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M. Dolors Sitjes, nova provincial 
de les Vedruna d’Europa  

La catalana Maria Dolors Sitjes és la nova pro-
vincial de les Carmelites de la Caritat Vedruna 
d’Europa. Infermera de professió, Sitjes és una 
figura consolidada i té una àmplia experiència 
en tasques de govern a la congregació. Li ce-
deix el testimoni María Gràcia Gil en acabar el 
primer trienni al capdavant de la Província Ve-
druna Europa (PVE). 

En aquest nou mandat s’hi han de llegir també 
les prioritats congregacionals. El mes d’abril, el 
Consell General Ampliat va establir com a lí-
nies de fons la qüestió de la dona a l’Església, 
l’ecologia integral i la reforma de les estructu-
res. El nomenament oficial del nou equip pro-
vincial ha tingut lloc aquest dijous, festivitat de 
la Mare de Déu del Carme, a la Casa Mare de les 
Carmelites de la Caritat Vedruna, a Vic. A causa 
de les restriccions sanitàries, hi han assistit no-
més de forma presencial una representació de 
les comunitats de Catalunya. 

“És una organització molt bona 
si l’acompanyem” 

Mentre no es formalitza el relleu, són dies per 
a prendre consciència i per encarrilar la nova 

Fotografia: Vedruna Europa.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/m-dolors-sitjes-hospital-es-mi-escola-teologia
https://www.vedruna.eu/
https://www.vedruna.eu/
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responsabilitat. “Demano al nostre Déu de vida 
que em doni pau, que em mantingui forta, que 
m’agafi de la mà i ho encaro amb molta confian-
ça”, explica Dolors Sitjes. 

L’encàrrec que rep de la congregació a Europa 
és una missió compartida, que passa també per 
la figura de les delegades provincials. “Som un 
equip i això em dona seguretat i m’allibera pen-
sar que no estaré jo sola”. La religiosa considera 
que “és una organització molt bona si l’acompa-
nyem” i subratlla així a la importància d’acompa-
nyar el projecte, les germanes i les comunitats. 

Infermera de professió, els últims mesos ha 
estat a primera línia de l’atenció a pacients de 
Covid com a directora del Servei d’Acompa-
nyament Religiós i Espiritual de l’Hospital de 
Granollers. L’acompanyen en l’Equip Provinci-
al una altra infermera, Carmen Montes, i Ma-
ría Irizar, psicòloga, que repeteix per a un nou 
període de tres anys. 

Dedicada a l’Hospital de Granollers 

M. Dolors Sitjes neix el 24 de febrer de 1950 a 
Arbúcies. Entra als dos anys a l’escola Vedru-

na del seu poble, i des de molt petita té clara 
la seva vocació religiosa, amb la il·lusió de ser 
missionera. 

Entra al noviciat de Caldes de Malavella als 17 
anys. Poc després comença els seus estudis 
d’Infermeria, i treballar a l’Hospital de Grano-
llers, continuant l’obra iniciada el 1855 per la 
successora de santa Joaquima, Paula Delpuig, 
a qui les autoritats de l’època van demanar fer-
se càrrec de la gestió de centre. 

El 1978 és nomenada subdirectora d’Infer-
meria. A mitjans dels anys 90 s’ofereix volun-
tària per posar en marxa un Servei d’Acompa-
nyament Religiós i Espiritual. Però abans fa 
formació per a aquesta nova responsabilitat. 
Passa els següents anys a l’Institut Internacio-
nal de Teologia de Pastoral Sanitària, adscrit a 
la Pontifícia Facultat de Teologia Teresianum, i 
s’incorpora al SAER el 1997. 

El 1989 és nomenada consultora a la Província 
de Girona. Assumeix després diversos càrrecs 
i serveis a la congregació. El 2002, després de 
compaginar la feina com a provincial de Giro-
na amb l’acompanyament a persones malaltes, 

es veu obligada a deixar les seves funcions a 
l’hospital durant un temps. Una tasca que re-
prèn immediatament a l’acabar el seu servei a 
aquesta província. Però el “descans”, com ella 
mateixa el descriu, no li va durar gaire. El 2012 
és nomenada delegada de la Zona C, una de les 
tres que conforma la recentment unificada pro-
víncia d’Europa. 

Des 2018, Maria Dolors Sitjes s’ha dedicat a 
temps complet a l’Hospital de Granollers. En 
els moments més durs de la pandèmia, ha atès 
i acompanyat creients i no creients, i ha fet de 
pont amb les famílies quan no se’ls permetia 
acompanyar els seus. “Dono gràcies a Déu i es-
tic molt content de poder sortir pel meu propi 
peu, però no et menteixo si et dic que trobaré a 
faltar les nostres breus trobades”, li escrivia fa 
unes setmanes un pacient, en Roc, en una carta 
pública d’agraïment. 

El nou equip provincial 

Maria Dolors Sitjes no és l’única professional 
sanitària en el nou Equip Provincial. Carmen 
Montes va treballar durant 20 anys a l’Hospital 
Clínic Universitari de Puerto Real, a Cadis, en 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vedruna-pandemia-t-adones-persona-humana-es-poca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vedruna-pandemia-t-adones-persona-humana-es-poca
http://www.catalunyareligio.cat/ca/m-dolors-sitjes-hospital-es-mi-escola-teologia
http://www.catalunyareligio.cat/ca/m-dolors-sitjes-hospital-es-mi-escola-teologia
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diverses àrees com Maternitat, Psiquiatria, UCI, 
pneumo-cardio, Urgències i Pal·liatives. 

Des de 2003 forma part de la comunitat de la 
Residència Vedruna de Gent Gran de Puerto 
Real, que ha superat aquests mesos de pandè-
mia sense un sol contagi. El centre es va aïllar 
de l’exterior, però va mantenir en tot moment 
les visites de familiars a través d’una vidriera i 
va posar en marxa una intensa i creativa agen-
da d’iniciatives i activitats de tota mena, acon-
seguint mantenir un ambient familiar, inclosa 
l’eucaristia diària perquè un dels residents és 
sacerdot. Nascuda a Lucena (Còrdova) el 1955, 
Carmen Montes té també experiència de govern 
a la província, com a delegada de la Zona B. 

Completa l’equip provincial Maria Irizar (Sant 
Sebastià, 1973), llicenciada en Psicologia, i que 
ha format part també de l’equip provincial sor-
tint, al costat de Luisa Villanego. Va treballar 
enviada per la congregació en camps de refugi-
ats de Guinea Conakry. Després del seu retorn a 
Espanya, ha estat requerida per la Província eu-
ropea per a diverses responsabilitats de govern 
ininterrompudament des de 2012. 

Sobre la Província Vedruna Europa 

La Província Europa és una de les quatre pro-
víncies en què està dividida la congregació Ve-
druna, junt amb Amèrica, Índia, Àfrica i Japó, a 
més de la delegació de Filipines. 

Unificada el 2012, el gruix de les seves obres 
i comunitats són a l’Estat espanyol, tot i que 
també hi ha importants presències a Itàlia, Al-
bània i el Marroc. 

Tot i la progressiva convergència, la Província 
Europa segueix sent amb diferència la més 
nombrosa de la congregació fundada el 1826 
a Vic per santa Joaquima de Vedruna, amb 
més de 850 germanes (prop de dues terceres 
parts del total), grups de laïcat, un àmplia xar-
xa d’escoles i obres pastorals i socials, especi-
alment amb joves, migrants i població en risc 
d’exclusió. 

laura mor –cr/ vedruna | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/joaquima-vedruna-va-ser-dona-summament-integrada
https://www.catalunyareligio.cat/ca/dolors-sitjes-nova-provincial-vedruna-europa
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La memòria reconciliada

RAMON BASSAS
A ROBA ESTESA

Fa dotze anys, a Mataró, vam acollir la beatifi-
cació de Josep Samsó, acte en el qual, en aquell 
temps com a regidor i per encàrrec de l’alcalde, 
em vaig implicar. Tant l’aleshores arquebisbe 
Martínez Sistach com l’alcalde mateix, Joan 
Antoni Baron, van voler imprimir l’acte amb la 
idea de la reconciliació i, per tant, fugir de tot in-
tent de revenja, de polarització. Ben al contrari. 
Com vaig dir aquí, l’amic Josep Puig Pla establia 
una relació entre aquest nou beat, assassinat a 
principis de la guerra civil, l’1 de setembre de 
1936, per un grup afí a l’anarquisme i esdevin-
gut ben aviat un símbol, i Joan Peiró, també 
mataroní, cenetista, que arribà a ministre i fou 
assassinat pel bàndol vencedor en acabar el 

conflicte bèl·lic. Pensava, en aquell moment, i 
ho penso encara ara més, que queda pendent 
un relat comú de la nostra guerra. 

El que més s’hi assembla és el nou llibre que 
acaba de publicar el mataroní Toni Cabré, Om-
bres de memòria, una peça teatral editada per 
Arola. Cabré beu, precisament, de l’assassinat 
de Samsó i de testimonis directes de familiars 
que van viure la guerra i, entre ells, de l’encar-
regat de la funerària familiar que va recollir i 
enterrar el cos del màrtir. Els testimonis de la 
guerra se’ns estan morint o, els que queden, 
eren massa petits. Cabré va aprofitar les con-
verses amb els seus familiars perquè “quan ens 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/roba-estesa
https://ramonbassas.blogspot.com/2010/01/un-gran-acte-beatificacio-mataro.html
https://ramonbassas.blogspot.com/2010/01/un-gran-acte-beatificacio-mataro.html
https://ramonbassas.blogspot.com/2009/04/peiro-i-samso.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Toni_Cabr%C3%A9_i_Masjuan
http://www.arolaeditors.com/llibre.asp?isbn=978-84-121424-7-1
http://www.arolaeditors.com/llibre.asp?isbn=978-84-121424-7-1
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expliquem, mostrem molt més que quan es-
crivim”, com fa dir a l’arxivera de l’obra (p. 11). 
Em va fer pensar amb les converses amb els 
meus avis i en les que havia tingut amb vells 
militants socialistes. Eren versions diferents. 
Els primers, fruits d’un ambient social i polític 
que la mateixa arxivera descriu perfectament: 
“Molts es devien trobar en aquella situació. 
D’una banda defensant els valors republicans i, 
de l’altra, callant les creences religioses [...]. Pot-
ser a casa també vivien aquesta contrarietat. I 
per això no en volien parlar” (p. 29). Els altres, 
amb la dignitat impressionant dels perdedors i 
represaliats. Tots, però, amb els seus silencis i la 
sensació que parlàvem d’un trauma. Tothom té 
un mort, o més, a casa. 

El primer tret rellevant d’aquesta obra és donar 
veu a aquests testimonis, a les seves sensaci-
ons, a les seves pors, a les seves emocions, a les 
seves reflexions. El segon tret, a parer meu, és 
que precisament sigui un home d’esquerres i 
un ateu convençut (no ho revelo jo, ho diu ell 
en un magnífic postfaci), i des de la distància, 
el que reivindiqui la condició de màrtir de Jo-
sep Samsó i condemni els seus assassins (i re-
prengui a les autoritats —sí, els nostres—  per no 

fer més). I el tercer, que em sembla que obriria 
una altra reflexió més llarga, sobre el reconeixe-
ment del fet consubstancial, universal i huma-
nitzador de les creences. “I què” —desafia Lola, 
un dels personatges— “No ens agrada el que 
predicava el rector, ni com feia el joc als rics... 
Però creiem. I tant que creiem! En la vida. I en la 
justícia. Res del que passa aquell espantós 1 de 
setembre” (p. 54). 

Un excurs, a propòsit d’això. Excepte que ens 
vulguem refugiar a la closca (opció preferida 
per bona part), els creients ens veiem abocats 
a mirar de respondre les interpel·lacions dels 
nostres conciutadans sobre les nostres creen-
ces. I de fer-ho, opino, a través del llenguatge 
compartit i no de pressupòsits de part. És una 
tasca complicada, segons com, fracassada. Però 
si “Déu em va revelar el seu fill perquè jo l’anun-
ciés al pagans”, com diu San Pau d’ell mateix 
(Gàlates 1,16), caldrà procurar que els “pagans” 
ens entenguin, si volem imitar-lo. I el paral·lelis-
me entre Déu i la justícia, o la vida, com fa aquí 
Cabré, em sembla una bona manera de comen-
çar. Com Déu, la justícia no la tastem fins que no 
s’encarna en actes justos, i s’encarna sota la pell 
de les víctimes; com a Déu, la justícia plena no 

la veurem si no és “més enllà” de la condició hu-
mana que, malgrat tot, l’ha de fer possible, hi ha 
de “creure” practicant-la. “Déu és el que hi ha al 
final dels valors que diem que creiem”, deia un 
dia, fa molts anys, Gaspar Mora. “Qui diu que 
creu en la justícia, és que creu en aquest Déu que 
proclama Jesús com a pare”, repetia. També aquí 
hi ha feina de reconciliació. 

Acabo. Si aquesta obra s’ha d’estrenar en algun 
lloc, ha de ser a Mataró. Hi tenim els referents 
a tocar, són al nostre imaginari, als explícits i 
implícits. A Mataró neixen generacions a les 
quals caldria llegar aquesta petita joia del per-
dó i el reconeixement, del valor de la vida per 
damunt de l’odi. Ara que està de moda, potser 
en algun escenari “natural”: el Cementiri dels 
Caputxins, una meravella neoclàssica on re-
posen els nostres avantpassats; o les àmplies 
instal·lacions actuals de la funerària familiar 
de Cabré. O on sigui. A la ciutat tenim bons ac-
tors, bons directors, bons escoles i bona falta 
que ens fa. I tenim un molt bon autor, en Toni 
Cabré. Enhorabona. 

ramon bassas –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/roba-estesa/memoria-reconciliada-281636
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El bisbe Vadell reduirà l’activitat pastoral 
per un tumor al pàncreas

Fa unes setmanes, en unes proves mèdiques 
rutinàries a Antoni Vadell, bisbe auxiliar de 
Barcelona, li van detectar un tumor localitzat 
al pàncreas. Tot seguint les prescripcions mè-
diques, en els propers dies Vadell es sotmetrà 
a un tractament de quimioteràpia i possible-
ment a una intervenció quirúrgica que tem-
poralment l’obligarà a reduir les activitats 
pastorals. 

arquebisbat de barcelona | llegir al web +

Els Frares Caputxins celebren un Capítol 
Provincial Extraordinari  

Els frares Caputxins de Catalunya s’han aple-
gat en Capítol Provincial, continuació del que 
es va fer al mes de setembre que va haver de ser 
molt breu a causa de la pandèmia. La trobada 
s’ha realitzat a la casa d’espiritualitat Francesc 
Palau, de les Carmelites Missioneres a Barcelo-
na. Les jornades han combinat temes de diàleg 
al matí amb recés a la tarda. Alguns dels temes 
han estat la vida pastoral, en relació a l’OFS, el 
Consell de Laics, la Comunitat Cristiana de Sar-
rià, la Comissió d’Evangelització i l’acolliment 
al convent de Mallorca. 

caputxins | llegir al web +

“L’estiu és diví” convida a visitar el patrimoni 
cultural de l’Església durant les vacances 

“L’estiu és diví”. Aquest és l’anunciat amb el 
qual Catalonia Sacra convida a visitar el patri-
moni cultural de l’Església durant les vacances. 
Amb la parada estiuenca i amb la voluntat 
d’anar recuperant el màxim possible la nor-
malitat en el context de pandèmia, Catalonia 
Sacra proposa a la ciutadania gaudir de les 
vacances tot coneixent catedrals, monestirs, 
santuaris, ermites... presents arreu de Catalu-
nya i plenes de valors artístics, històrics, espi-
rituals i sentimentals. 

catalonia sacra | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-toni-vadell-reduira-activitat-pastoral-tumor
https://www.catalunyareligio.cat/ca/eduard-rey-reelegit-provincial-caputxins
https://www.catalunyareligio.cat/ca/aprofundir-en-coneixement-esglesies-orientals 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/estiu-es-divi-convida-visitar-patrimoni-cultural 
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Salvador Borrós, IQS: 
“Vacunes com les que desenvolupem 
serviran per moltes altres malalties” 

L’octubre de l’any passat, Salvador Borrós, 
doctor en enginyeria química i amb una àm-
plia trajectòria internacional com a professor, 
investigador i emprenedor, va ser nomenat 
director general de l’Institut Químic de Sarrià 
(IQS). Com altres entitats, el context sanitari i 
social causat per la Covid-19 va suposar el rep-
te de gestionar diversos fronts com l’adaptació 
del centre a la pandèmia. Però en el cas de l’IQS 
se suma el lideratge d’un projecte per crear una 
vacuna contra el coronavirus. 

Tot això, sense oblidar en cap moment la mis-
sió de l’IQS, una institució dels jesuïtes i que 
com explica el mateix Salvador Borrós basa la 
seva formació en els quatre pilars bàsics d’edu-
cació de la Companyia de Jesús: Utilitas, Justi-
tia, Humanitas i Fides. Gairebé un any després 
del seu nomenament, amb la vacuna de l’IQS 
ja en fase preclínica i el centre recuperant la 
normalitat paulatinament; el director de l’IQS 
explica què ha suposat per a la institució el pro-
jecte d’investigació per elaborar una vacuna 
contra la Covid-19, la CoviNanoVax. 

En quin moment es troba la vacuna de l’IQS 
contra la Covid-19? 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/salvador-borros-nou-director-iqs
https://www.catalunyareligio.cat/ca/salvador-borros-nou-director-iqs
https://www.catalunyareligio.cat/ca/salvador-borros-nou-director-iqs
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vacuna-IQS-fase-final
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vacuna-IQS-fase-final
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Finalment hem pogut avançar a la fase preclíni-
ca, és a dir, ja hem demostrat que funciona al la-
boratori. Ara, per seguir avançant a la fase d’as-
saig clínic, on la vacuna ja es prova en humans i 
es pot aprovar per al seu ús, tot dependrà del fi-
nançament. Estem en converses amb diferents 
companyies per aconseguir els diners, perquè 
amb els que teníem ja hem fet tot el que podí-
em fer d’una manera satisfactòria. 

Amb un gran nombre de la població ja està 
vacunada, calen més vacunes? 

Des del primer dia vam explicar que el més 
important era disposar de la tecnologia per 
sintetitzar les nanopartícules. D’aquesta mane-
ra, podrem fer vacunes que s’adaptin a totes les 
variants que puguin sorgir del SARS-COV-2 en 
el futur. La nostra fita és poder demostrar que 
tenim aquesta tecnologia per fer una vacuna 
competitiva, i això va més enllà de la Covid-19. 
Aquest tipus de vacunes que estem produint, 
basades en la síntesi del ARNm, tenen un futur 
extraordinari perquè s’ha demostrat que són 
efectives. A partir d’aquí podrem desenvolupar 
vacunes per moltes altres malalties que afecten 
el sistema immunològic o oncològiques. 

“VAM DECIDIR FER LA NOSTRA 
PRÒPIA VACUNA. EL PROBLEMA 
ÉS EL FINANÇAMENT” 

  
Per tant, això ens pot portar a avenços a curt 
termini en la lluita contra malalties com 
el càncer? 

Sí. Precisament la vacuna amb la qual estem 
treballant està pensada per despertar el siste-
ma immunològic. En el càncer, per exemple, 
el cos no ataca el tumor perquè aquest ens en-
ganya i ens fa creure que no passa res. Congela 
el nostre sistema immunològic. La vacuna el 
que faria és activar-lo, buscant antígens que 
puguin atacar el tumor a través de la ARNm. 
D’altra banda, també podrà tenir altres aplica-
cions en malalties genètiques o rares on el cos 
no genera certes proteïnes. En lloc d’injectar la 
proteïna com s’ha fet fins ara, el que podrem 
fer és injectar aquest nou sistema i que el propi 
cos torni a produir la proteïna, sense modificar 
la genètica de cap cèl·lula. Això en els propers 
cinc anys serà una realitat i s’utilitzarà de forma 
rutinària. D’aquesta manera no caldrà matar les 

cèl·lules cancerígenes, perquè el mateix siste-
ma immunològic les eliminarà. Serà un avenç 
molt important. 

Esteu col·laborant amb altres institucions 
perquè la vostra tecnologia pugui tenir 
més aplicacions? 

Amb una de les nostres Start Ups (Sagetis-Bio-
tech) hem treballat amb alguna de les empre-
ses que han desenvolupat una de les vacunes 
de ARNm s’han posat més. Ens va contactar 
pel nostre sistema d’encapsulament de les 
nanopartícules, i els va agradar molt la nos-
tra tecnologia. Però finalment van optar per 
una altra. D’alguna manera, podem dir que les 
vacunes de la Covid-19 que ens estan posant 
podrien haver sortit de la tecnologia de l’IQS. 
Finalment vam decidir fer la nostra pròpia va-
cuna, i estem molt contents amb el resultat, 
ja que a Espanya només hi ha vuit projectes 
com el nostre, i nosaltres estem col·laborant 
en dos d’ells. El problema és el finançament. 
Moderna, sense anar més lluny, va rebre 500 
milions dels govern Estats Units… nosaltres 
hem demanat un milió i mig d’euros per asso-
lir la fase preclínica. 
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“EL PAPA ÉS UN DELS GRANS 
PROMOTORS DE LA VACUNACIÓ 
A NIVELL MUNDIAL” 

  
A més de treballar en la investigació, l’IQS 
també ha impulsat la informació entre 
els estudiants sobre la Covid-19. 

Sí. Per exemple sempre hem tingut els progra-
mes per estudiants de batxillerat, i vam consi-
derar que en aquest context era important de-
mostrar l’eficàcia de les vacunes, que pogues-
sin veure com funcionen, i el més important, 
que veiessin que no hi ha cap risc. 

Per què s’han dit moltes barbaritats sobre 
les vacunes? 

Com diu el meu pare, “la ignorància és atrevi-
da”. Es diu que les vacunes ens modificaran ge-
nèticament però totes les proves fetes fins ara 
són sòlides i ens demostren que això és pràcti-
cament impossible. És evident que a algú algu-
na vacuna li pot produir un efecte advers, però 
és evident que les vacunes han sigut efectives 
i han erradicat moltes malalties que produïen 

milions de morts. Estem vivint en un moment 
en el qual hi ha moltes conspiracions màgi-
co-científiques, que no tenen cap fonament ci-
entífic. La vacuna de la Covid-19 ha sigut efec-
tiva, ha frenat els contagis, i ara ja fins i tot es 
vacunen els joves, que veuen que són els únics 
que continuen contagiant-se. 

A nivell ètic i moral, hi ha motius 
per preocupar-se? 

Les vacunes que produïm són 100% sintèti-
ques, no hi ha cap element que pugui canviar la 
nostra genètica. El mateix Vaticà ha estat con-
tundent en aquest aspecte, ja que el Papa és un 
dels grans promotors de la vacunació a nivell 
mundial. Per fer les vacunes no necessitem que 
ningú es posi malalt, ho fem tot al laboratori. Un 
altre tema que pot generar més polèmica a ni-
vell ètic és la qüestió de si la fabricació de vacu-
nes ha de ser un negoci o no, o si haurien de ser 
gratuïtes… però no en la producció de la vacuna. 

  
“CAL FER PEDAGOGIA: NO POT SER 
ÉS QUE UNS TINGUIN VACUNES 
I ELS ALTRES NO” 

És el debat de les patents… 

Sí, i és un tema molt interessant. Nosaltres hem 
patentat moltes coses, i sabem que el món de 
la farmacologia és extremadament car. L’única 
manera que tens per portar un fàrmac al mercat 
és a través d’una inversió molt forta, i després 
el benefici ha de ser superior. Hi ha un exem-
ple que conec directament d’una empresa 
sorgida del MIT. Va aixecar una ronda de fi-
nançament de més de 100 milions d’euros per 
un tractament contra el càncer. Quan s’havien 
gastat 60 milions d’euros es va descobrir que 
els resultats no justificaven el tractament. Per 
tant, van perdre els 60 milions. Amb aquests 
costos, si no tens una certa protecció per as-
sumir el risc, és un problema. Si no hi hagués 
patents no s’agafarien riscos i les farmacèu-
tiques no investigarien com ho fan. També 
hi ha altres maneres de solucionar-ho. Per 
exemple, si volem que els països que no les 
poden pagar tinguin aquestes vacunes, i com 
que la pandèmia és global, ens correspon a 
nosaltres negociar amb aquestes farmacèu-
tiques que els comprarem aquests medica-
ments sempre que facin una política de preu 
de cost de fabricació als països amb un llindar 
de PIB determinat. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/aqui-hi-ha-quimica-vincle-iqs-amb-futurs-estudiants
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/aqui-hi-ha-quimica-vincle-iqs-amb-futurs-estudiants
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També ho podrien fer consorcis públics? 

Aquesta és una altra discussió. Els governs 
també podrien produir la vacuna, però cal va-
lorar si realment la iniciativa privada és més fle-
xible per arribar més ràpid. Però és una discussió 
que va més enllà del tema les patents. Per què has 
de privatitzar determinats serveis? No ho podria 
assumir tot el govern? Necessitem molta peda-
gogia de quin és el rendiment que s’ha de treu-
re als diners que inverteixes. A Estats Units he 
conegut persones que no accepten que amb els 
seus diners es financiï un sistema públic de salut, 
perquè diuen que ells han treballat molt dur per 
arribar a dalt de tot i que no tenen perquè pagar la 
sanitat dels qui no treballen. Doncs cal fer aques-
ta pedagogia, que estem tots en el mateix vaixell 
i que no pot ser que uns tinguin vacunes i els 
altres no: és la solidaritat humana. El problema 
és que hi ha molts egoïstes al món. Això és més 
problemàtic que discutir si es deix en mans de les 
farmacèutiques o no i com s’ha de regular. Hem 
de fer pedagogia d’aquest missatge que és cristià. 

  
“SI LA PERSONA NO FOS EL PRIMER, 
NO TINDRIA SENTIT TOT EL QUE FEM 
A L’IQS” 

Anant al missatge cristià, amb què s’ha 
de notar que una persona ha passat 
per un centre dels jesuïtes com és l’IQS? 

Per fer-ho senzill, diria que ha d’excel·lir amb 
els quatre pilars bàsics d’educació de la Compa-
nyia de Jesús. Amb la Utilitas, és a dir, ha de ser 
un bon professional, que ha de ser capaç també 
d’excel·lir amb Humanitas, de tenir una vocació 
de servei i d’implicació amb la societat, amb la 
Justitia, i ha de tenir també una capacitat de 
transcendir més enllà d’una cosa concreta, la 
Fides. Això és complicat perquè moltes vega-
des la temptació pot ser la de venir a un cen-
tre d’aquest tipus només per la Utilitas, és a dir, 
perquè et formin molt bé. La nostra obligació 
és transmetre els quatre pilars. 

La teva trajectòria i experiència personal 
marca la manera de dirigir una institució 
com aquesta? 

Crec que sí. Vaig estudiar al col·legi dels Maris-
tes, vaig tenir formació religiosa i el missatge 
dels jesuïtes em va impactar molt quan estu-
diava. Sempre he admirat al pare Enric Puig, 
l’actual president de l’IQS, i a mesura que he 
anat aprofundint i estudiant aquesta espiritu-

alitat, la idea del “para qué” de sant Ignasi m’ha 
anat calant, com si fos un enamorament. Ara, 
aquesta idea per mi és clau per saber que te-
nim una missió ben clara, ben definida. Cada 
any seguim creixent com a institució i cada 
vegada tenim més professors que venen d’al-
tres realitats i és important explicar-los quin 
és el nostre objectiu. 

“NO TÉ SENTIT QUE FORMEM COM SI 
FÓSSIM UNA ESCOLA PER LES ELITS” 

  
IQS, persona, ciència, empresa. És un cas 
en què l’ordre dels factors sí que altera 
el producte? 

Sí, està posat expressament en aquest ordre. 
La nostra missió fonamental és formar persones 
en la tradició ignasiana, jesuítica i buscar l’excel-
lència sobre la persona. No té sentit que formem 
com si fóssim una escola per les elits si no tenim 
un impacte positiu sobre la societat. Si només 
forméssim químics excel·lents o economistes 
fantàstics seria un fracàs, i des del punt de vista 
de la missió hauríem de tancar. Si la persona no 
fos el primer, no tindria sentit tot el que fem. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/pere-borras-iqs-talents-a-favor-mon-millor
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I la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià 
té aquest paper? 

La Càtedra d’Ética l’hem reforçat els últims 
anys precisament per transmetre aquesta mis-
sió. Històricament, quan jo vaig estudiar aquí, 
podíem tenir cinc o sis jesuïtes donant classe 
de les assignatures claus en la carrera de quími-
ca. El catedràtic era un jesuïta; i en canvi ara no-
més en tenim un al professorat, el pare Llorenç 
Puig, i per tant hem de fer més visible la missió 
que tenim. Parafrasejant un company d’una al-
tra institució jesuítica, correm el risc de ser part 
del problema de la desigualtat entre rics i po-
bres, que continua creixent cada any. Per això 
també tenim tota un programa de beques, per-
què la gent que no tingui recursos econòmics 
pugui venir a estudiar gratuïtament. 

Primer les universitats eren vistes com 
transmissores de coneixement, després va 
arribar la investigació, i ara ha arribat el tema 
de l’emprenedoria. 

El llenguatge ha canviat. La universitat, tal i 
com l’entenem avui dia ja no és només un lloc 
de transmissió de coneixements i valors, per-

què no la podem entendre sense la part de la 
recerca. I ara també transmetem els valors de 
l’emprenedoria, no només relacionada amb la 
creació d’empreses, sinó amb l’emprenedoria 
de la pròpia vida, perquè no podem separar 
els valors i la formació. Aquesta formació for-
ma part de la manera d’ensenyar, perquè hem 
d’ajudar els alumnes a solucionar els proble-
mes que puguin tenir quan estiguin al capda-
vant d’un projecte de gran envergadura com és 
el de crear una empresa i generar riquesa. 

  
“LA NO CURA DE LA CASA COMUNA 
VE DE L’EXCÉS DE CONSUM. 
EL PROBLEMA NO ÉS LA QUÍMICA” 

  
El món de l’empresa i la química també està 
molt lligat amb l’agenda de la Laudato Si’. 
El món químic ha ajudat molt a la humanitat, 
però també és un dels principals causants 
de la contaminació… 

Jo que soc químic, et diria que això és un fals di-
lema. El problema no és la química, que ens ha 
permès solucionar molts problemes. La no cura 

de la casa comuna ve de l’excés de consum. El 
problema a vint anys vista no és la química. El 
problema només el tindrem si volem mantenir 
aquest excés de consum. Sense anar més lluny, 
cada vegada que rentem la roba o ens rentem 
les dents llencem molts microplàstics al mar. 
Hem de buscar solucions perquè no deixarem 
de rentar la roba o les dents. I precisament són 
els químics els qui les podem trobar. El nivell 
de contaminació ve del model de consum, i 
no tant de si la química és bona o dolenta, per-
què la química és una ciència. El Llobregat o el 
Besòs avui els hem recuperat gràcies a la quí-
mica de les depuradores. Tot depèn de l’ús que 
en fem. Cada vegada som més curosos en no 
contaminar, en netejar, i en buscar tecnologies 
més netes. Si apliquéssim una mica més el sen-
tit comú, veuríem que la química és una solu-
ció i no un problema. 

macià grau/jordi llisterri –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/blog/persona-iqs
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/salvador-borros-vacunes-iqs
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Jordi Cussà, premi pòstum Crística Serra d’Or 

L’escriptor berguedà Jordi Cussà i Balaguer, 
mort aquest diumenge als 60 anys, havia es-
tat escollit pel jurat dels Premis Crítica Serra 
d’Or de Literatura i Assaig. El veredicte s’havia 
decidit de manera unànime fa uns mesos però 
encara no s’havia fet públic. “Tenim una sensa-
ció compartida de tristor i desolació perquè el 
veredicte no ha pogut fer-se públic abans”, han 
lamentat els membres del jurat en un breu co-
municat emès l’endemà de la mort de l’escrip-
tor. El veredicte s’havia de fer públic el proper 
17 de setembre. 

cr | llegir al web +

L’Aplec del Matagalls recorda Pere Casaldàliga  

“Celebrem aquest Aplec amb nova joia, des-
prés d’un any sense poder celebra-ho per la 
pandèmia que s’ha endut moltes persones es-
timades i entre elles, el nostre President de l’As-
sociació, el pare Ramon Caralt i Roca, succeï-
da el mes de juny de 2020 i, anteriorment, un 
altre apleguista molt estimat i pare d’un com-
pany de Junta, Amadeu Rosell i Prats, per ells 
i molts d’altres, la missa d’avui serà en la seva 
memòria”. Amb aquesta salutació Joan Alsina, 
secretari de l’Associació Aplec del Matagalls va 
donar la benvinguda aquest diumenge als par-
ticipants de la setanta-unena edició de l’aplec. 

claretians | llegir al web +

La Festa de Sant Roc d’Arenys de Mar, 
Festa Patrimonial d’Interès Nacional  

El Govern de la Generalitat ha declarat la Fes-
ta de Sant Roc d’Arenys de Mar Festa Patrimo-
nial d’Interès Nacional en el Consell Executiu 
d’aquest dimarts. La mesura vol preservar una 
manifestació de cultura popular molt arrelada 
en el seu territori. La Festa de Sant Roc d’Arenys 
de Mar, tot i no ser una manifestació especial-
ment multitudinària, és una de les que actual-
ment té més popularitat i seguiment. 

generalitat de catalunya | llegir al web +
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“El llibre de Dag Hammarskjöld recull el sentit 
de la seva acció a través de la seva intimitat” 

Intimitat, allò que configura el món íntim i 
reservat de cada persona. Aquella parcel·la 
pròpia que revel·la anhels, angoixes, reflexions 
i pensaments. S’imaginen escriure un quadern 
íntim sense intenció de publicar-ho i decidir un 
dia enviar-ho a una amistat perquè en faci el 
que consideri? Aquest és el punt de partida del 
llibre Fites. Dietari espiritual d’un home d’acció, 
de Dag Hammarskjöld, coeditat per Viena 
Edicions i la Fundació Joan Maragall, i objecte 
de comentari en la darrera sessió del club de 
lectura ‘Amb fe de llibres’. 

Dag Hammarskjöld va ser un polític, economista 
i diplomàtic suec. Va ser secretari general de 
l’Organització de les Nacions Unides des de 

l’abril de 1953 i fins que va morir l’any 1961 en un 
accident d’aviació durant un viatge a l’aleshores 
Congo Belga. Va rebre a títol pòstum el Premi 
Nobel de la Pau l’any 1961 pels seus treballs de 
cooperació econòmica amb els països en vies 
de desenvolupament i pel seu ferm pacifisme 
com a secretari general de l’ONU. El seu llibre 
és un dietari que va iniciar l’any 1925 i que el va 
escriure durant tres dècades.  

Un home que descriu les dimensions essencials 
de la seva missió en el “deure, la vocació, la 
neutralitat i la integritat personal” i pel qual l’estat 
d’esperit és el que compta “per afrontar la realitat”.

glòria barrete –cr | llegir al web +  

ESCOLTA 
LA CONVERSA

https://www.claret.cat/ca/llibre/FITES-841799854?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/llibre-dag-hammarskjold-recull-sentit-seva-accio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/club-lectura-fe-llibres-fites-dietari-espiritual
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/club-lectura-fe-llibres-fites-dietari-espiritual
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/club-lectura-fe-llibres-fites-dietari-espiritual
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El Nou Testament dramatitzat, 
ara també en català 

En una de les seves epístoles del Nou Testa-
ment, l’apòstol Pau escrivia que “la fe ve de sen-
tir la predicació, i la predicació és l’anunci de la 
paraula de Crist”. Aquestes paraules són la base 
que inspira una iniciativa de caràcter internaci-
onal anomenada Faith Comes By Hearing. La fe 
ve de l’escolta. 

Ens hem posat en contacte amb Gonzalo Sori-
ano, coordinador estatal de la Societat Bíblica, 
perquè ens informi sobre la versió dramatitza-
da en àudio del Nou Testament en català, pre-
sentada fa pocs dies pel Consell Evangèlic de 
Catalunya. 

Un projecte col·laboratiu 

Soriano és de l’opinió que el caràcter col·labo-
ratiu d’aquesta iniciativa és una de les claus del 
seu èxit. La col·laboració entre diferents enti-
tats “sempre ens ajuda que els projectes tirin 
endavant, perquè el que fem és de caràcter no 
lucratiu”, remarca. La gravació dels 27 llibres 
del Nou Testament s’ha fet al llarg d’uns dos 
mesos, amb un equip d’unes catorze persones 
entre dones, homes i nens que han posat veus 
i fet les caracteritzacions, i també s’ha comptat 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=rm+10%2C17&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
https://www.faithcomesbyhearing.com/
https://www.sociedadbiblica.org/
https://consellevangelic.cat/recursos/nou-testament/
https://consellevangelic.cat/recursos/nou-testament/
https://consellevangelic.cat/
https://consellevangelic.cat/
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amb un equip assessor de lingüistes. Tot ple-
gat, i de forma voluntària, ha fet possible la cul-
minació d’aquest projecte.  

D’altra banda, la Societat Bíblica està estudiant 
la possibilitat de fer una versió dramatitzada 
de l’Antic Testament o almenys d’alguna part. 
Però és un projecte molt més complex, admet 
Soriano. De moment el que hi ha disponible –i 
és molt– són els 27 llibres del Nou Testament. 

Aquesta iniciativa porta el nom de l’organisme 
internacional amb què la Societat Bíblica llen-
ça aquest projecte: ‘La fe ve d’escoltar’. La seva 
promoció es fa per les xarxes socials. I també 
s’hi pot accedir a través de l’aplicació bible.is 
on es pot trobar la versió catalana entre més de 
1600 llengües dramatitzades de tots els con-
tinents. Per accedir a qualsevol altre material 
produït per aquesta iniciativa, només cal po-
sar-se en contacte amb Ona Pau Catalunya. 

Més escoltadors que lectors 

Segons Soriano, el projecte és una col·laboració 
entre diferents organismes. Va néixer en les úl-

times dècades del segle passat amb el desig de 
facilitar l’accés a la Bíblia a aquelles persones 
arreu del món que, principalment per analfa-
betisme, tenien dificultat de fer-ho a través del 
text escrit. Aleshores, l’èmfasi inicial era a paï-
sos d’Amèrica Llatina, Àfrica o Àsia. 

Avui dia, preserven la intenció original de fer 
arribar “la paraula” a col·lectius amb major difi-
cultat a la lectura, com ara població analfabeta, 
discapacitats visuals o persones grans amb difi-
cultats per llegir. Però, també s’hi inclou com a 
“target” la gent més jove que prefereix l’àudio a 
la lectura: “Les versions en àudio ens permeten 
arribar en l’actualitat a gent no tan lectora, sinó 
que tendeixen més a ser oients, escoltadors 
més que lectors”, hi afegeix Soriano. 

Preguntat sobre quin tipus de públic va dirigi-
da aquesta iniciativa, Soriano respon que no es 
tracta d’un projecte que estigui principalment 
pensat per a les esglésies evangèliques. Més 
aviat s’adreça a gent que desconeix el text i té 
les esmentades dificultats. La idea és que les 
esglésies facin accessible aquest material a tots 
aquests col·lectius, conclou.  

Una versió dramatitzada 

Al llarg dels anys s’han fet diverses versions 
gravades del Nou Testament en castellà, en 
euskera o, fins i tot en català; però a diferència 
d’una versió llegida, la versió dramatitzada té a 
veure principalment amb una diferenciació de 
lectura, explica Soriano. “No és el mateix una 
versió llegida que dramatitzada, on intervenen 
diferents veus, ambientació de sons, ambi-
entació dels fets narratius… tot això dona una 
vivència més gran i permet una immersió més 
directe en el relat.” 

La finalitat que persegueix la Societat Bíblica 
és sempre promoure la lectura i el coneixement 
de les Sagrades Escriptures facilitant l’ús i promo-
vent les llengües natives. “Entenem que el mis-
satge de les Escriptures arriba molt millor en el 
llenguatge del cor de les persones; d’aquí el nostre 
esforç de fer-ho arribar en totes les llengües del 
món –i en aquest cas, de l’Estat Espanyol– en els 
diferents formats perquè sigui en la llengua ma-
terna que arribi aquest missatge”, afirma Soriano. 

xavier memba –cr | llegir al web +  

http://bible.is/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nou-testament-dramatitzat-catala


www.ta-tum.com
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L’església del Pilar de Lleida aposta per les 
“comunitats energètiques” amb 34 panells solars 

Nova iniciativa solidària i ecològica, visible al 
sostre de l’església del Pilar de Lleida. Aquest 
dilluns s’ha acabat la instal·lació d’energia so-
lar fotovoltaica de quasi 15 kW, amb 34 panells 
solars, amb autorització del bisbat de Lleida. És 
la segona parròquia d’aquesta diòcesi que ins-
tal·la plaques solars fotovoltaiques per a l’auto-
consum. El mes de març ho va fer per primera 
vegada la parròquia de Santa Maria de Gardeny. 

“La idea és esdevenir una comunitat energèti-
ca, amb la idea que l’energia solar, que és gra-
tuïta, pugui ser convertida en energia elèctri-
ca i pugui beneficiar a tothom; està fet d’una 
manera solidària, ecològica i amb un sentit de 
facilitar i afavorir el bé comú”, explica el rector 
de la Unitat Pastoral Pilar-Magdalena de Lleida, 
Carles Sanmartín. 

El projecte ha sorgit de la voluntat per part 
d’aquesta unitat pastoral de seguir les orienta-
cions del papa Francesc. El pontífex va convi-
dar a tots els cristians i cristianes a fer passos 
concrets en la cura de la natura en l’encíclica 
Laudato si’. És en aquesta línia que ha nascut a 
Catalunya la xarxa Ecoparròquia, que impulsa 
Justícia i Pau, per difondre línies d’acció con-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/parroquia-santa-maria-gardeny-installa-plaques
https://youtu.be/E5m9pYnh0Rw
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/justicia-pau-impulsa-parroquies-ecosolidaries
https://www.youtube.com/watch?v=E5m9pYnh0Rw
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cretes vinculades a aquest pensament ecosoci-
al. Des d’aquesta comunitat cristiana de Lleida 
han expressat la voluntat de formar-ne part. 

En aquest cas persegueixen tres objectius: ge-
nerar energia neta; propiciar l’autoconsum que 
redueixi la despesa mensual en el rebut de la 
llum de les parròquies Verge del Pilar, i Maria 
Magdalena de Lleida amb els seus tres pisos 
parroquials i, per últim, apostar per les anome-
nades “comunitats energètiques” que possibili-
tin de manera comunitària, generar i compartir 
energia fotovoltaica, amb criteris socials, soli-
daris i pel bé comú. 

’empresa encarregada de dur a terme els tre-
balls, especialitzada en aquestes instal·lacions, 
ha estat Becquel, amb seu a Alcarràs. Ara s’ha 
dut a terme la primera fase d’un projecte que 
en el futur en preveu dues més. 

Combatre la pobresa energètica 

En aquesta primera fase la instal·lació fotovoltai-
ca generarà energia que des del primer moment 
beneficiarà a la parròquia del Pilar. Posteriorment 
una part d’aquesta energia generada, beneficiarà 

també a la parròquia de Maria Magdalena i els 
seus tres pisos, en els quals hi viuen actualment 
persones en situació de vulnerabilitat. 

A la segona i tercera fase, es preveu col·locar més 
panells solars amb l’objectiu de poder ampliar 
la instal·lació fins a uns 40 kW. Aquesta ener-
gia generada en aquestes segona i tercera fases, 

serà destinada a compartir-la íntegrament amb 
famílies del barri –la major part d’elles que es 
troben en situació de pobresa energètica– i que 
viuen en un radi de 500 metres al voltant de la 
parròquia del Pilar, perquè és el lloc on es gene-
rarà l’energia fotovoltaica (com així ho permet 
la normativa actual). 

Per poder dur terme aquestes fases futures, 
es necessitarà la col·laboració econòmica de 
persones i entitats que vulguin participar en 
aquesta iniciativa solidària i ecològica. 

Cal assenyalar que en tot aquest procés han 
comptat amb l’assessorament de l’Agència de 
l’Energia de l’Ajuntament de Lleida. Amb els seus 
tècnics anem estudiant com facilitar que famí-
lies en situació de pobresa energètica del barri, 
puguin també beneficiar-se de l’energia que es 
podria generar en una segona i tercera fase. 

El cost d’aquesta primera fase és d’uns 16.000 
€ que serà pagat per les dues parròquies, amb 
les aportacions dels seus fidels. 

cr/bisbat de lleida | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-pilar-lleida-plaques-comunitat-energetica
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“Costumisme” al Monestir de les Avellanes 

Costumisme és el títol escollit per l’artista Jau-
me Solsona per definir les més de cent obres 
que reuneix en aquesta exposició, que es pot 
visitar al Monestir de les Avellanes fins al 31 
d’agost. Amb ella relata tipus socials, ambi-
ents i peculiaritats d’aspectes tradicionals de 
la vida de poble. Aspectes subjectius, en molts 
casos idealitzats o imaginats, i en altres reals, 
però desapareguts o en procés de desaparició. 
Alguns dels eixos costumistes que hi podem 
trobar són escenes sobre la infantesa, la vellesa, 
el poble, la religiositat popular, la feminitat, els 
oficis tradicionals, entre altres.

monestir de les avellanes | llegir al web +

Alumnes d’IQS reconeguts als premis 
del Col·legi d’Enginyers de Catalunya  

L’Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya han celebrat enguany la seva di-
ada institucional, la Diada dels Enginyers, al 
Recinte Modernista de Sant Pau, en un format 
híbrid en línia i presencial. L’acte va ser presidit 
pel president de la Generalitat, Pere Aragonés, 
i va comptar amb la presencia de Salvador Bor-
ros, Director General d’IQS, i altres personali-
tats del sector. Es va presentar el propòsit “Li-
derem l’evolució tecnològica per al progrés del 
món i les persones” dels Enginyers Industrials 
de Catalunya. 

iqs | llegir al web +

La parròquia de Sant Salvador del Vendrell 
inaugura la restauració del retaule 
de sant Josep  

L’església parroquial de Sant Salvador del Ven-
drell va inaugurar la restauració del retaule de 
sant Josep en un acte presidit pel rector de la 
parròquia, Norbert Miracle i l’alcalde de la vila, 
Kenneth Martínez. També va assistir-hi la 
delegada diocesana per al patrimoni cultural, 
Roser Martín Estepa; el canonge assessor per 
al patrimoni artístic arxidiocesà, Antonio Mar-
tínez Subías i el vicari de la parròquia, Antonio 
Rodríguez. 

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/costumisme-monestir-avellane
https://www.catalunyareligio.cat/ca/alumnes-iqs-reconeguts-als-premis-collegi 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/parroquia-sant-salvador-vendrell-inaugura 
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Una de cada quatre persones cuidadores 
no professionals, desgastades física 
i emocionalment arran de la pandèmia  

Esgotament, estrés emocional, manca de temps 
per a un/una mateix, problemes de conciliació 
personal i laboral… Aquestes són algunes de les 
sensacions que arran de la pandèmia manifes-
ten haver sentit les persones cuidadores no 
professionals, és a dir, aquelles persones en-
carregades de tenir cura al domicili d’un fami-
liar en situació de dependència que no estan 
vinculades a un servei d’atenció professiona-
litzat. Ho analitza l’informe “Avaluació de la 
Qualitat de Vida de les Persones Cuidadores. 
Impacte de serveis i prestacions en el context 
Covid-19”, que s’ha presentat aquest dime-
cres en el marc d’una jornada organitzada per 
la Fundació Pere Tarrés i que conclou que la 
qualitat de vida de les persones cuidadores ha 
empitjorat en els últims mesos com a conse-
qüència del Covid-19. 

L’estudi, que s’ha elaborat gràcies al finança-
ment estatal a càrrec del 0,7% de l’IRPF, segueix 
tres objectius: avaluar la qualitat de vida de les 
persones cuidadores no professionals aixi com 
l’afectació que hi ha tingut la pandèmia, i iden-
tificar l’estat dels serveis o prestacions que in-
clou actualment el sistema de serveis socials 
espanyol i com poden influir en l’equació. 

Fotografia: Sant’Egidio.
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Pel que fa al primer objectiu d’anàlisi, l’informe 
analitza, en base a les respostes de 349 per-
sones a un qüestionari, 7 variables que deter-
minen la qualitat de vida (físiques, emocionals, 
familiars, relacionals, materials, de desenvolu-
pament personal i de suport formal) i extreu 
conclusions preocupants, com que 2 de cada 3 
persones cuidadores dedica menys de 30 mi-
nuts a la seva higiene personal o que un 73,3% 
dels enquestats asseguren sentir-se estressats 
almenys un cop per setmana. Un 35,8% també 
indica que considera que no rep prou mostres 
d’afecte i estima per part de la seva família. En 
l’aspecte econòmic o material també és molt 
significatiu que la situació econòmica de mol-
tes d’aquestes persones és precària, fins al punt 
que un 29,9% no disposa d’adaptacions de cap 
tipus al seu domicili tot i tenir cura d’una perso-
na dependent. 

El Covid impacta sobre les persones 
cuidadores 

Pel que fa a la influència de la Covid-19 en la 
feina que realitzen les persones cuidadores 
no professionals, l’afectació ha estat impor-
tant. Fins a un 83,3% de la mostra enquestada 

ha manifestat que la pandèmia ha tingut al-
gun efecte negatiu en la seva qualitat de vida, 
mentre que una de cada quatre persones ha 
remarcat de forma explícita que la situació li 
ha provocat un important desgast físic i emo-
cional, tant a causa de la por per un mateix 
com pel fet de ser també directament respon-
sable de la seguretat sanitària de la persona 
dependent. Precisament per la por al contagi, 
un 7,8% de les persones cuidadores no pro-
fessionals han explicat que han extremat les 
mesures d’higiene i de prevenció. Per això, 
un 4,1% també ha manifestat haver patit un 
major estrés emocional per la impossibilitat 
o dificultat d’assumir el rol de persona cui-
dadora en el cas d’haver resultat contagiat. 
Aquesta circumstància també ha fet que aug-
menti la percepció de soledat per part de la 
persona cuidadora. 

A més, un 8% també ha indicat que la situació 
generada pel Covid-19 ha generat la impossibi-
litat d’accedir a serveis de suport com els cen-
tres de dia o l’assistència domiciliària, i això, 
lògicament, ha repercutit també de forma ne-
gativa tant en les persones dependents com en 
els seus cuidadors i cuidadores. 

Per acabar-ho d’adobar, el confinament i la re-
ducció del suport informal i formal durant els 
primers mesos de la pandèmia han implicat 
per a les persones enquestades un augment de 
les hores de cura, tal com han indicat el 14,7% 
dels enquestats. Això ha augmentat l’estrés i 
també les tensions familiars. De fet, un 5,6% 
ha expressat que han hagut de viure situaci-
ons complexes i de gran desgast emocional en 
no poder conciliar la situació laboral amb la fa-
miliar. De retruc, això ha acabat perjudicant la 
vida personal de la persona cuidadora, que ha 
vist com davant d’aquesta disjuntiva ha optat 
per reduir el temps d’oci, l’autonomia i la lli-
bertat personal. 

Prestacions insuficients i tràmits lents 
i complexos 

Pel que fa al tercer objectiu, l’anàlisi dels re-
cursos i prestacions socials destinats a atendre 
les persones dependents, l’informe recull les 
valoracions de les persones enquestades sobre 
aquests serveis, i conclou que en alguns casos 
no aconsegueixen millorar la qualitat de vida de 
les persones cuidadores, sinó que fins i tot l’em-
pitjoren. Les persones enquestades destaquen 
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com a aspectes negatius la quantitat insuficient 
de les prestacions econòmiques previstes per 
l’ajut a la dependència, que en el cas de les per-
sones cuidadores no serveix per alleugerir-les 
de la càrrega de les funcions de cura; la lentitud 
i complexitat del procés per sol·licitar la cartera 
de serveis disponibles; o el desfassament entre 
el període de temps que passa des que s’apro-
va el grau de dependència fins que es concreta 
l’accés a la prestació. 

Un cop concedida la prestació, el grau de satis-
facció dels usuaris i usuàries no millora gaire, 
segons l’enquesta. Les persones cuidadores no 
professionals entrevistades enumeren man-
cances com la manca de dotació de personal 

assignat a les tasques de cura per a persones 
dependents, la rotació de treballadors i treba-
lladores, la poca flexibilitat en horaris i en fun-
cions per part de les empreses concessionàries 
o la manca de formació d’alguns d’aquests tre-
balladors i treballadores, que genera la neces-
sitat d’una supervisió constant de les tasques 
per a les quals han estat contractats. Tot això, 
enlloc d’alleugerir-la, agreuja la sobrecàrrega de 
la persona cuidadora no professional. 

Retrat robot: dona d’entre 46-65 anys 
amb estudis 

De l’informe s’extreu també un retrat robot de 
la persona cuidadora a l’Estat espanyol que té 

molt a veure amb la concepció de la feina de les 
cures com una tasca femininitzada i poc reco-
neguda socialment. La persona cuidadora és 
de manera molt majoritària dona (el 85,3% de 
les persones que han participat en l’estudi ho 
són), té entre 46 i 65 anys (el 63,6%), viu amb la 
seva parella o exparella (el 58,4%) o també amb 
el seu fills/filla o fills (el 51,8%). A més, quatre 
de cada deu persones de la mostra té estudis 
universitaris i gairebé la meitat estan treballant 
actualment. El 70,4% es consideren les princi-
pals responsables de les tasques de cura, i hi 
dediquen de mitjana 12,4 hores diàries. 

fundació pere tarrés | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/cada-quatre-persones-cuidadores-no-professionals


Sabadell Institucions Religioses

Curs d’Assessor Financer per a 
Entitats Religioses i del Tercer Sector

Matrícula oberta ininterrompudament fins a l’agost del 2021.

100% online 
Accesible des de 

qualsevol dispositiu

Gratuït 
i exclusiu per a clients 

de Banc Sabadell

Curta durada 
4 mesos (8 ECTS y 12 hores 
de convalidació EFPA)

Diploma 
Títol propi 
de la UFV

Una proposta formativa única impulsada per Banc Sabadell en col·laboració amb 
la Universitat Francisco de Vitoria (UFV) i que té com a objectiu principal reforçar i 
ampliar el coneixement especialitzat de les institucions religioses i el tercer sector 
amb continguts adaptats a la realitat d’aquests dos col·lectius.

Més informació i inscripcions a:

InstitucionesReligiosas@bancsabadell.com
www.bancsabadell.com/institucionsreligioses 

PU
B
LI
C
IT
AT



Dv, 16/07/2021 | Catalunya Religió | núm. 13327 | DIÀLEG INTERRELIGIÓS

Augmenten els discursos d’odi 
contra la fe bahá’í a l’Iran  

En els últims 6 mesos, de novembre de 2020 
a abril de 2021, s’han registrat prop de 5.800 
expressions d’odi, un 36% més que el mateix 
període de l’any anterior. La comunitat bahá’í 
torna a denunciar la situació “aberrant i alhora 
desconeguda” que viuen a l’Iran. Alerten dels 
efectes i les greus conseqüències sobre la po-
blació creient que poden derivar dels discursos 
d’odi i de difondre informació falsa. I fan una 
crida a visibilitzar la persecució sistemàtica 
que viuen com a minoria religiosa en aquest 
país musulmà. 

Des de la comunitat de Barcelona aquest dijous 
han dut a terme la campanya #StopHatePropa-

ganda. Amb aquesta etiqueta han reunit mis-
satges de suport a Twitter en la franja horària 
de 19 a 21 h. També han demanat que es com-
parteixin a les xarxes socials les publicacions 
realitzades des del perfil de Facebook @Solida-
ridadBahai i a Twitter a @DDHHBahai. 

Comparteixen “l’alarma i preocupació” pels 
seus correligionaris a l’Iran. Elisabeth A. Lheu-
re, de l’Assemblea Espiritual dels bahá’ís de 
Barcelona, alerta que “una creixent campa-
nya d’incitació a l’odi contra els bahá’ís, ins-
titucionalitzada i patrocinada pel mateix go-
vern, els està posant en perill a qualsevol racó 
d’aquell país”. 

https://solidaridadbahai.com/aumento-de-la-propaganda-de-odio/
https://bahaibarcelona.org/
https://bahaibarcelona.org/
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Només els darrers quatre anys, des de 2017, 
han documentat 33.000 articles i continguts 
de propaganda anti-bahà’í. I alerten: “L’ex-
periència arreu del món ens diu que aquestes 
campanyes d’incitació a l’odi són l’avantsala 
de greus accions contra la comunitat a la qual 
s’estigmatitza”. 

Una recerca superficial d’aquests materials 
apunta que hi ha més de 100 pàgines web amb 
contingut anti bahá’í. Entre aquests espais web 
es troben el del Ministeri de Cultura i Orienta-
ció del govern iranià, el lloc semioficial de no-
tícies Kayhan i pàgines web personals de líders 
religiosos com l’aiatol·là Safi Golpaygani o l’aia-
tol·là Subairi Zanjani. 

Ara fa un mes l’autora iraniana Mahvash Sábet 
va presentar a Barcelona el seu llibre de poe-

mes basats en els seus 10 anys d’empresona-
ment, en un acte que va aplegar, entre d’altres, 
a una de les traductores del llibre, Ryma Sheer-
mohammadi; Eduard Ibàñez, advocat, docent i 
membre de Justícia i Pau i Adriana Ribas, coor-
dinadora d’Amnistia Internacional a Catalunya. 

Sábet va ser detinguda el 2008 i sentenciada a 
20 anys de presó pel sol fet de ser bahá’í. La Fe 
Bahà’í és minoria religiosa no musulmana més 
nombrosa de l’Iran, perseguida sistemàticament 
per les autoritats del país des de fa dècades. 

cr | llegir al web +  

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://solidaridadbahai.com/discursos-de-odio-on-line
https://bahaibarcelona.org/el-libro-de-mahvash-sabet-poemas-enjaulados-se-presento-en-la-casa-del-libro/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/augmenten-discursos-odi-contra-fe-bahai-iran
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Ètica simple per a temps complexos? 
Sobre la perspectiva ètica de Markus Gabriel  

JOSEP GALLIFA
A UNIVERSITAS

Bona part dels informes que s’escriuen sobre 
el futur coincideixen en que els temps que ve-
nen seran complexos, a vegades es descriuen 
en termes quasi apocalíptics. És també el cas 
del filòsof alemany Markus Gabriel que s’ha 
fet popular amb el seu llibre “Ética para tiem-
pos oscuros, valores universales para el siglo 
XXI”. Gabriel, el filòsof més mediàtic d’Alema-
nya,  presenta també la solució per afrontar-los 
a partir de la Ètica, fonamentant-se  en una 
postura que ell denomina com a “realisme mo-
ral”  i és coneguda també com a “nou realisme”. 
Es denomina així perquè parteix de donar esta-
tus de “realitat” als fets morals. Fets morals que 
són, segons ell, sobre “el que és bo”, “neutre” 

o “dolent” per a totes les persones. Val la pena 
que ens hi entretinguem, no perquè conside-
rem que sigui la única opció moral, sinó perquè 
és un signe dels temps que estem vivint i així 
animem i comentem breument una lectura 
d’interès. 

Comencem assenyalant algunes coincidències 
amb el professor Gabriel de la Universitat de 
Bonn, posicionaments que explica amb un es-
til sempre raonat, a més de directe i clar. Podem 
coincidir amb ell en la possibilitat d’uns valors 
universals, o en les crítiques al nihilisme i al re-
lativisme del nostre temps, tant estès aquest 
darrer. Segurament aquesta crítica del postmo-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas
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dernisme explica bona part de la base de la seva 
popularitat. Hi podem coincidir doncs, més 
enllà  de l’estil comunicatiu que sovint es pre-
senta com una torrentada desbordant d’idees, 
fent de tant en tant afirmacions controvertides 
–algunes inexactes- però que la passió i la força 
de l’argumentació abassegadores arrosseguen 
cap al corrent principal, fent oblidar en aquest 
procés alguns aspectes tractats com a secunda-
ris.  Tanmateix alguns d’aquests aspectes són 
també importants. Això passa quan de tant en 
tant et pares i et preguntes: “Un moment, pot 
ser que hagi llegit això?” 

Alguns aspectes doncs els veiem força proble-
màtics. Per exemple Gabriel no accepta el plu-
ralisme ètic ni social, ni tampoc que hi hagi una 
ètica cristiana, i pren l’estat social i de dret com 
a patró del progrés moral humà. Hauríem de fer 
un desenvolupament detingut i més llarg per 
tractar adequadament de totes aquestes qües-
tions, però simplificant molt podem dir: 

Començant pel darrer aspecte: L’estat modern 
ha estat font de progrés social, però no sem-
pre ha estat associat a progrés moral o desen-
volupament humà. Es fàcilment constatable 
en la història del segle XX.  L’estat integra la 

pluralitat en diverses formes, potser l’estat ale-
many ha integrat fins i tot el pluralisme, però 
no és una garantia que sigui així a tot arreu i 
per sempre. Posar els avenços legals de l’es-
tat com a prova de realitat ètica, porta al jove 
filòsof renà a la justificació racional en la seva 
ètica per exemple del matrimoni homosexual 
o de l’avortament, és a dir que veu com a raci-
onalment morals aspectes que són clarament 
immorals en altres ètiques, si acceptés la plu-
ralitat, es clar. Per la meva part no voldria sem-
blar ara més moralista que un expert en moral, 
oi?, però no se’m acudeix una auto-refutació 
més clara d’aquesta forma d’entendre els prin-
cipis ètics iguals per tothom sense acceptar cap 
mena de pluralitat ètica. 

Sembla que Gabriel no s’adoni dels aspectes 
inconscients del comportament humà, la in-
fluència que té en els comportaments l’antro-
pologia i la psicologia dels grups humans. Hi ha 
valors i cosmovisions de grup que, pels que els 
viuen, son tant reals com ho puguin ser els va-
lors morals. Són cosmovisions o “valors-mem”, 
estructures culturals que es diuen així perquè 
es repeteixen en diferents contextos i que han 
estat identificats per la psicologia dels grups. 
Per exemple els valors-mem tribals, feudals, 

mític-imperials, modernistes, postmoderns, 
etc... Aquests valors condicionen qüestions 
com el paper que té la llei en la societat i com 
s’interpreta, la forma com s’ha d’entendre la 
submissió de l’individu al grup, la consideració 
i límits de l’autoritat, el tipus acceptat de partici-
pació en les vivències col·lectives, etc. Com pot 
ser que si els grups humans viuen la seva iden-
titat col·lectiva com a real per Gabriel, en canvi, 
la cultura i la identitat no són reals? Hem de dir 
que són com a mínim igualment “reals” i que 
condicionen indefectiblement la interpretació 
dels principis morals, d’aquí la seva variabilitat. 

Estem amb Gabriel que des dels valors univer-
sals deriven els principis morals, però l’ètica es 
basa també en la jerarquia de valors en conflic-
te, entesos de manera diferent segons l’antro-
pologia i psicologia col.lectiva del grup humà, 
segons les cosmovisions. Es a dir les normes 
morals, com hem exposat, s’interpreten, se’n 
sigui més o menys conscient, des de les cons-
truccions sovint inconscients de grup. D’aquí la 
irreductible pluralitat que també detecta Gabri-
el en els principis morals. Això no impedeix que 
hi hagi valors universals, però s’hi arriba des de 
diferents punts de partida. Uns més arcaics al-
tres més evolucionats, si es vol, però igualment 
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vàlids des del punt de vista antropològic. No és 
la foscor dels temps que amaga els principis, 
sinó el seu condicionament per l’antropologia 
humana i el seu caràcter evolutiu. 

Sobre el pluralisme: Gabriel nega el pluralisme 
perquè hi ha uns valors universals. Això el por-
ta a afirmar coses com que “Els alemanys som 
com els andalusos però amb més diners” (sic). 
I això passa amb les diferències culturals per 
no acceptar el pluralisme cultural ni ètic. Ens 
sembla que és molt més adequat partir de les 
realitats diverses i arribar als valors universals 
des de les diferents opcions. El pluralisme ens 
sembla inevitable. 

Existeix una ètica cristiana. El filòsof cristià ca-
tòlic Alasdair MacIntyre, posa de manifest que 
més que en els principis morals l’ètica cristiana 
es basa en la transformació personal del ca-
ràcter. Recorda Aristòtil quan deia que la vida 
bona (eudaimonia) es basa en la virtut (areté), 
tot i que hem de precisar que l’areté grega no 
és el mateix que la bondat o la virtut cristiana. 
La vida virtuosa és la que porta a la vida bona 
d’Aristotil, així doncs per “connectar amb la 
vida” cal la virtut, la transformació. Sí que hi 
ha doncs una ètica cristiana que no és només 

seguir uns principis racionals externs per ben 
pensats que estiguin. 

És el que els passa a algunes ètiques racionalis-
tes, que estan tan ben pensades que són útils 
quan tot va bé i quan la vida és fàcil. Tanmateix 
no ho són tant quan la vida es fa difícil, quan hi 
ha conflictes. I no havíem quedat que els temps 
eren difícils?  Els éssers humans tenim una gran 
capacitat per auto-enganyar-nos, i més en temps 
difícils, creiem que ho controlem tot i no auto-li-
mitem el nostre ego per uns valors més enllà de 
nosaltres mateixos. En aquests temps a venir 
serà doncs molt més útil l’ètica de la transforma-
ció personal cap a la virtut, la transformació del 
caràcter, que seguir uns principis simples. 

La Ètica de la transformació personal pot sem-
blar més ingènua, però només quan hi ha una 
massa critica per la transformació de molts pot 
evolucionar genuïnament el món en la direc-
ció del desenvolupament humà integral. Es 
l’autèntica fita humana, més en temps obscurs, 
que diu Gabriel. I per començar cal implicar-se 
en transformar el món més proper. Res pot 
substituir la necessitat de discernir cadascú des 
d’on estigui, des de la seva cosmovisió i ètica, 
sigui científic, tecnòleg, educador, comunica-

dor, innovador social o pensador moralista. A 
més quan la transformació està avançada el 
mal també es pot transformar. Gabriel és in-
teressant i divertit de llegir, perquè des de la 
seva cosmovisió neo-il·lustrada és molt con-
sistent: nega que la moral tingui res a veure 
amb l’altruisme, descarta el pensament evo-
lutiu i expressa les opinions amb un marcat 
però atractiu individualisme. Té tanmateix una 
perspectiva optimista, amb propostes molt in-
teressants com la nova il·lustració, l’imperatiu 
cosmopolita, o la humanitat com a comunitat 
global amb un destí compartit. 

Els problemes complexos, tanmateix,  no sem-
bla pas que es podran abordar amb principis 
ètics simples, sinó que cal sortir de la zona de 
confort, calen ètiques de la transformació per-
sonal com la ètica cristiana, des de la que es pot 
arribar als valors universals. Potser perquè està 
molt avançada la postmodernitat però el plu-
ralisme serà inevitable, i per això ens sembla 
més apropiat i necessari l’exercici de realisme i 
la necessitat de diàleg i amistat social amb els 
diferents o diversos com proposa el papa Fran-
cesc a Fratelli Tutti. 

josep gallifa –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas/etica-simple-temps-complexos-sobre-perspectiva-281651
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