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De la “identitat nacional” als indults

JORDI LLISTERRI
A LAETO ANIMO

Ja em perdonaran que em posi en política. Però 
és que la portada d’aquest diumenge de l’ABC 
m’ha superat. Els dies després de la nota dels 
bisbes catalans sobre “les mesures de gràcia” 
i el posterior suport oral, que no escrit, de la 
Permanent de la Conferència Episcopal Espa-
nyola va tornar a obrir la caixa dels trons. La 
setmana passada en els digitals de la caverna i 
totes les capçaleres espanyoles d’Espanya s’hi 
van poder llegir tot tipus d’improperis contra 
els bisbes. 

A algú li pot sorprendre aquest aquelarre dels 
sectors teòricament afins a l’església. Però una 
vegada més es demostra que primer són es-

panyols i de dretes, i catòlics només si s’escau. 
Certament ,no és cap pecat ser espanyol i/o de 
dretes, però acostumen a ser els qui en el seu 
imaginari sí que és un pecat ser independentis-
ta o sobiranista i/o d’esquerres. Mostra d’aquest 
ordre de prioritats és que una de les amenaces 
més repetides aquests dies és que si no recti-
fiquen i els bisbes en ple juramenten fidelitat 
eterna al Tribunal Supremo i al Tribunal de 
Cuentas, no tornaran a posar la creueta de la 
renda. I encara hi ha qui pensa que el problema 
són “los del lacito”. 

El cas és que ho han tornat a fer. I si no en van 
tenir prou la setmana passada, aquest cap de 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo
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setmana fins i tot ha estat tema de portada 
a l’ABC i La Razón. L’ABC amb la foto del car-
denal Joan Josep Omella acusant-lo de do-
blegar-se davant dels secessionistes, amb una 
foto que connota que amb això tapa la boca a la 
veritable església espanyola. I La Razón on des-
taquen que el president del PP no s’identifica 
amb aquesta església. 

Res de nou. En altres polèmiques quan l’esglé-
sia no ha dit el que els agrada a aquests sectors 
han fet el mateix. L’expresident Aznar fa poc 
parlava d’apuntar, però no oblideu que en el 
seu moment ja va disparar. El 2002 va crear una 
situació de tensió amb els bisbes espanyols que 
no es recordava des del cas Añoveros, quan el 
1971 Franco va voler expulsar el bisbe de Bil-
bao per reclamar drets i llibertats pels bascos 
en una homilia. Recordem que el 2002 Govern 
d’Aznar va arribar a cridar a consultes al nunci 
Monteiro per una pastoral dels bisbes bascos 
que considerava tova amb el nacionalisme. I 
que tot allò va portar al famós document de la 
Conferència Episcopal Espanyola sobre la uni-
tat d’Espanya com a bé moral que ara enyoren 
des de l’ABC i La Razón. I que el 2015 va tornar a 
ser motiu de polèmica entre els bisbes catalans 
i espanyols. 

Quina és ara diferència? Que en la diana hi ha el 
cardenal Omella. Que quan va arribar a Barce-
lona a finals del 2015 molts van aplaudir amb 
les orelles perquè no era català i posaria ordre 
a la desviada l’Església catalana nacionalista. El 
que passa és que Omella, cardenal des de 2017 
i president de la Conferència Episcopal Espa-
nyola des de 2020, no pot dir una cosa a Bar-
celona, una altra Madrid i una tercera a Roma.   

Si fem un repàs a les notes conjuntes dels bis-
bes catalans veurem que si que hi hagut mati-
sos des de l’arribada d’Omella. Amb el cardenal 
Lluís Martínez Sistach com arquebisbe de Bar-
celona, i amb episcopat català que fa dècades 
que no té una majoria sobiranista, les notes so-
bre l’actualitat política i social dels primers anys 
del procés recollien reiteradament conceptes 
com “identitat” o “realitat nacional” de Catalu-
nya, “drets dels pobles”, i “legitimitat moral de 
totes les opcions polítiques”. Per exemple, és el 
cas de la nota abans de les eleccions catalanes 
de 2012 (les que van portar al 9N del que també 
van parlar-ne) o del 2015 (les presentades com 
plebiscitàries). Es recollia pràcticament de for-
ma literal el que van consensuar els bisbes cata-
lans en el document  “Al servei de nostre poble” 
de 2011, que avalava de manera matisada “Arrels 

Cristianes de Catalunya” de 1985. Això s’ha anat 
reiterant en altres moments com molt bé reco-
llia una síntesi feta per la Laura Mor el 2017.    

Ja amb Omella a Barcelona, aquests conceptes 
es van mantenir. Per exemple, en la nota del 
maig del 2017, quan s’escalfaven els preparatius 
per l’1-O. Com també es mantenia que “convé 
que siguin escoltades les legítimes aspiracions 
del poble català” 

Però el 20 de setembre ja hi ha un gir. Per pri-
mera vegada una nota de la Tarraconsense ob-
via les referències a la “realitat nacional” posant 
l’accent en “el bé comú”, “el diàleg” o la “no con-
frontació” que marcarà totes les notes a partir del 
155. És la línia que esbossa Omella en la missa de 
la Mercè. Allà ja no torna a parlar “unitat” com 
havia fet al funeral pels atemptats de Barcelona 
i que va ser interpretat com massa proper a l’ar-
gumentari constitucionalista, a més del famós 
conflicte amb el president Puigdemont. Només 
en la nota del febrer de 2018 torna a aparèixer 
“la dignitat dels pobles”, però fins avui ja no 
hi haurà més referències al tema nacional ni a 
aspiracions legitimes del poble català. El que si 
s’ha mantingut és el reconeixement a “la legiti-
mitat de totes les opcions polítiques”. 

https://www.abc.es/espana/abci-omella-decepcion-perenne-independentismo-eclesial-202107040204_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-omella-decepcion-perenne-independentismo-eclesial-202107040204_noticia.html
https://www.larazon.es/espana/20210704/jnksi4nzu5cglo6znkm77tieim.html
https://www.larazon.es/espana/20210704/jnksi4nzu5cglo6znkm77tieim.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-recorden-legitimitat-moral-totes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-recorden-legitimitat-moral-totes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-demanen-dialeg-prudencia-en-moment
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/bisbes-catalans-reconeixen-excepcionalitat-27S
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-al-servei-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-proces-Catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-poble-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-demanen-respecte-als-drets
https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-seny-merce-puigdemont-millo
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En canvi, el febrer de 2018 ja apareix en la nota 
dels bisbes la preocupació pels presos indepen-
dentistes, en aquell moment encara preventi-
va. Això es manté reiteradament fins avui. Per 
exemple, l’estiu de 2018 “celebrant” l’arribada 
del presos a Catalunya  com “una mesura legal 
i humanitària”. 

El mateix dia la sentència del procés, la tardor de 
2019, sense criticar-la, els bisbes catalans també 
introdueixen un element que repetiran en altres 
notes, que el conflicte “necessita alguna cosa 

més que l’aplicació de la llei”. I el mateix que han 
dit ara, que aposten per “la via de la misericòr-
dia per tal de desactivar la tensió acumulada”. 
Tot això ens porta a la nota  en la que els bisbes 
catalans recolzen les mesures de gràcies uns 
dies abans dels indults. Res que no haguessin 
dit abans i que va en la línia del discurs que han 
transmès altres bisbes catalans en la sèrie d’en-
trevistes que estem fent a Catalunya Religió. 

Resumint. S’aposta per les “mesures de gràcia”, 
“el diàleg”, “la concòrdia” i “el bé comú”. Es de-

manen “mesures de gràcia” però sense qües-
tionar ni una coma de la resposta de l’Estat al 
conflicte. Es baixa el to en la “legitimitat moral 
de totes les opcions polítiques”. I s’abandona 
la “realitat nacional”, “els drets dels pobles” i 
“les aspiracions legítimes del poble català”. I el 
resultat és que els de sempre continuen fuete-
jant els bisbes com si haguessin donat suport 
a la independència de Catalunya. Doncs ja està 
tot vist. 

jordi llisterri –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-reclamen-solucio-justa-problema
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-celebren-apropament-dels-presos
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-sentencia-proces
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-dialeg-mesures-gracia-indults
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/entrevistes-bisbes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/entrevistes-bisbes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/identitat-nacional-als-indults-281234
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La Sagrada Família estrena nova app oficial  

A partir d’aquesta setmana, la Sagrada Família 
posa a disposició dels visitants una nova eina 
digital pensada per facilitar la visita a la basíli-
ca. La seva funció és acompanyar l’usuari en tot 
moment. En format d’aplicació mòbil, disponi-
ble per a iOS, Android i HarmonyOS, permet fer 
còmodament la compra d’entrades individuals 
al canal oficial de venda d’entrades amb antela-
ció o el mateix dia de la visita. Posteriorment, 
es poden guardar i utilitzar per accedir fàcil-
ment a la basílica. .

sagrada família | llegir al web +

Defensores dels drets humans demanen 
eliminar l’aïllament a les presons catalanes  

Diverses entitats defensores dels drets humans 
denuncien la situació de les persones en règim 
d’aïllament als centres penitenciaris catalans i 
demanen la fi d’aquesta mesura després que tres 
persones hagin perdut la vida les darreres setma-
nes. En un comunitat, les entitats apunten que els 
suïcidis van augmentar el darrer any un 60% a les 
presons catalanes, un fet agreujat pels efectes que 
té l’aïllament sobre la salut física i mental. Diverses 
institucions han assenyalat que l’aplicació exces-
siva de l’aïllament pot constituir “tortura i altres 
tractes o penes cruels, inhumanes o degradants”. 

cr | llegir al web +

L’Acció Catòlica General de Barcelona, 
amb la cultura de l’encontre 

‘Trobar-se i trobar l’altre’ ha estat el lema de 
la Trobada General de l’ACG que s’ha celebrat 
aquest diumenge a la parròquia de Sant Pacià 
de Barcelona. Hi han participat persones pro-
vinents de parròquies de Santa Coloma, Po-
ble-Sec, Sant Pau del Camp, Santa Maria del 
Mar, Sant Pacià, els Dolors, Sant Mateu, Sant 
Andreu i Crist Rei. A causa de la pandèmia, 
l’ACG no havia pogut realitzar de forma presen-
cial la seva Trobada General. El bisbe auxiliar 
de Barcelona Sergi Gordo ha participat a la tro-
bada i ha presidit l’eucaristia.

acg | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-estrena-nova-app-oficial 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/defensores-dels-drets-humans-demanen-eliminar 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/accio-catolica-general-barcelona-cultura-encontre 
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Càritas Catalunya augmenta l’atenció social 
en un 26% 

Les Càritas amb seu a Catalunya presenten la 
seva memòria amb un escenari social demoli-
dor. Han augmentat les atencions socials en un 
26%, arribant fins a les 272.702 persones que 
es van beneficiar de la seva acció social arreu 
del territori. En la presentació de la memòria, 
que ha tingut lloc aquest dijous a Barcelona, 
han explicat com l’habitatge, l’accés a una fei-
na i a uns ingressos mínims són la tríada que 
està ofegant al 8,6% de la població que es troba 
en situació de pobresa extrema i a moltes més 
famílies que “han acudit a Càritas per primera 
vegada a la vida”. 

Malgrat tot, hi ha símptomes d’esperança per a 
les entitats diocesanes. Fins a 1.000 persones, 
la gran majoria joves, s’han incorporat com a 
voluntàries de Càritas per compartir la seva so-
lidaritat. També els socis i donants s’han incre-
mentat en un 59%, tant de persones com del 
teixit empresarial que ha volgut donar suport. 
Un altre signe d’esperança: les Càritas a Catalu-
nya no van tancar i s’han mantingut fermes en 
la seva acció. 

Per Anna Roig, representant de la Comissió de 
Comunicació de Càritas Catalunya, “l’onada 

Fotografia: Càritas Catalunya.
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més important ha passat per la majoria de la 
població, però no per a la més vulnerable”. Aquí 
rau el repte dels propers mesos i anys, “que nin-
gú quedi enrere”. 

Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona i 
president de la CET ha recordat que l’any de la 
pandèmia ha marcat les nostres vides, les de 
totes les persones que formem part d’aquest 
país. La crisi va esclatar i, durant el primer mes 
de confinament, les Càritas diocesanes amb 
seu a Catalunya van veure com es duplicava 
el nombre de persones ateses als seus serveis 
d’emergència i com es triplicaven les ajudes 
econòmiques per a aliments; però malgrat la 

greu situació, Càritas no va tancar. El prelat ha 
destacat que, “gràcies al suport de les nostres 
comunitats parroquials, dels voluntaris i dels 
tècnics vam fer possible el manteniment dels 
serveis fonamentals i la creació de fons d‘emer-
gència COVID-19 o bé aprovar pressupostos 
extraordinaris amb l’objectiu d’ajudar les per-
sones i famílies que estaven patint greument la 
crisi econòmica”. 

Per a Planellas, amb “el coronavirus va ploure 
sobre mullat, ja que veníem d’una crisi econò-
mica i social no resolta. Com sempre en aques-
tes crisis, les famílies que ja es trobaven en situ-
ació d’exclusió social van tornar a patir les pit-
jors conseqüències de l’aturada de l’economia”. 
Per a ell, la situació futura serà complexa, però 
podrem sortir endavant amb l’ajuda de tots. 
Planellas ha reforçat aquesta esperança tot ci-
tant el papa Francesc: “Anhelo que en aquesta 
època que ens toca viure, reconeixent la digni-
tat de cada persona humana, puguem fer renéi-
xer entre tots un desig mundial de germanor”. 

Insuficients mesures de protecció social 

Tot seguit, Francesc Roig, president de Càritas 
Catalunya, ha posat de manifest que el sotrac 

de la COVID-19, l’estat d’alarma i el llarg perío-
de de confinament, han establert un abans i un 
després a les nostres vides: reclusió preventiva 
a les llars, desregulació de models productius, 
sous a la corda fluixa, increment desbocat de 
l’atur, impossibilitat de poder acompanyar 
tants familiars i amics que tristament ens han 
deixat, polítiques migratòries i d’asil desateses, 
pobresa extrema. Segons Roig, el panorama 
que ens ha deixat la COVID-19 és molt preocu-
pant perquè gairebé dues de cada tres famílies 
van sobreviure amb una feina informal, i el 
20,2 % de les persones ateses per les Càritas ca-
talanes vivien en llars que no comptaven amb 
cap ingrés econòmic. Una estadística que gai-
rebé ha duplicat la realitat de les famílies que 
patien aquesta greu situació abans d’esclatar 
la pandèmia, a meitats de març de 2020. Això 
s’ha traduït en què més de la meitat de les llars 
acompanyades per Càritas s’hagin trobat im-
merses en situació de pobresa severa (55,3 %). 

Una creixent i perillosa fragilitat social 

Les mesures de protecció social van ser i encara 
són insuficients. El 93,5 % de les famílies acom-
panyades per les Càritas catalanes no cobra la 
Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Només 
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el 9,7 % de les famílies rep correctament aques-
ta prestació i gairebé el 50,5 % de les famílies 
transiten en el desconeixement administratiu 
per a demanar-la. Un 64% de les famílies ateses 
per les Càritas de Catalunya tampoc no té infor-
mació sobre l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i només 
un 19,4% considera que té prou informació per 
a poder iniciar la seva tramitació oficial. 

El confinament ha posat també en evidència 
la desigualtat tecnològica i l’impacte sobre la 
salut psicoemocional de moltes persones, i ha 
debilitat les capacitats d’ajuda material (recerca 
de feina, préstec de diners...), i això ha dificultat 
la represa normalitzada de les relacions socials, 
amb el consegüent risc d’aïllament acumulat. 
“La COVID ens ha deixat sobre la taula un con-
junt d’interrogants de futur, un seguit de dub-
tes sense respostes definitives, una creixent i 
perillosa fragilitat social”.   

Tot i això, Roig ha exposat que per fer front amb 
realisme a tota aquesta inseguretat ens caldrà re-
pensar seriosament el futur. Ens caldrà construir 
nous ponts. Tal com va dir el papa Francesc en el 
seu missatge pasqual “que el Senyor faci de nosal-
tres constructors de ponts i no de murs”. La por 
no ens pot fer perdre la humanitat, ha demanat. 

Crisi rere crisi, les famílies més fràgils són 
les grans perdedores 

Miriam Feu, representant de la Comissió d’Ac-
ció Social de Càritas Catalunya ha desgranat 
les dades sobre les famílies ateses per les deu 
Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Feu 
ha destacat que els col·lectius més afectats per 
l’exclusió social en aquest període marcat per 
la pandèmia, continuen essent les mares soles, 
les famílies amb fills, la gent gran i les persones 
que provenen d’altres països i que no tenen la 
seva situació regularitzada, o cauen en la irre-
gularitat sobrevinguda. 

Segons la tinença de l’habitatge de les persones 
ateses, cal destacar com les formes d’habitatge 
que no considerem digne afecten a un nom-
bre elevat de les llars ateses. En total, el 44 % 
de les persones ateses es troba en un habitatge 
que no considerem digne. Pel que fa a la resta, 
el 47% viu en règim de lloguer, i el 9% restant 
en règim de propietat. Pel que fa a la situació 
administrativa, es distribueix en proporcions 
pràcticament idèntiques entre les de nacionali-
tat espanyola (33%), en situació administrativa 
regular (34%) i en situació administrativa irre-
gular (33%). 
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Les actuals polítiques de migració no posen la 
persona en el centre, al contrari, dificulten l’accés 
d’aquestes persones a drets tan bàsics com la sa-
nitat, el treball o la participació en la nostra socie-
tat, i fomenten pràctiques abusives o l’explotació 
laboral. Finalment, segons la situació laboral, el 
64% de les persones ateses es troba a l’atur, tot re-
flectint l’estreta relació entre les situacions d’atur 
i l’exclusió social. El 16% de les persones ateses 
tenen una feina, que sempre és precària i no les 
permet cobrir les seves necessitats bàsiques. 

Aprovem en solidaritat individual, suspenem 
en articulació de respostes col·lectives 

Tot seguit Anna Roig ha explicat que la diagno-
si realitzada pel Grup de Treball d’Anàlisi Social 

de Càritas Catalunya confirma els importants 
efectes laborals, econòmics, educatius, relaci-
onals i de salut que estan suportant les capes 
socials més vulnerables. El focus es dirigeix, 
especialment, a l’impacte sobre l’accés a una 
feina, els ingressos, l’habitatge i la salut de les 
famílies en situació més dèbil. 

Davant de tot això, “com a sector hem demanat 
un rescat social: cal evidenciar que el rescat so-
cial només serà possible si s’asseguren els tres 
pilars fonamentals per a una vida digna: treball, 
habitatge i garantia d’uns ingressos mínims”. 
En aquest sentit, ha presentat una sèrie de 
propostes relacionades amb el dret a una vida 
digna, a la vulneració del dret a l’habitatge i a la 
bretxa digital. 

Per a Roig, “aprovem en solidaritat individual, 
suspenem en articulació de respostes col·lecti-
ves: així com veiem que la nostra societat creu 
en les respostes solidàries individuals davant 
les situacions d’emergència, veiem que, en 
canvi, no es produeix la connexió amb les res-
postes col·lectives que hauríem d’articular a 
partir de polítiques públiques decidides que 
posin el focus en transformar les condicions 
de vida de les persones en situació de major 
vulnerabilitat.” 

cr | llegir al web +  
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Davant el repte migratori: “Els corredors 
humanitaris canvien el mal en bé” 

“On és la nostra fe si pensem que el tema dels 
qui han mort mentre viatjaven cap a Europa és 
una qüestió irresoluble?” Nova crida al compro-
mís cristià davant del repte migratori. Aquest 
dilluns 5 de juliol s’han aplegat un centenar de 
persones per pregar a la basílica dels Sants Just 
i Pastor, a Barcelona. 

Gent migrada del Marroc, de Síria, de Filipines 
i de diversos països d’Amèrica Llatina, així 
com representats de les entitats convocants 
s’han trobat en la pregària ‘Morir d’esperança’. 
Comparteixen la preocupació davant del que 
comporten avui els processos migratoris. I han 
dedicat aquesta estona a fer memòria. Una ve-
gada més han dit en veu alta noms i situacions 
concretes de tants que han perdut la vida en 
aquest camí el darrer any. 

Una Europa que s’ho mira a distància 

“Ja no és notícia que morin centenars de per-
sones dins la mar Mediterrània”, ha lamentat 
el rector de la parròquia, Armand Puig. En 
la seva intervenció ha denunciat que el Me-
diterrani s’hagi convertit en “Mare Mortum”. 
Ha parlat d’aquesta “nova fossa dins la mar 

Fotografia: Sant’Egidio.
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on morien homes, dones, infants sense dis-
tinció” i ha criticat que Europa s’ho miri “a 
distància”. 

Puig ha recordat el passatge de l’evangeli en què 
Jesús es troba a la barca amb els deixebles quan 
es desferma la tempesta. “Han de travessar el 
llac de Galilea, són uns pocs quilòmetres, però 
a voltes perillosos, perquè l’embarcació és peti-
ta i rudimentària”. I ha comparat l’escena amb 
els anomenats “viatges de l’esperança” com es 
coneixen “les travesses de persones que volien 
arribar i arribaven en condicions calamitoses a 
la costa de Roma”. 

Memòria obligada 

La comunitat de Sant Egidio, Càritas Diocesana 
de Barcelona, la delegació diocesana de Pas-
toral Social i Caritativa de Barcelona, Justícia i 
Pau, la Fundació Migra Studium, la Fundació 
Bayt-al-Thaqafa i la Federació Filipina KALIPI 
han pregat junts en ocasió de la Jornada Inter-
nacional del Refugiat. Aquesta pregària “és un 
moment de record de les persones que moren 
venint a Europa, arribant a les nostres costes 
i també a Amèrica o als deserts de l’Àfrica”, 

explica Meritxell Téllez, de la comunitat de 
Sant’Egidio, entitat coordinadora de l’acte. 

Joves de realitats diverses han fet una processó 
d’entrada. Alguns, voluntaris que han ajudat en 
camps de refugiats; d’altres, migrants que van 
arribar a la península amb pasteres. Han mos-

trat diverses imatges, també la creu amb fustes 
d’una embarcació de Lesbos, i amb un salvavi-
des d’un nen, aparegut a la platja d’aquesta illa 
grega on el papa Francesc va pronunciar el seu 
crit de “vergonya”. 

El rector de Sants Just i Pastor s’ha aturat a des-
criure “l’esglai dels rostres amuntegats dins les 
fràgils barques o en les cues de caminants cap 
a una terra encara llunyana, o bé en els campa-
ments de refugiats improvisats, amb tempe-
ratures extremes i la gana”. I ha fet una crida a 
promoure alternatives a partir d’una iniciativa 
molt concreta: “Els corredors humanitaris són 
la fe de Jesús que canvien el mal en bé”. Puig 
considera que “la paraula de Jesús canvia la 
història dels seus deixebles, allà en aquell mar 
de Galilea”. I que “Quan l’evangeli entra en la 
vida de les persones, tot pot canviar”. També 
“allò que semblava una empresa impossible es 
converteix en un projecte prometedor i ben-
vingut”. En sortir, els participants han rebut 
una flor de diferents colors i una targeta amb la 
icona de la barca, símbol del repte que encara 
tota la humanitat. 
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“L’equip de catequesi no pot tenir 
propòsits contradictoris” 

Ho han sentit del dret i del revés. Per treballar 
en equip a la parròquia cal tenir clar quin és 
l’objectiu del servei i que sigui compartit per 
tothom. Els participants les Jornades Interdi-
ocesanes de Responsables de Catequesi, cele-
brades el cap de setmana passat, s’emporten 
feina a la comunitat cristiana d’origen. Ara els 
toca recordar què els mou, repensar hàbits i di-
nàmiques per incloure totes les mirades i cen-
trar-se en el més important. 

“Quin és el nostre propòsit general com a cate-
quistes? Som aquí per fer deixebles”, ha dit Te-
resa Valero als convocats. Treballadora apostò-
lica del bisbat de Solsona, forma part de l’equip 
de l’institut de lideratge pastoral Autem. En 
l’obertura de les jornades ha recordat el context 
de l’acció catequètica avui: “La transmissió de 
la fe ja no ve de casa, comencem de zero”. 

I en aquest començar de zero, l’aposta del Se-
cretariat Interdiocesà de Catequesi de Cata-
lunya i Balears (SIC) passa per forjar equips 
de catequistes ben sòlids. “El recurs més gran 
del SIC sou els catequistes i la vostra experi-
ència”, ha assenyalat Joan Àguila, director 
del SIC. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/catequesi-treball-equip
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catequesi-treball-equip
https://www.catalunyareligio.cat/ca/autem-lideratge-estil-jesus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/autem-lideratge-estil-jesus
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Jesús com a líder servidor 

Fins a 112 responsables de catequesi s’han 
aplegat aquests dos dies al Seminari Conciliar 
de Barcelona i també per via telemàtica. Amb 
el lema ‘Catequista, una missió en equip’, la 
vintena edició d’aquestes jornades anuals l’han 
dedicat a proposar un canvi de paradigma: que 
els catequistes deixin d’actuar com a franctira-
dors. Un canvi intern i personal que deriva en la 
transformació en les organitzacions. 

D’això ha parlat Txus Morán, que també forma 
part de l’equip d’Autem. “Sempre hi haurà di-
ficultats en els processos de canvi”, ha alertat. 
Amb tot, ha convidat als assistents a definir 
molt bé on són i on volen arribar com a agents 
de pastoral. 

En aquest camí de reflexió s’han plantejat “els 
innegociables” per treballar en equip. “L’equip 
de catequesi no pot tenir diferents propòsits 
o propòsits contradictoris”, ha dit Teresa Vale-

ro. Des d’aquest coincidir en la finalitat, ha dit 
també que cal buscar talents complementaris i 
estar oberts al conflicte, des de la confiança i la 
vulnerabilitat de cada persona. 

També s’ha presentat el model de lideratge de 
Jesús, com a “líder servidor”. I la necessitat de 
créixer en relacions personals. 

El bisbe auxiliar de Barcelona i president del 
SIC, Toni Vadell, ha defensat que “no hi ha res 
millor que un equip de catequistes que s’esti-
ma”. S’ha referit a la necessitat de donar exemple 
cap als més menuts, des de la simpatia i l’amistat 
dels adults que els acompanyen. “Hi pot haver 
una sessió molt ben estructurada, però sense 
aquesta mirada, falla l’essencial”, ha conclòs. 

“No som mestres, sinó acompanyants” 

Vadell també ha anunciat que celebraran les 
jornades anuals de catequistes del 19 al 21 
de novembre a Montserrat. I que en el marc 

d’aquesta trobada presentaran amb més detall 
el nou itinerari que estan preparant: “Una pro-
posta de màxims que després cada parròquia 
podrà adaptar a la seva realitat”. 

El director del SIC, Joan Àguila, ha aclarit que 
“no són nous materials, sinó que és un mèto-
de”. També n’han parlat Jaume Martorell i M. 
Esperanza Buendia, tots dos de la delegació de 
les Illes Balears. 

Buendia ha subratllat en el rol que s’espera 
dels catequistes: “No som mestres, sinó acom-
panyants”. I Àngels Carrió, presidenta de la 
branca infantil i juvenil d’Acció Catòlica Ge-
neral, ha descrit com la proposta es fa seu el 
mètode del veure, jutjar i actuar, propi de de la 
revisió de vida.
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“Tothom ha de saber el destí dels fons públics 
que percep l’arquebisbat de Tarragona” 

L’arquebisbat de Tarragona fa un pas més a 
l’hora de garantir la transparència del seu fun-
cionament econòmic. La diòcesi ha incorporat 
al seu portal web una nova plataforma en què 
es fan públics els procediments de licitació en 
curs, adjudicacions i formalitzacions de con-
tractes d’obres de l’arquebisbat. 

Tarragona és la primera de les deu diòcesis ca-
talanes en posar en funcionament aquesta pla-
taforma pública de licitació. El model és “per-
fectament exportable” per a totes les diòcesis, 
que ja compten amb elements de transparèn-
cia a les seves pàgines web. Així ho explica Ro-
ser Martín, delegada diocesana per al patrimo-
ni cultural. 

Aquesta nova plataforma és oberta a tota la ciu-
tadania i té per objectiu facilitar l’accés públic 
a la informació de les contractacions que durà 
a terme. Els imports econòmics, les clàusules i 
condicions, així com les necessitats que moti-
ven la contractació d’empreses es veuen reflec-
tides en aquest web. L’eina està pensada per-
què totes les empreses que vulguin accedir als 
contractes que requereix l’arquebisbat puguin 
accedir de manera fàcil i ràpida a tota la infor-

http://contractacio.arqtgn.cat/
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mació, a més de poder ser consultats per qual-
sevol persona. Es tracta d’un mecanisme que ja 
duen a terme les administracions públiques, en 
requeriment de la Llei de Transparència vigent. 

L’accés a aquesta nova plataforma es fa a través 
del l’apartat de transparència que ja estava en 
funcionament, on es poden consultar els or-
ganigrames i les memòries econòmiques, i re-
presenta una “aposta perquè la relació amb els 
proveïdors sigui pública, clara i transparent”, 
assegura Roser Martín. 

Cultura de la transparència 

Per a la delegada de patrimoni “garantir la 
transparència genera confiança, legitimitat i 
coherència a la diòcesi”. Uns valors que volen 
cuidar especialment quan es tracta de diners 
que provenen de les butxaques dels contribu-
ents: “Creiem que tothom ha de saber el destí 
dels fons públics que percep l’arquebisbat de 
Tarragona”, diu Martín. 

Per tal de facilitar la relació amb els proveïdors, 
l’arquebisbat també ha posat en funcionament 
una adreça de correu electrònic on aquests po-
den fer les consultes i demandes d’informació 
que considerin necessàries. “Ens hem trobat 
amb casos en què demanen visitar els espais on 
s’ha de fer l’obra, conèixer l’emplaçament ajuda 
molt a l’hora de redactar la proposta”, explica. 

Una experiència positiva que es renova 

Aquesta iniciativa es va posar en funcionament 
per primera vegada l’any 2014, quan l’arquebis-
bat va tenir la necessitat de licitar i contractar 
la construcció d’un nou centre parroquial a Tar-
ragona. “Va ser una experiència positiva que va 
estar un temps en funcionament” que ara s’ha 
volgut reprendre i dotar d’un caràcter perma-
nent. 

A dia d’avui es pot consultar una licitació en 
marxa. Es tracta del contracte d’execució de les 
obres per a la rehabilitació de les cobertes de la 

capella de Corpus Christi i de la sagristia major 
de la Catedral de Tarragona. Un cop s’acabi el 
termini per rebre totes les propostes, l’arque-
bisbat constituirà una mesa de contractació 
creada ad hoc per valorar i adjudicar el contrac-
te seguint els criteris marcats. Els resultats es 
faran públics a la plataforma, un procés que es 
repetirà en les futures licitacions. 

Inicialment aquesta plataforma serveix per les 
contractacions d’un volum econòmic impor-
tant, com ho són les relatives al patrimoni, però 
a la llarga l’arquebisbat es planteja implemen-
tar-la en tota la contractació necessària, inclo-
ent-hi béns i serveis. 
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Nou cicle virtual d’Afers Religiosos sobre 
festivitats religioses  

La Direcció General d’Afers Religiosos del De-
partament de Justícia té, entre altres prioritats, 
l’objectiu de difondre la cultura religiosa i el seu 
coneixement a Catalunya, tant al personal al 
servei de les administracions públiques com a 
la ciutadania en general. Una de les temàtiques 
específiques que té interès a tractar són les fes-
tivitats religioses. Per això, durant el 2021 orga-
nitza el cicle “Estem de festa! Celebrem-ho!”, 
que permetrà donar a conèixer algunes de les 
festes que se celebren a Catalunya. 

dgar | llegir al web +

Uns dies de plenitud a Manresa, per a joves 
estudiants de Batxillerat  

Un grup d’alumnes de Batxillerat de diverses 
escoles de la xarxa Jesuïtes Educació van pas-
sar a finals de juny uns dies a Manresa, on van 
poder fer experiència, en un format adaptat a 
una estada breu, dels Exercicis Espirituals. L’ac-
tivitat va ser guiada per Pere Borràs i també 
van acompanyar el grup Òscar Fuentes, Edu-
ard Escudero i Jokiñe Miranda. Alguns dels 
aspectes més positivament valorats de l’experi-
ència és l’acollida de tots els membres, al pro-
cés de cadascú durant els Exercicis. 
 

jesuïtes | llegir al web +

La fe conscient, a la darrera novel·la de Ken 
Follett

Des de Vilanova i la Geltrú, Elisenda Almirall 
ens apropa a l’edat mitjana a partir de la novel-
la Les tenebres i l’alba de l’escriptor gal·lès Ken 
Follett (2020). D’aquesta trama d’aventures, 
destaca elements com la noblesa de cor, la fe 
conscient, l’amor incondicional o la lleialtat. Al-
mirall és membre del Centre de Pastoral Litúrgi-
ca i treballa al departament de Patrimoni del bis-
bat de Sant Feliu de Llobregat i a Catalonia Sacra. 

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nou-cicle-virtual-afers-religiosos-sobre 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/uns-dies-plenitud-manresa-joves-estudiants 
https://claret.cat/ca/llibre/LES-TENEBRES-I-L-ALBA-841790950?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/quedar-nos-mes-nuclear-huma-mes-huma
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/fe-conscient-darrera-novella-ken-follett 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/fe-conscient-darrera-novella-ken-follett 
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Carmelites Missioneres: “Treballem per crear 
comunitats obertes al món i a la realitat més propera” 

Concretar la missió pròpia allà on ens necessi-
tin i ser signes de comunió allà on som. Aquest 
podria ser el lema de la congregació de les 
Germanes Carmelites Missioneres ja que les 
podem trobar treballant a Migra Studium dels 
Jesuïtes, a les facultats universitàries, fent vo-
luntariat a Pueblos Unidos, donant classes a 
les escoles o teixint roba per a les missions. I és 
que les Germanes Carmelites Missioneres, fun-
dades per Francesc Palau l’any 1860 a Menor-
ca, estan atentes a les necessitats actuals per 
poder donar-hi resposta. És en aquest context 
d’atenció i concreció que el passat mes d’abril 
van celebrar el Capítol Provincial de la provín-
cia Mater Carmeli Europa a la qual pertany Ca-
talunya. Un capítol que va establir les línies de 
treball per als propers tres anys.  

Les línies de treball establertes pel capítol pro-
vincial del mes d’abril responen, afirma Marta 
Peiró, germana carmelita missionera i conse-
llera provincial, a la línia marc establerta tres 
anys abans pel Capítol General de com ser avui 
més presents a la perifèria. Quines són les pe-
rifèries avui? Peiró reconeix que les perifèries 
d’avui són “la increença, la recerca de sentit, la 
vulnerabilitat de les famílies, i la deshumanit-

Germanes Carmelites Missioneres 
participants al Capítol Provincial 2021.

https://www.carmiseuropa.org/es/portada/
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zació”. Les línies de partida eren aquestes, i el 
capítol provincial les ha concretat en cinc ob-
jectius de treball. 

El primer objectiu com a província és reforçar 
el carisma propi. “Cal donar a conèixer el nostre 
carisma i seguir sent signes de comunió dins 
l’Església”, afirma Peiró. Se li suma el segon ob-
jectiu de treball, el de fomentar unions de fra-
ternitat. Peiró reconeix que volen que les seves 
comunitats treballin el sentit de pertinença, 
reforçant l’acollida i el sentit de missió, i treba-
llant “per crear comunitats obertes al món i a 
la realitat més propera”. Això implica, explica, 
“detectar quines són les necessitats actuals i in-
tentar donar-hi resposta”. 

La congregació de les Germanes Missioneres 
Carmelites compta avui amb 1300 germanes 
presents a 39 països en els cinc continents. La 
província Mater Carmeli Europa, creada l’any 
2009, engloba sis països, Espanya, Portugal, 
França, Polònia, Itàlia i Romania. Compta amb 
404 germanes i 54 comunitats. “L’esperit mis-

sioner és palpable a la nostra congregació”, 
reconeix Peiró. A Barcelona, per exemple, on 
la congregació té obres i centres propis, és nor-
mal tenir germanes treballant a centres d’altres 
congregacions i institucions. “Es tracta de saber 
concretar la missió allà on ens necessitin”. 

El tercer objectiu de treball correspon a fomen-
tar la missió compartida. I no fer-ho per manca 
de germanes, matisa Peiró, sinó “amb l’anhel de 
compartir missió i vida amb els laics”. La quar-
ta línia de treball passa per impulsar la pastoral 
juvenil vocacional, com una proposta positiva 
de felicitat real. “Davant la increença i manca 
de sentit que viu la nostra societat, creiem que 
la nostra opció de vida és exemple de felicitat”. 
Ho treballen ja de ben petits des de les seves es-
coles, presentant testimonis de vida de les ger-
manes grans que són exemple avui “de realit-
zació personal, com a dones i com a germanes”.  

El cinquè objectiu de treball marcat pel capítol 
provincial és el de redefinir com s’organitza i 
consolida econòmicament la província. Algu-

nes obres són deficitàries i cal, explica Peiró, 
“equilibrar per seguir recolzant missions que 
responguin a la realitat”.  

Les Germanes Carmelites Missioneres a Cata-
lunya tenen presència a Barcelona, al barri de 
Sants; a Gràcia on es troba la casa mare, l’esco-
la Sant Josep i la infermeria provincial; al barri 
de Vallcarca i Penitents, on tenen la comunitat 
de Vallpark i la residència d’avis Solarium, que 
s’inaugura a finals de juliol; i al carrer Immacu-
lada, on hi ha el centre d’espiritualitat Francesc 
Palau. Tenen també presència al Prat de Llobre-
gat, a Terrassa, a Badalona, i a Lleida. A Balears 
són presents a Eivissa i a Menorca. 

El nou Govern Provincial està format per les ger-
manes Cecilia Andrés Fernández, Superiora Pro-
vincial, Marta Peiró Rosell, Gemma Martín Mar-
tín, Rosalía Fernández de Soto i Zofia Wojna-
rowska, conselleres, Sylveria Madtha, ecònoma, 
i Ma. Victòria Alonso Domínguez, secretària. 
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La Companyia de Maria obre capítol provincial 
des de l’escolta i el suport mutu 

Des d’aquest dimecres 48 religioses de la Com-
panyia de Maria es reuneixen a la Casa Provin-
cial de Madrid per celebrar la primera etapa 
del tercer Capítol Provincial de la Província 
d’Espanya. De Catalunya hi participen quinze 
religioses catalanes i destinades a casa nostra. 
Amb elles es fan presents en el capítol totes les 
comunitats de Lestonnac al nostre país. 

Són Pura Torres, Maria Roset i Maria Isabel 
Clemente de la comunitat de Cardedeu; María 
Luz López, Carmina García-Baquero i María 
Ruiz-Clavijo de Badalona; Montserrat Massó, 
Maria Luisa Morales i M. Claustre Solo de Pau 
Claris a Barcelona; Margarita Maria Pedraz i 
Carme Massó de Mollet; Anna Maria Saumoy 

i Núria Caum de Sils a Barcelona; Pilar Vivas de 
Calella i Montserrat Marimon de Tarragona. 

El capítol, que té lloc del 7 fins al 13 de juliol, 
porta per lema ‘Amb l’esperit d’unió viu des 
de les nostres arrels, gestem el futur mirant al 
Senyor que ens condueix’. En aquesta etapa es 
triaran les delegades que assistiran al Capítol 
General i s’elaboraran els documents que, com 
a Província, aportaran per discernir la missió 
dels propers sis anys. 

Una pluralitat que complementa 

“Des de la pluralitat d’edats, experiències i re-
corregut vital estem cridades a afavorir entre 

https://www.youtube.com/watch?v=dO2PIRt5QMg
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nosaltres una escolta activa, empàtica, lliure 
i oberta; a dialogar, compartir i complemen-
tar-nos en la recerca comuna”, ha dit la supe-
riora provincial, Nélida Andrés, en el discurs 
d’obertura. I ha subratllat que han estat “convo-
cades a aportar el millor de nosaltres mateixes, 
a brindar-nos mútuament acollida, seguretat, 
suport i fortalesa”. 

També ha convidat a les capitulars en el discurs 
d’obertura a viure des de l’agraïment enmig de 
la incertesa i la provisionalitat. I ha reconegut 
que la pandèmia ha portat mesos plens de des-
afiaments, reptes i dificultats, però també de 
creativitat per donar resposta al que Déu els 
demana per a la Companyia. 

“Aquest any 2021, que celebrem els 100 anys 
de la Unió de totes les cases, 100 anys d’univer-
salitat, tornem a mirar a Aquell que condueix la 
nostra història i ens segueix cridant a estendre 
la mà amb lucidesa, audàcia i creativitat”, apun-
ten des de l’orde. 

La Companyia de Maria, fundada el 1607 per 
Joana de Lestonnac, és el primer orde religiós 
apostòlic femení, per donar resposta a les ne-
cessitats de formació de la dona del seu temps. 

Neix a Bordeus i estableix la primera casa a Bar-
celona el 1650. És reconeguda, des de llavors, 
com “L’Ensenyament”. Nom que es conserva 
en molts llocs del món. 

Avui l’orde té presència universal, i s’adapta 
contínuament als nous desafiaments. Desen-
volupa la seva missió apostòlica a través d’una 
xarxa de col·legis conformat per 22 centres 
educatius i altres projectes de caràcter univer-
sitari i social, situats en diferents contextos. 

La Companyia de Maria compta amb un pro-
jecte educatiu propi que s’expressa a través del 
model pedagògic ‘Signa’ i el model d’evangelit-
zació ‘Unitas’, de caràcter universal.

lestonnac/ cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/companyia-maria-presenta-models-signa-unitas
https://www.catalunyareligio.cat/ca/companyia-maria-presenta-models-signa-unitas
https://www.catalunyareligio.cat/ca/companyia-maria-obre-capitol-provincial-escolta
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El Govern prorroga la prova pilot de Religió 
islàmica en escoles públiques de Catalunya   

La Conselleria d’Educació de la Generalitat ha 
prorrogat el pla pilot per impartir classes de 
Religió islàmica en centres educatius públics 
durant el curs 2021-2022 i preveu la incorpo-
ració de noves escoles. Aquesta decisió va ser 
fruit d’un llarg procés de reunions i treball on 
va participar per una banda el departament 
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i d’altre banda les tres federacions representati-
ves de la comunitat islàmica a Catalunya; UCO-
DCAT, FCIC i FCI. 

islam.cat | llegir al web +

Aprofundir en el coneixement 
de les Esglésies Orientals   

La Comissió Ibèrica del DIM (Diàleg Interreli-
giós Monàstic) i l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Barcelona (ISCREB), amb el su-
port de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, 
organitzen del 7 al 9 de juliol el XV Curs de for-
mació interreligiosa al Monestir de Montserrat, 
que enguany donarà a conèixer el cristianisme 
oriental i les diverses esglésies que el compo-
nen: l’Església Armènia, la Copta, l’Etiòpica, la 
Siro Oriental, la Siro Occidental, la Malabar, la 
Malankar i la Maronita. 
 

abadia de montserrat | llegir al web +

Miquel Ramón, nou director del setmanari 
Catalunya Cristiana  

El patronat de la Fundació Catalunya Cristia-
na, que presideix l’arquebisbe de Barcelona, el 
cardenal Joan Josep Omella, ha nomenat Mi-
quel Ramón Fuentes com a nou director del 
setmanari Catalunya Cristiana, en substitució 
de Jaume Aymar Ragolta, que ho ha estat du-
rant gairebé tretze anys (des del setembre del 
2008). Miquel Ramón Fuentes és llicenciat 
en Bioquímica per la Universitat de Barcelona 
(1999) i llicenciat en Filosofia per la Pontifícia 
Universitat Gregoriana de Roma (2009), on va 
obtenir el títol de doctor. 

església barcelona | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/govern-prorroga-prova-pilot-religio-islamica-en 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/aprofundir-en-coneixement-esglesies-orientals 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/miquel-ramon-nou-director-setmanari-catalunya 
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Compartint habitació

RUTH GIORDANO
A DES DEL DIÀLEG

El dijous de la setmana passada vaig anar a 
l’Hospital de Bellvitge per una intervenció 
quirúrgica, era una operació major per seqüeles 
d’un càncer de mama que vaig patir fa 9 anys.
Vaig arribar a primera hora de la tarda a l’habita-
ció per preparar-me per la intervenció. Quan vaig 
arribar, ja feia una estona que havien pujat del 
quiròfan a la meva companya d’habitació. Ella 
estava encara mig adormida i a mi em van venir 
a buscar per baixar al quiròfan al cap de poca es-
tona, així que vàrem poder interactuar molt poc.

Sobre les 10 de la nit, em van tornar a l’habita-
ció, mica en mica en vaig anar despertant i poc 
a poc vàrem començar a dialogar amb la com-

panya. De fet va ser una nit llarga, molt ben ate-
ses per el personal d’infermeria, molt atentes 
i molt professionals.  Com sempre dic, tenim 
una sanitat i un personal sanitari excel·lent. 
D’aquestes 24 hores el que més voldria desta-
car és l’oportunitat de compartir habitació amb 
una companya que no coneixia de res. 

La meva companya és la Magda, mestra i direc-
tora en una escola de primària, ara de baixa. En 
mig de la conversa un petit comentari amb va 
colpir, i és que ara no podia tocar la guitarra. Rà-
pidament la meva pregunta va ser saber on la to-
cava normalment, i em va dir que a la parròquia, 
al temps de la missa. D’una forma natural com 

si ens coneguéssim des de fa molt temps vàrem 
compartir la nostra comuna fe en el Crist, no im-
portava de quina branca fóssim, importava que 
en aquesta llarga nit havíem trobat amb l’una 
com l’altra la millor companya de viatge.

No sempre és fàcil coincidir amb persones que 
connectin en poc temps, de tal manera que quan 
vàrem acomiadar-nos, vàrem pregar l’una per 
l’altra.  No en tinc cap dubte que la pregària i la fe 
en el Crist, crea vincles d’amistat i comunió, i aju-
da en els processos difícils de la vida. Però es fa 
necessari està disposada a compartir l’habitació!

ruth giordano –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/dialeg
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/dialeg/compartint-habitacio-281504
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Núria Callís, nova directora de 
Càritas Diocesana de Vic
DV, 09/07/2021 | NACIÓ DIGITAL

Un estudi detalla el “catastròfic” 
efecte de les missions cristianes 
en els nadius d’Amèrica
DM, 06/07/2021 | EL PAÍS

La façana de la catedral de Tortosa 
recupera l’esplendor
DV, 09/07/2021 | DIARI DE 
TARRAGONA

Mor el prevere Ramon Florensa 
i Gaya
DM, 06/07/2021 | BISBAT DE SOLSONA

Càritas Barcelona alerta que la crisi 
de la covid-19 s’allargarà almenys 
dos o tres anys
DLL, 05/07/2021 | BETEVÉ

Tornen les Vesprades d’estiu a la Seu 
de Manresa
DM, 06/07/2021 | REGIÓ 7

SOS Racisme denuncia que la 
població musulmana se sent 
“vigilada” i “criminalitzada”
DC, 07/07/2021 | ARA

El papa Francesc es recupera d’una 
operació de còlon
DLL, 05/07/2021 | EL PUNT AVUI

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/66303/nuria-callis-nova-directora-caritas-diocesana-vic
https://elpais.com/ciencia/2021-07-05/un-estudio-detalla-el-catastrofico-efecto-de-las-misiones-cristianas-en-los-nativos-de-america.html
https://www.diaridetarragona.com/ebre/La-facana-de-la-catedral-de-Tortosa-recupera-lesplendor-20210707-0051.html
https://bisbatsolsona.cat/2021/07/defuncio-de-mn-ramon-florensa-i-gaya/
https://beteve.cat/societat/caritas-alerta-crisi-covid-allargara-dos-tres-anys/
https://www.regio7.cat/manresa/2021/07/05/tornen-les-vesprades-d-estiu-54694710.html
https://www.ara.cat/societat/sos-racisme-denuncia-lleis-posen-sospita-poblacio-musulmana_1_4043661.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1995661-el-papa-francesc-es-recupera-d-una-operacio-de-colon.html
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