, conviden a tots els qui 
se senten ‘amics del Temple del Tibidabo’ a 
manifestar el seu suport a aquesta iniciativa, 
cadascú segons les seves possibilitats. L’orga-
nització indica que els interessants poden co-
municar el seu nom i disponibilitat a l’adreça 
rector.tibidabo@salesians.cat i que les dades 
personals seran degudament protegides, i tan 

sols seran utilitzades per aquesta finalitat. Mit-
jançant el correu electrònic i a través del web 
tibidabo.salesianos.edu informaran de forma 
regular sobre l’acció pastoral al temple. 

El Papa demana audàcia i creativitat 

L’exhortació apostòlica del papa Francesc 
Evangelii Gaudium ha guiat els salesians del 
Temple del Tibidabo en aquest temps en què 
se’ls ha demanat repensar l’acció pastoral. “De-
sitjo que totes les comunitats procurin posar 
els mitjans necessaris per avançar pel camí 

d’una conversió pastoral i missionera que no 
pot deixar les coses com estan”. “Invito tothom 
a ser audaç i creatiu en la tasca de repensar els 
objectius, les estructures, l’estil i els mètodes 
evangelitzadors de les pròpies comunitats. Una 
postulació de les finalitats sense una adequada 
recerca  comunitària dels mitjans per assolir-les 
està condemnada a esdevenir una  mera fanta-
sia”, apuntava Francesc en aquest document 
(EG, 25 i 33). 
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Pau, el veritable apòstol

PAPA FRANCESC
A LES HOMILIES DEL PAPA FRANCESC

Catequesi sobre la Carta als Gàlates  

Anem entrant a poc a poc en la Carta als Gàla-
tes. Hem vist que aquests cristians es troben en 
conflicte sobre la manera de viure la fe. L’apòs-
tol Pau comença a escriure la seva Carta recor-
dant-los les relacions passades, el malestar per 
la distància i l’amor immutable que té per a cada 
un d’ells. Tot i això no deixa de manifestar la 
seva preocupació perquè els Gàlates segueixin 
el bon camí: és la preocupació d’un pare, que 
va generar les comunitats en la fe. La seva in-
tenció és molt clara: cal reafirmar la novetat de 
l’Evangeli, que els Gàlates van rebre de la seva 
predicació, per construir la veritable identitat 

sobre la qual basar la seva existència. I aquest 
és el principi: reafirmar la novetat de l’Evangeli, 
que els Gàlates han rebut de l’Apòstol. 

Descobrim immediatament que Pau és un pro-
fund coneixedor del misteri de Crist. Des del 
començament de la seva Carta no segueix els 
mals arguments que fan servir els seus detrac-
tors. L’Apòstol “vola alt” i ens mostra també a 
nosaltres com ens hem de comportar quan 
apareixen conflictes dintre de la comunitat. De 
fet, només al final de la Carta, queda clar quin 
és el nucli de la discussió suscitada, és el de la 
circumcisió, per tant de la principal tradició ju-
eva. Pau tria el camí per anar més a fons, perquè 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc
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el que està en joc és la veritat de l’Evangeli i la 
llibertat dels cristians, que n’és una part. No es 
queda en la superfície dels problemes, dels con-
flictes, com tenim sovint la temptació de fer-ho 
nosaltres per trobar de seguida una solució que 
enganyi a tothom per a posar-se tots d’acord 
amb un compromís. Pau estima Jesús i sap que 
Jesús no és un home-Déu de compromisos. No 
funciona així amb l’Evangeli i l’Apòstol ha optat 
per seguir el camí més exigent. Escriu així: «És 
potser el consentiment dels homes el que bus-
co o potser el de Déu?» No mira de fer les paus 
amb tothom. I continua: «O miro de complau-
re als homes? Si encara intentés complaure als 
homes, no seria servidor de Crist!» (Gal 1,10). 

En primer lloc, Pau se sent obligat a recordar 
als Gàlates que és un veritable apòstol no pels 
seus mèrits, sinó per la crida de Déu. Ell ma-
teix explica la història de la seva vocació i con-
versió, que va coincidir amb l’aparició de Crist 
Ressuscitat durant el viatge cap a Damasc (cf. 
At 9,1-9). És interessant observar el que afirma 
de la seva vida anterior a aquell esdeveniment: 
«Perseguia aferrissadament l’Església de Déu 
devastant-la, superant en el judaisme la ma-
joria dels meus companys i compatriotes, ja 

que era molt zelós de les tradicions dels meus 
pares» (Gal 1,13-14). Pau gosa afirmar que ell en 
el judaisme els superava a tots, era un verita-
ble fariseu zelós, «irreprotxable pel que fa a la 
justícia que neix del compliment de la llei» (Fil 
3,6). Dues vegades subratlla que ell havia estat 
un defensor de les «tradicions dels pares» i un 
«ferm defensor de la llei». Aquesta és la història 
de Pau. 

D’una banda, insisteix a subratllar que havia 
perseguit ferotge l’Església i que havia estat 
un «blasfem, un perseguidor, un violent» (1 Tm 
1,13) no escatima els adjectius: ell mateix es 
qualifica així -, en canvi, destaca la misericòrdia 
de Déu cap a ell, que el porta a viure una trans-
formació radical, ben coneguda per tothom. 
Escriu: «No era conegut personalment per les 
Esglésies de Judea que són en Crist; només 
havien sentit a dir: “Qui ens perseguia, ara pro-
clama la fe que volia destruir”» (Gal 1,22-23). Es 
va convertir, va canviar, el cor el va canviar. Pau 
destaca així la veritat de la seva vocació a tra-
vés del sorprenent contrast  que va sorgir en la 
seva vida: de perseguidor dels cristians perquè 
no observaven les tradicions i la llei, havia es-
tat cridat a convertir-se en apòstol per anunciar 

l’Evangeli de Jesucrist. Però veiem que Pau és 
lliure: és lliure per anunciar l’Evangeli i també 
és lliure per confessar els seus pecats. “Jo era 
així”: és la veritat la que dona la llibertat del cor, 
és la llibertat de Déu. 

Repensant la seva història, Pau està ple de me-
ravella i d’agraïment. És com si volgués dir als 
Gàlates que podria haver estat tot menys un 
apòstol. Havia estat educat des de petit per ser 
un irreprensible complidor de la Llei mosaica, 
i les circumstàncies l’havien portat a combatre 
els deixebles de Crist. Tanmateix havia passat 
alguna cosa inesperada: Déu, amb la seva grà-
cia, li havia revelat el seu Fill mort i ressuscitat, 
perquè es convertís en el seu anunciador en-
mig dels pagans (cf. Gal 1,15-6). 

Que en són d’inescrutables els camins del Se-
nyor! El toquem cada dia amb la mà, però so-
bretot si pensem en els moments que el Senyor 
ens ha cridat. No hem d’oblidar mai el moment 
i la manera com Déu ha entrat en la nostra vida: 
mantenir fixat en el cor i en la ment aquella 
trobada amb la gràcia, quan Déu ha canviat la 
nostra existència. Quantes vegades, davant de 
les grans obres del Senyor, sorgeix espontània 
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la pregunta: però com és possible que Déu uti-
litzi un pecador, una persona fràgil i feble, per 
realitzar la seva voluntat? Tot i això, no hi ha res 
casual, perquè tot ha estat preparat en el pla de 
Déu. Ell teixeix la nostra història, la història de 
cadascun de nosaltres: Ell teixeix la nostra his-
tòria i, si nosaltres corresponem amb confiança 
al seu pla de salvació, ens n’adonem. La crida 

comporta sempre una missió a la qual estem 
destinats; per això ens demana que ens pre-
parem seriosament, sabent que és Déu mateix 
qui ens envia, Déu mateix que ens sosté amb la 
seva gràcia. Germans i germanes, deixem-nos 
guiar per aquesta consciència: la primacia de 
la gràcia transforma l’existència i la fa digna de 
ser posada al servei de l’Evangeli. La primacia 

de la gràcia cobreix tots els pecats, canvia els 
cors, canvia la vida, ens fa veure camins nous. 
No oblidem això! 

Traducció: Josep M. Torrents

papa francesc –cr | llegir al web +  
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Cristóbal López: “Al Marroc la diversitat 
religiosa es viu amb actitud positiva”   

El cardenal Cristóbal López és l’arquebisbe 
de Rabat, al Marroc, des de fa tres anys. Abans, 
però, ja havia estat a Kenitra durant vuit anys 
en una escola salesiana. Una escola catòlica 
que acull alumnes musulmans. I és que els 
catòlics al Marroc representen només el 0,1% 
de la població. Una població que conviu amb 
minoria de jueus, de catòlics, de protestants, 
d’ortodoxos o d’anglicans amb “harmonia, 
proximitat i amistat”. Així ho ha expressat el 
salesià i cardenal Cristóbal López Romero en 
una xerrada online organitzada aquest dime-
cres 30 de juny per la Taula de Diàleg Interreli-
giós de Badalona. 

Pel seu pas per la ciutat de Kenitra anys enrere 
Cristóbal López ha volgut remarcar la convi-
vència religiosa i el diàleg entre religions que 
va poder viure. Responsable aleshores d’una 
escola salesiana a la ciutat, López ha reconegut 
que tot l’alumnat i professorat era i és musul-
mà. “Un exemple clar que el diàleg i convivèn-
cia religiosa era ja una realitat ja que en una ciu-
tat musulmana vuit-centes famílies portessin 
els seus fills a una escola catòlica deia molt”. I 
és que la diversitat i convivència religiosa “ha 
estat i és una realitat”.  

Fotografia: Diòcesi de Rabat

https://www.catalunyareligio.cat/ca/salesia-catalunya-cristobal-lopez-nou-cardenal
https://www.catalunyareligio.cat/ca/provincial-salesia-cristobal-lopez-nomenat
https://www.youtube.com/watch?v=v0UTyPI9GtM
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El Marroc compta amb trenta-set milions 
d’habitants. López Romero ha afirmat que ell 
passeja tranquil amb la seva creu de bisbe pel 
carrer i es relaciona amb tothom. “Al Marroc la 
diversitat religiosa existeix i es viu amb acti-
tud positiva”. 

Ara bé, López no ha estalviat les crítiques per 
aquells que aquí, a Europa, desconeixen la re-
alitat del Marroc i la menyspreen. El cardenal 
ha remarcat que hi ha molta gent que des-
coneix a Catalunya o a l’Estat Espanyol que 
malgrat el Marroc compta amb la majoria de 
població musulmana, també existeixen jueus 
o cristians. “També hi ha moltes coses que 
es desconeixen de l’Islam i concretament del 
que vivim tots al Marroc”.  

López ha recordat que al Marroc acostumen a 
parlar molt de les tres religions abrahàmiques. 
“Es dona una relació molt bona ja que és molt 
més el que ens uneix que el que ens separa”. 
Els cristians al Marroc són uns quaranta mil, 
dels quals uns trenta mil són catòlics, i la resta 
portestants. “També comptem amb ortodoxos 
i anglicans tot i que són molt poquets”. Reco-
neix que participen tots en actes conjunts amb 
jueus i musulmans per promoure la llibertat, 

la pau o el amor. “Això és el diàleg interreligiós, 
aquell que comença en el dia a dia, amb una re-
lació d’amistat”. 

Cristóbal López, però, no defuig la realitat. Sap 
que la diversitat religiosa al Marroc no és qües-
tió de política ni de lleis, ja que afirma que “la 
llei marroquina no prohibeix a ningú creure el 
que vulgui”, però que quan es donen els pro-
blemes són més en la part “social i cultural del 
país”. Si un marroquí es fa cristià, per exemple, 
“té possibilitats de tenir problemes familiars, 
laborals o amb els veïns”. Un problema, pel car-
denal salesià, “social, cultural i educatiu”, però 
no un problema polític.  

La societat marroquina, demana López Rome-
ro, “ha de donar encara uns passos endavant 
per veure la diversitat religiosa com quelcom 
enriquidor”. López ha remarcat que els catòlics 
al Marroc no tenen cap afany de proselitisme. 
“Tenim deu mil alumnes a les escoles catòli-
ques del país i mai cap d’ells s’ha fet cristià per-
què ni ho volem ni ho pretenem”. 

Una lluita cultural i educativa que el cardenal 
de Rabat sap que comportarà anys de treball. 
Alguns partits polítics al país no ajuden, re-

coneix, però creu que el mateix passa a altres 
llocs, com a l’Estat Espanyol. “També a Espa-
nya hi ha partits que no faciliten el diàleg religi-
ós, a aquests els hi recomano menys parlar dels 
musulmans i més parlar amb els musulmans”. 
Cal, creu, seguir creant ponts, “per això serveix 
el diàleg, la proximitat, el treballar plegats per 
millorar un barri, una escola, i la societat”. 

Cristóbal López també ha parlat sobre l’emi-
gració africana que arriba al Marroc. N’ha parlat 
en clau positiva perquè ha reconegut que les 
comunitats cristianes al Marroc “s’han revita-
litzat gràcies a l’emigració africana, la regular i 
la irregular”. De l’emigració salvatge i irregular 
que es viu al Marroc ha volgut destacar la feina 
ingent que fa Càritas al país i ha confessat que 
davant la impossibilitat d’atendre tanta gent 
necessitada han hagut de prioritzar col·lec-
tius vulnerables. Ajuden dotze mil persones a 
l’any. “L’Església catòlica i l’Església protestant 
ajudem a que l’emigració sigui menys penosa 
i més digna”. 

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/cristobal-lopez-marroc-diversitat-religiosa-es-viu
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Barcelona agraeix “l’utopia fèrtil” de Casaldàliga 

“Que en Pere va sembrar és una evidència”. És 
una de les moltes frases que aquest dilluns al 
vespre han mostrat ben viu el llegat de Pere Ca-
saldàliga. Dues-centes persones s’han aplegat 
a Barcelona la vigília de Sant Pere per agrair el 
mestratge de qui va ser bisbe de São Félix do 
Araguaia. Amb un encàrrec compartit: el món 
continua ferit i cal militar en l’esperança. 

Pocs líders religiosos aconsegueixen tant de 
quòrum en la seva predicació. A ningú se li ha 
fet estrany que aquest dilluns s’hagi parlat del 
“Regne de Déu” a la plaça del Rei. Una promesa 
evangèlica que Casaldàliga va perseguir per fer 
arribar la justícia i la pau per a tothom. I fer-ho 
“ara i aquí”, com han subratllat els periodistes 
Antoni Bassas i Mònica Terribas, conductors 
d’aquest homenatge cívic. Un acte organitzat 
per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Ara-
guaia i la Fundació Pere Casaldàliga que s’ha 
emès en directe i que es pot recuperar aquí. 

Un dels vídeos que s’han projectat durant 
l’homenatge ha recordat el testament vital del 
bisbe Pere: “Opteu veritablement pels pobres, 
opteu per una Església comunitat, de germans 
i germanes iguals, sense poder”, deia. Dese-

https://www.youtube.com/watch?v=7LIghlriZks&t=6752s
https://www.youtube.com/watch?v=7LIghlriZks
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nes de representats d’entitats diverses, amics 
i companys de militància, des de Catalunya al 
Mato Grosso, han subratllat el seu estil de vida 
sobri i coherent. I han descrit “el privilegi” d’ha-
ver conegut una persona excepcional. Exem-
ple honest, un referent ètic per als descreguts. 
Com ha dit el periodista i activista social Da-
vid Fernández: “Pere Casaldàliga sempre serà 
l’utopia fèrtil; les coses ben fetes, les de debò, 
duren per sempre”. 

“Moltes gràcies a totes les entitats amigues 
que heu assumit les causes del Pere com a eina 
transformadora de tota la societat per la que tre-
ballem junts”, ha dit Glòria Casaldàliga, presiden-
ta de la nova Fundació Pere Casaldàliga. “Sabem 
que vivim temps complexos  que la tasca no serà 
senzilla”, ha apuntat i ha recordat les dificultats 
que viu el Brasil i la regió de l’Araguaia.

S’hi han sumat les veus de l’actor Eduard 
Fernández, el teòleg i col·laborador de l’Agen-
da Llatinoamericana Jordi Corominas, l’artista 
catalano-brasilera Priscila Barbosa, l’activista 
Arcadi Oliveres, poc abans de la seva mort, 
passant pel caputxí Michael Moore, l’abat de 
Montserrat, Josep Maria Soler, la dominica Lu-
cía Caram o l’actriu Núria Valls, entre d’altres 
amics i companys de Casaldàliga. 

Com a religiós, com a bisbe al Brasil, com a po-
eta universal. Va defensar sempre els drets dels 
pagesos i dels sense terra. Ho va fer amb sensibi-
litat poètica i també sentit de l’humor. “Als meus 
catòlics i catòliques de Catalunya: ens hem de 
prendre l’Església amb una mica de bon hu-
mor”, deia. I sobretot, sostingut en l’esperança, 
eix d’aquest nou homenatge conjunt. 

Han assistit a l’homenatge una bona represen-
tació dels missioners claretians a Catalunya, 
amb Joan Soler, de l’Associació Araguaia, el 
provincial de Sant Pau, Ricard Costa-Jussà, el 
delegat a Catalunya, Màxim Muñoz, el presi-
dent de l’ONG Enllaç Solidari, Josep Roca, i la 
directora del Casal Claret de Vic, Anna Lari-
os. També hi ha hagut representació política, 
amb l’alcaldessa de Balsareny, poble natal de 
Casaldàliga, Noèlia Ramírez, i Albert Batlle, 
regidor a l’Ajuntament de Barcelona. Així com 
de familiars de Casaldàliga i de personalitats i 
entitats amigues, com la teresiana M. Victòria 
Molins, la delegada de Mans Unides Barcelo-
na, Mireia Angerri, Eudald Vendrell, Miquel 
Torres i Josep Maria Fisa, president, director i 
consiliari de Justícia i Pau Barcelona respecti-
vament, Xavier Garí en representació de Cris-
tianisme i Justícia. 

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/assumim-continuar-treball-pere-casaldaliga
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Canri Situmorang: “Reafirmo la meva obediència 
i fidel disposició a la missió de l’Església”  

“Reafirmo la meva obediència i fidel dispo-
sició a la missió de l’Església”. Amb aquest 
compromís s’ha ordenat capellà el missioner 
claretià Canri Situmorang aquest dissabte al 
matí a Barcelona. Ho ha fet acompanyat d’un 
centenar de germans de congregació, amics, 
familiars i parroquians, i també dels qui han 
seguit la celebració per internet des d’Indo-
nèsia i altres parts del món. “Tot això és molt 
gran, com l’amor gratuït de Déu”, ha dit Situ-
morang, visiblement emocionat pel do de la 
fe i el compromís que acabava d’assumir. En 
concret, ha donat gràcies a Déu per ajudar-lo 
“a dir sí” més enllà de les seves “desconfiances 
i debilitats”. 

El bisbe auxiliar de Barcelona Javier Vilanova 
ha presidit l’ordenació presbiteral al santua-
ri de l’Immaculat Cor de Maria de Barcelona. 
Amb ell, Canri Situmorang, recent ordenat 
capellà, ha concelebrat per primera vegada, al 
costat del provincial de Sant Pau, Ricard Cos-
ta-Jussà, i del delegat de la província a Cata-
lunya, Màxim Muñoz. Dos claretians signifi-
catius en l’etapa formativa de Situmorang des 
que va ser destinat a la Província de Sant Pau 
el 2015. 

Fotografia: Claretians

https://youtu.be/4E-CMPfzzGw
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Els han acompanyat també tot el govern pro-
vincial –amb Ray Adormeo, Josep Codina, Ra-
fael Gómez i Renato Caprioli–, el rector de la 
parròquia, Shinto Thomas, representats de les 
comunitats claretianes de Catalunya, així com 
diverses persones vinculades a la família clare-
tiana i a la comunitat parroquial. 

“El fruit que se’t demana és que estimis” 

En l’homilia, Vilanova ha parlat de la missió 
que Déu li encomana: “El fruit que se’t dema-
na és que estimis”. Ha demanat al claretià que 
treballi per la comunió de l’església “d’Orient a 
Occident”, que sigui “humil i fidel instrument 
de Déu” i que sigui un bon pastor, com ho va ser 
Jesús o el mateix sant Antoni Maria Claret. Del 
fundador dels missioners claretians ha llegit la 
pregària en què demana a Déu “procurar per 
tots les mitjans contagiar a tots del teu amor”. 

Situmorang ha estat revestit pels seus germans 
claretians amb l’estola i amb la casulla, pròpies del 
ministeri que exercirà. I ha assumit aquest com-
promís, “pel do del sacerdoci” rebut de mans del 
bisbe Vilanova. “Ara que pel sagrament se m’ha 
constituït el seu col·laborador, reafirmo la meva 
obediència i fidelitat a la missió de l’Església”. 

“A la congregació claretiana li dec el meu 
segon naixement” 

En el seu parlament al final de la celebració 
també s’ha adreçat als germans claretians: “A 
la congregació claretiana li dec el meu segon 
naixement”. Ha agraït la formació rebuda, tant 
a Indonèsia com a Catalunya, i ha expressat la 
seva estimació per l’espiritualitat claretiana i el 
seu “sentit apostòlic i missioner”. 

El claretià ha adreçat una salutació especial als 
seus pares, germans i als claretians de la dele-
gació d’Indonèsia-Timor Est, que l’han pogut 
seguir per internet. Ha valorat “tanta diversitat 
aquí reunida”, en al·lusió als qui l’han seguit 
per internet, així com a l’assemblea present a 
l’Immaculat Cor de Maria de Barcelona. 

claretians | llegir al web +  
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Valls destina 6.300 euros 
a La Taulada
DJ, 01/07/2021 | EL VALLENC

Forn: “M’hauria agradat sentir-me 
acompanyat. No pots predicar 
una cosa i fer-ne una altra”
DC, 30/06/2021 | TVE

EUA i el Vaticà acosten postures 
després del refredament amb Trump
DM, 29/06/2021 | LA VANGUARDIA

Lleida compta amb 1.950 centres 
de culte de fins a deu confessions 
diferents
DLL, 28/06/2021 | SEGRE

Cremen esglésies catòliques després 
de la descoberta de cadàvers 
indígenes al Canadà
DLL, 28/06/2021 | 324

El jesuïta Francesc Riera acull 
en un llibre els 500 anys 
de la Manresa ignasiana
DJ, 01/07/2021 | REGIO 7

Esglésies de la Vall de Boí en 3D
DG, 27/06/2021 | SEGRE

Troben els banys àrabs d’Ascó 
amb més de mil anys d’antiguitat 
i un bon estat de conservació
DJ, 01/07/2021 | EL PUNT AVUI

https://www.elvallenc.cat/actualitat/valls-destina-6-300-euros-a-la-taulada/
https://www.rtve.es/television/20210630/gemma-nierga-entrevista-quim-forn/2115600.shtml
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210629/7563862/eeuu-vaticano-acercan-posturas-enfriamiento-trump.html
https://www.segre.com/noticies/guia/2021/06/28/lleida_compta_amb_950_centres_culte_fins_deu_confessions_diferents_139170_1111.html
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https://www.regio7.cat/manresa/2021/06/30/jesuita-francesc-riera-recull-llibre-54496165.html
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http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1993651-troben-els-banys-arabs-d-asco-amb-mes-de-mil-anys-d-antiguitat-i-un-bon-estat-de-conservacio.html
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