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Mar Pla: “És fonamental col·laborar en l’AMPA 
per aconseguir una educació completa dels fills” 

Maria del Mar Pla Manual-Rimbau és la nova 
presidenta de la Confederació Cristiana d’Asso-
ciacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalu-
nya –CCAPAC–. Assumeix el càrrec en substitució 
d’Albert Alegre, que ha estat el president els dar-
rers tres anys. Gironina de naixement, Mar Pla era 
fins ara la secretària de la Confederació. Treballa 
al Servei Meteorològic de Catalunya i té dos fills 
escolaritzats a l’escola Lestonnac de Barcelona. 

Amb una associació de quasi el vuitanta per 
cent de les AMPA presents a les escoles cris-
tianes, la CCAPAC vol continuar apostant pel 
treball en xarxa tot respectant la diversitat es-
tructural i l’essència de cadascuna de les asso-
ciacions de mares i pares associades. Pla reco-
neix que la situació actual, de plena pandèmia 
i arrossegant una crisi econòmica i social greu, 
“no facilita que les famílies tinguin mitjans per 
estar associades en una AMPA”, i es troben a 
l’actualitat amb un degoteig constant de baixes. 
Malgrat tot, i com a repte de futur, Pla aposta 
per potenciar la comunicació interna i externa 
“per trencar amb certs tòpics i malentesos” que 
poden portar a confusió avui.  

I és que encara avui hi ha qui pensa que les 
AMPA són aquelles que s’encarreguen sols 

http://www.escolacristiana.org/ccapac/
http://www.escolacristiana.org/ccapac/
http://www.escolacristiana.org/ccapac/
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d’organitzar xocolatades solidàries, per exem-
ple. I res més lluny de la realitat de les escoles. 
“Hi ha AMPA que organitzen les extraescolars 
del centre, d’altres que porten l’assegurança 
d’escolarització”, o inclús algunes gestionen un 
servei tan bàsic i important com és el servei de 
menjador de l’escola. 

I sense desmereixer les xocolatades solidàries, 
Pla recorda que les AMPA al final el que fan “és 
compactar la comunitat educativa, fent xarxa, 
i podent dir la seva”. Una peça clau per fomen-
tar el vincle entre família i escola i que esdevé 
imprescindible “per aconseguir una educació 
completa dels fills”. Amb tot, Pla afirma que 
sovint hi ha moltes famílies que pensen en 
pertànyer a l’AMPA en termes materials i eco-
nòmics. Què m’aporteu si m’apunto a l’AMPA?, 
pregunten. “Aporta moltes coses que sovint no 
són tangibles”.  

Diàleg institucional amb el Departament 
d’Educació 

Com per exemple un treball de formiga, de 
fons i amb un alt caràcter polític i social com és 
el de reivindicar d’una vegada per totes que el 

Departament d’educació publiqui el cost real 
d’escolaritzar un alumne a casa nostre. Gràci-
es a la feina, entre d’altres, d’institucions com 
la CCAPAC o la FECC s’ha aconseguit després 
d’anys de reivindicació que el Síndic de Greu-
ges publiqui en l’informe contra la segregació 
escolar que l’alumne que s’escolaritza en una 
escola concertada té menys mitjans públics 
que aquell qui va a una escola pública.  

La pandèmia i el confinament domiciliari va es-
devenir potser l’exemple més visible d’aquesta 
diferenciació entre escola pública i escola con-
certada. “Quan va començar el confinament 
vaig pensar que anirien saltant ampes i no”. Pla 
ho atribueix a la bona resposta que va tenir l’es-
cola concertada davant aquesta situació. “Òbvi-
ament hi ha ampes amb dificultats, però el can-
vi d’adaptació va ser tan ràpid que la majoria a 
la setmana següent ja donaven classes”.  

Una escola concertada, explica, té una possibi-
litat de reacció molt més ràpida que l’adminis-
tració. “Una altra cosa serà en com afectarà això 
a les qüotes de les ampes o als ànims de les fa-
mílies, està clar, ens queda un camí ara d’inten-
tar que tothom pugui mantenir l’escolarització 

dels fills a l’escola concertada, cal ser solidaris 
amb totes les famílies”.  

“Des de la CCAPAC continuarem treballant per 
demanar al Departament la gratuïtat de l’esco-
larització per a tots els infants i no només per 
aquelles que escullen l’escola pública”. Reivin-
dicar això com també, apunta Pla, “seguir de-
manant més recursos per tenir una escola de 
qualitat”. Recursos que, afirma, “falten tant a 
l’escola pública com a l’escola concertada”. 

Pla recorda que “tots formem part de la xarxa 
educativa” i creu que és important seguir re-
marcant que “l’escola concertada no s’endú 
diners de l’escola pública”. Aposten per seguir 
dialogant sense confrontacions sense perdre 
de vista que les famílies “tenen dret a escollir 
pels seus fills l’escola que volen i poder aportar 
el tarannà familiar al centre”. 

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/families-escola-cristiana-gent-implicada-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/families-escola-cristiana-gent-implicada-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mar-pla-es-fonamental-collaborar-en-ampa
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‘Amb fe de llibres’, el nou club de lectura 
de Catalunya Religió 

Catalunya Religió inicia el seu propi club de lectu-
ra: Amb fe de llibres. La periodista Glòria Barrete 
dinamitzarà aquest espai de comentari, debat i 
diàleg sobre un llibre proposat per la redacció, de 
temàtica i gènere diversos. El club de lectura és un 
servei gratuït, i s’inicia el dimarts 4 de maig a les 18 
h amb la lectura del darrer llibre Paraules d’Arcadi. 
Què hem après del món i com podem actuar, d’Ar-
cadi Oliveres. Seguirà al juny amb Els secrets de la 
badia, de la religiosa Victòria Molins, i finalitzarà 
el curs al juliol amb el llibre Fites. Dietari espiritual 
d’un home d’acció, de Dag Hammarskjöld. 

cr | llegir al web +

Obrim La Rebotiga de Catalunya Religió 

Aquesta setmana posem en marxa un nou es-
pai setmanal al podcast de Catalunya Religió: 
La Rebotiga. Cada setmana podreu escoltar 
un comentari de l’actualitat religiosa des de 
la redacció de Catalunya Religió. Una tertúlia 
amb els periodistes Glòria Barrete, Ignasi Es-
cudero, Jordi Llisterri i Laura Mor. Ens podeu 
escoltar a través del canal de podcast de Cata-
lunya Religió, subscriure’s al programa. També 
està disponible a les principals plataformes de 
podcast com Google Podcast o Ivoox i propera-
ment el podreu trobar a Itunes i Spotify. 

cr | llegir al web +

Com afrontar el dol, amb ‘El jersei de la mare’

El mateix nom Amb fe de llibres rep la nova sec-
ció de podcast en què col·laboradors de diver-
sos punts del territori recomanaran llibres als 
lectors de Catalunya Religió amb una periodi-
citat setmanal. La secció neix de la voluntat del 
projecte per construir comunitat amb els seus 
lectors. Aquesta setmana la filòloga i traducto-
ra de Granollers Mariona Arabia ens recomana 
l’àlbum il·lustrat El jersei de la mare, de Jayde 
Perkin (Baula, 2021). El llibre parla sobre com 
afrontar el dol després de la mort d’una per-
sona estimada, i és una bona eina per tractar 
aquest tema amb els infants.

cr | llegir al web +

https://www.claret.cat/ca/llibre/PARAULES-D-ARCADI-841819745?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/PARAULES-D-ARCADI-841819745?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/ELS-SECRETS-DE-LA-BADIA-846642507?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/ELS-SECRETS-DE-LA-BADIA-846642507?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/FITES-841799854?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/FITES-841799854?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fe-llibres-nou-club-lectura-catalunya-religio 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/obrim-rebotiga-catalunya-religio 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/fe-llibres
https://www.recursos.baula.com/ca/Cataleg/p/el-jersei-de-la-mare
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/com-afrontar-dol-jersei-mare
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Hans Küng: una conflictiva fidelitat eclesial 

A l’edat de 93 anys ha mort Hans Küng. Havia 
nascut a Sursee, en el cantó suïs de Lucerna l’any 
1928 i ha mort a Tubinga, ciutat alemanya on vi-
via des de feia moltes dècades i amb la qual se 
sentia molt vinculat. Encara que va viure tota la 
seva vida docent a la Universitat de Tubinga, per 
tant a Alemanya, sempre va ser conegut com “el 
teòleg suïs”, el tercer, al costat de dos altres “teò-
legs suïssos”, Karl Barth i Urs Von Balthasar. 

Una tesi doctoral amb impacte 

El jove Hans Küng va centrar la seva tesi docto-
ral sobre el pensament del teòleg evangèlic suïs 
Karl Barth. Des d’una perspectiva catòlica va 
estudiar la doctrina barthiana de la justificació 
(La justificación. Doctrina de Karl Barth y una 
interpretación católica, Editorial Estela, Barce-
lona, 1967). El mateix Barth va lloar la fidelitat 
amb què Küng havia interpretat el seu pensa-
ment: “Vostè em fa dir el que jo dic i jo penso 
com vostè em fa parlar”, va escriure en una car-
ta personal a l’autor a finals de gener de 1957. 
Küng, que aleshores tenia 28 anys, intentava 
demostrar que en els seus punts fonamentals 
hi havia una clara coincidència entre la doctri-
na de la justificació de Barth i la catòlica. Aquest 

Hans Küng, 1973, Amsterdam | Rob Croes - Anefo 
sota llicència CC 1.0.

https://elpais.com/sociedad/2021-04-06/muere-hans-kung-el-teologo-que-cuestiono-la-infalibilidad-del-papa.html
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estudi va marcar una fita ja abans del Concili 
Ecumènic i va representar un pas a favor de la 
declaració conjunta que, més endavant (1999), 
catòlics i protestants farien sobre la justificació. 

Küng, cridat com a expert al concili 

Küng va exposar el seu projecte ecumènic 
en un petit llibret (“Konzil und Wiedervere-
inigung” [Concili i reunificació], 1960), que li 
va merèixer de ser convidat per Joan XXIII al 
concili Vaticà II a tall de “perit”. Allí va coincidir 
amb un altre perit, un any més gran que ell, i 
que es deia Joseph Ratzinger, i amb el qual van 
formar el tàndem dels joves teòlegs alemanys. 
Ratzinger era aleshores professor de teologia 
fonamental a la Universitat de Bonn. 

La bona entesa que hi havia aleshores entre 
els dos joves teòlegs, la demostraria el fet que 
Küng va fer tot el possible perquè Ratzinger 
acceptés una càtedra de teologia dogmàtica a 
Tübingen. Allí van començar a col·laborar en 
una reforma estructural de l’Església... fins que 
la revolta dels estudiants a la universitat de Tu-
binga (1968), viscuda de forma diferent per un 
i altre teòleg, va fer que se separessin i anessin 
cada un per camins diferents en endavant. 

“Infal·lible? Una pregunta” (1970): 
comencen els problemes 

En les aigües ja no gaire tranquil·les del pensa-
ment teològic del primer post-concili, aquest 
llibre va provocar una (primera) tempesta i va 
fer que tant Roma (i la majora dels teòlegs catò-
lics del moment), com la Conferència Episcopal 
Alemanya fessin els oportuns tocs d’atenció. Hi 
va haver un torcebraç entre l’autor del llibre i 
la teologia establerta. Küng no va afluixar i va 
mantenir les seves tesis. 

Mentrestant va anar publicant altres llibres, 
cada un dels quals va ser un èxit editorial i 
va ser traduït, editat i reeditat en les princi-
pals llengües: primer “Christ sein [Ser cristià]” 
(1974), que és un assaig de cristologia, i després 
“Existiert Gott? [Hi ha Déu?]” (1978), que és un 
intent de resposta afirmativa a la pregunta de 
l’existència de Déu davant la crítica a la religió 
de la modernitat. Aquests llibres, en grau dife-
rent, –i tenint en compte el precedent sobre la 
infal·libitat–  van fer que Roma li retirés la lli-
cència canònica per ensenyar la teologia catò-
lica. Va ser el 18 de desembre de 1979. Una data 
que va marcar un abans i un després a la vida 
de Hans Küng. 

El diàleg interreligiós i ètica mundial 

A partir de 1980, amb el talent i la constància 
de sempre Hans Küng s’obre a altres horitzons 
fora de l’àmbit de l’estricta teologia catòlica. Un 
d’ells va ser l’àmbit del diàleg entre les religions. 
S’ha fet cèlebre la seva rotunda formulació: “No 
hi haurà pau entre les nacions sense pau entre 
les religions. No hi haurà pau entre les religions 
sense diàleg entre les religions. No hi haurà di-
àleg entre les religions sense criteris ètics glo-
bals. No és possible un nou ordre mundial sen-
se una ètica mundial assumida conjuntament 
per creients i no creients.” 

L’any 1990 publica el seu Projecte d’una ètica 
mundial sota el títol de Global Responsabi lity 
[Resposabilitat global], quan gairebé ningú no 
parlava encara de globalització. Küng insistia 
a destacar que aquest projecte no era pròpia-
ment un projecte religiós, sinó ètic, i que pot 
ser assumit tant per persones religioses com no 
religioses, i que també es pot fonamentar tant 
des d’una pespectiva filosòfica com teològica. 

En aquesta línia, l’any 1993 va crear la Funda-
ció Weltethos (Ètica Mundial) amb l’objectiu de 
promoure la cooperació entre religions mitjan-
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çant el reconeixement de valors compartits. 
Aquell mateix any, va parlar en el Parlament de 
les Religions de Chicago (1993) i també a l’As-
semblea Genral de les Nacions Unides (2001). 
Però nosaltres hem de recordar la conferèn-
cia que va fer a Barcelona (11 de novembre de 
2003) davant més de 600 persones, al paraninf 
de la Universitat de Barcelona. “Cada vegada 
m’he anat fent més conscient que aquest diàleg 
interreligios i intercultural inclou un aspecte al-
tament polític”, que va resumir en els seus eslò-
gans: “no hi haurà pau entre les nacions sense 
pau entre les religions” i “no hi haurà pau entre 
les religions sense diàleg entre les religions”. 

Reforma estructural de l’Església 

La vida eclesial de Hans Küng ha estat marcada 
pels enfrontaments amb la jerarquia. I ha man-

tingut envers l’Església una conflictiva fidelitat, 
fins al punt que ell mateix recordava que mai 
no havia estat suspès a divinis, és a dir, que en-
cara que se hagués prohibit ensenyar teologia 
catòlica, mai no se li ha prohibit celebrar mis-
sa i administrar els sagraments. Casaldàliga 
criticava coses d’Església perquè se l’estimava 
profundament. Tenim raons per pensar que la 
crítica de Hans Küng era també fruit d’aquesta 
estimació que sentia per l’Església. Tenim ra-
ons i tenim testimonis. Com, per exemple, el 
testimoni del cardenal alemany Kasper, que ha 
recollit aquests dies Vatican News: 

“Küng no era només una veu crítica amb l’Es-
glésia o un rebel. Era una persona que desitjava 
renovar l’Església i dur a terme la seva reforma. 
(...) Com va dir Yves Congar, Küng era catòlic, 
però a la seva manera. Es va sentir cridat com a 

teòleg a canviar les coses a l’Església i va acon-
seguir, amb eficàcia, explicar l’Evangeli fins i tot 
a persones allunyades de la fe. En això va fer bé, 
però la seva eclesiologia és massa ‘liberal’. (...) 
No obstant això, estàvem distanciats i hi havia 
diferències sobre la doctrina de la justificació 
i sobre els ministeris a l’Església. En qualsevol 
cas, amb ell es podia parlar. Era un home com-
batiu: li agradaven els diàlegs de to fort. Con-
tinuaven existint diferències entre nosaltres, 
però mai es va crear una enemistat.” 

pere codina –cr | llegir al web +  

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-04/kasper-kung-era-critico-y-combativo-pero-hombre-de-dialogo.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-04/kasper-kung-era-critico-y-combativo-pero-hombre-de-dialogo.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/hans-kung-conflictiva-fidelitat-eclesial
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Escoltar i ser: elemental “lieber mitbruder” 

Sintetitzar en poques ratlles un plantejament 
dens i prolífic com el de Hans Küng (1928-
2021) és una tasca més que arriscada i delicada. 
El seu ha estat un pensament que ha abordat 
qüestions centrals amb visions-personals i afir-
macions-límit, les quals han fet de la seva teo-
logia un objecte clarament debatut, fins el punt 
d’haver rebut la retirada de l’ensenyament pú-
blic de la teologia catòlica. És, però, aquesta tra-
jectòria certament qüestionada, suficient per 
deixar de costat un dels autors més publicats 
i llegits d’aquest darrer temps postconciliar? 
Cal deixar en l’oblit aquells que han exercit una 
influència més que notable en grans sectors de 
l’Església? Objectivament hauríem de respon-
dre de manera negativa, però al mateix temps, 
ens preguntem: hem d’alimentar un seguiment 
acrític de les posicions defensades per Küng? És 
evident que tampoc. Seria possible fer-ne una 
lectura serena? Ho voldríem d’ell i de tothom. 
La teologia no és amiga de les presses ni de les 
precipitacions, més aviat, del ritme lent i paci-
ficat d’aquell que escolta atentament l’Esperit 
del Crist ressuscitat present en el món, i presta 
el seu temps i les seves capacitats per donar-lo a 
conèixer. Per això ens apropem amb prudència 
per tal de saber trobar un punt de distància ge-

https://elpais.com/sociedad/2021-04-06/muere-hans-kung-el-teologo-que-cuestiono-la-infalibilidad-del-papa.html
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nerós i suficient que ens permeti descobrir les 
llums i les ombres d’aquest prevere catòlic suís, 
i valorar allò més favorable de la seva aportació, 
un teòleg que visqué intensament perquè amb 
intensitat volgué afrontar qüestions delicades 
per la vida de l’Església i la comprensió del cris-
tianisme en el món. Per fer-ho ens recolzarem 
en les paraules que el papa Francesc va adreçar 
a la comissió teològica internacional el passat 
29 de novembre del 2019, en el 50è aniversari 
de la seva existència. 

Escoltar l’esperit 

Qualsevol que vulgui dir-se teòleg és algú 
que viu la fe eclesialment, i per tant, algú que 
es predisposa a seguir de prop l’ensenyament 
que Jesús va desplegar al llarg de la seva vida i 
a restar atent a allò que l’Esperit de Déu comu-
nica en cada moment de la història. Això ma-
teix és el que demanava el papa Francesc als 
teòlegs de la comissió teològica internacional, 
dient-los “[vosaltres sou els qui] us poseu a l’es-
colta d’allò que l’Esperit diu avui a les Esglési-
es en les diverses cultures per treure a la llum 
aspectes sempre nous del misteri inesgotable 
de Crist”. En aquest sentit, cal admetre, que 

Küng fou un protagonista directe del més gran 
esdeveniment eclesial dels darrers 50 anys, el 
Concili Vaticà II. Fou nomenat pèrit, i com a 
tal va poder participar de diverses comissions 
de treball en la configuració dels textos finals, 
però també fou estret coneixedor de les posi-
cions teològiques d’altres teòlegs del moment 
(Rahner, Congar, de Lubac, Ratzinger…). Küng 
visqué el Concili Vaticà II, i va poder viure l’Es-
glésia en els seus debats interns, concretament 
en un moment de màxima fecunditat de l’Es-
perit per tot allò que el Concili suposà de relaci-
ons, d’encontres, de vivències i de perspectives 
vingudes d’arreu del món. Els textos finals són 
per a nosaltres un mostra viva d’aquells anys 
de treballs eclesials valuosíssims, però en cap 
cas poden condensar tota l’experiència viscuda 
i compartida entre bisbes, teòlegs i laics que hi 
foren presents. 

Els esdeveniments de la història no queden re-
duïts, per bé que en són un gran testimoni, en 
uns textos finals, cal reconèixer el treball ocult, 
els lideratges teològics que es van donar, els 
esforços silenciats, els compromisos viscuts a 
favor de consolidar una comunió sempre desit-
jada i sempre proposada per Déu. 

El fet de viure escoltant és la tasca inicial de 
qualsevol que vulgui dir-se cristià. Déu s’apro-
pa a la història de la humanitat i ho fa per co-
municar el seu amor. Restar atents al que Déu 
proposa no només és una actitud de recepció de 
certa passivitat, sinó que comporta un compro-
mís de lectura activa del món i de la vida. Küng 
accepta el repte, com a teòleg, de viure la fe en un 
procés continu de formació, des dels seus anys 
d’estudi a Roma, primer filosofia amb Jean Paul 
Sartre i després teologia amb una qüestió gens 
fàcil sobre la justificació, en diàleg amb el món 
protestant de la mà de Karl Barth. Quan el teò-
leg es predisposa a fer una lectura de la realitat, 
no ha de distorsionar-la segons allò que li convé, 
sinó que afronta les qüestions tal com les llegeix 
i les entén, i ho fa amb valentia fins al punt de 
poder presentar les pròpies conclusions amb 
humilitat i amb sinceritat. Küng no només ac-
cepta el repte d’afrontar el seu propi treball amb 
sinceritat, sinó que desitja tractar les qüestions, 
que al seu parer, són més complexes. La teologia 
no vol rebutjar les qüestions difícils, perquè no 
vol ser una repetició del que ja s’ha dit, com diria 
el papa Joan XXIII, ni tampoc una “disquisició 
catedràtica sobre la vida, sinó l’encarnació de la 
fe en la vida”, com sosté el papa Francesc. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/memoria-del-vatica-ii
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El pensament de Küng tingué, doncs, un im-
puls molt significatiu en el Concili Vaticà II, i 
encara més en el temps posterior. La conflicti-
vitat de les seves posicions el van portar a una 
retirada de l’ensenyament públic l’any 1979, 
però no pas a una renúncia de la seva inquie-
tud intel·lectual. 

Ser teòleg o fer-ne? 

No és el mateix “ser” que “fer”. Un pot fer mol-
tes coses, com aquell que gestiona o adminis-
tra coses. En canvi, un és allò al qual dedica 
plenament el seu cos i la seva ànima, a temps 
complet, en temps de dificultats i en temps de 
bonança. El papa Francesc recordava als mem-
bres de la comissió teològica internacional 
que “La teologia neix i creix de genolls”, i això 
té un remarcable paral·lelisme amb la retirada 
de l’ensenyament públic que va viure Küng. El 
període de foscor, de tensió i confrontació va 
existir. Amb tot, Küng no va voler mai renun-
ciar ni al sacerdoci ni desvincular-se de la seva 
pertinença eclesial. La seva dedicació a la recer-
ca teològica va venir a ser un camí d’honeste-
dat amb ell mateix, publicant diverses obres, 
les quals senyalen les fites de la seva biografia 

intel·lectual, des dels escrits dedicats a l’eclesi-
ologia, al ministeri papal, passant pels cristolò-
gics i els dedicats a la imatge de Déu, fins arribar 
als de caire ecumènic i interreligiós, i fins i tot 
als de caire global, amb els que va voler posar 
de manifest el desig de trobar i potenciar els 
valors comuns de les grans religions per a una 
millor governança política i econòmica. 

Küng, sense renunciar a les seves posicions teo-
lògiques més polèmiques, va desitjar de seguir 
comunicant la centralitat del kerygma, sense des-
cuidar mai la novetat que aquest comporta, i per 
tant, descobrint i defensant la seva universalitat. 
La seva fonamentació filosòfica, la seva extensa 
formació en tants d’altres camps van fer d’ell i de 
les seves obres un diàleg constant, i convençut. 

El teòleg s’arrisca al debat no per ser-ne el cen-
tre ni ell ni les seves propostes, sinó per seguir 
el seu propi camí de recerca, en el qual es van 
confirmant o desmentint les seves conclusions. 
A més a més, Küng fa ben clares les paraules del 
papa Francesc, “el teòleg ha d’anar al davant, ha 
d’estudiar el que va més enllà; també ha de fer 
front a les coses que no són clares i arriscar-se a 
la discussió”, almenys entre els teòlegs. 

Un detall més. De la relació del Küng-teòleg 
amb el poble de Déu, no podem reduir-la sim-
plement a un tracte entre lectors-seguidors i 
escriptor. El testimoni de vida ha de ser també 
un signe verificable com a constatació del com-
promís amb els més pobres, de la coherència de 
vida, de la vivència de la fe. El fet d’alimentar en 
un autor els seus parers més polèmics ens treu 
llum a aquells elements que han estat positius, 
com el sospir per cercar amb tot i malgrat tot, 
la veritat, per tal, com diu el papa Francesc, “di-
fondre el bon sabor de l’Evangeli als germans i 
germanes del nostre temps”. 

“Lieber mitbruder” 

Un pensament teològic sincer no és mai un 
sistema absolutament tancat, tampoc obert i 
sincrètic fins l’infinit, perquè donaria peu a la 
divagació i a la pèrdua d’orientació. La teologia 
ha de ser una veritable servei d’ajuda i recolza-
ment a la fe del poble, “un sòlid “aliment” de la 
fe” com defensa el papa Francesc. Ell mateix 
fou qui va escriure a Hans Küng una carta en-
capçalada per aquesta expressió “Lieber Mit-
bruder”, un signe de pastor que reconeix amb 
estima el valor d’un treball ingent, així com el 
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desig de cercar honestament respostes a qües-
tions sempre difícils. 

Curiosament allò que ha denunciat tantes ve-
gades el papa Francesc de la teologia era que 
aquesta s’acabés convertint en una construc-
ció abstracta, allunyada de la gent i de la vida. 
Quelcom semblant succeïa en Hans Küng quan 
denunciava el perill de convertir la teologia i les 
seves afirmacions dogmàtiques en una expres-
sió ideològica. Les ideologies com l’abstracció 
no ajuden a pensar veritablement el contingut 
de la nostra fe. Sabem que Küng, potser des de 
posicions teològiques influïdes per una certa 
percepció antropològica negativa, provinent 
del seu estudi sobre Karl Barth, sostenia du-
rant el concili la necessitat de no oblidar mai la 
condició pecadora dels membres de l’Església, i 
va insistir en fer present aquesta qüestió en els 
textos conciliars. Aquesta influència cal enten-
dre-la com una aproximació sincera a la reali-
tat, sempre fràgil i dèbil dels cristians, tant laics 
com pastors. Aquesta temàtica del pecat, però, 
no va aterrar d’una manera àmplia durant el 
Concili, però no per això ha desaparegut ni del 
debat teològic, ni de la consciència dels papes, 
o no van ser suficients les mostres i peticions 
de perdó de sant Joan Pau II durant el jubileu 

de l’any 2000, o el via crucis de Benet XVI l’any 
2005, o l’encontre i sensibilitat del papa Fran-
cesc amb víctimes recents de casos d’abús? 

Küng fou rebut pel papa alemany a Castel-
gandolfo (setembre del 2005), i tot i mantenir 
posicions teològiques diferents l’encontre fou 
valorat de manera positiva per ambdues parts. 
En aquella ocasió Küng va regalar a Ratzinger 
una de les seves darreres obres, El principio de 
todas las cosas. Ciencia y religión, llibre amb el 
qual Küng deixava constància de la importàn-
cia de la imatge de Déu que hem de cultivar, per 
tal de poder progressar en l’estudi i coneixença 
de la realitat, acollint doncs, el progrés i el valor 
positiu de la investigació per part de les ciènci-
es. Aquest àmbit de relació de la teologia amb 
la ciència va ser també especialment indicat 
com a prioritari en la recepció del Concili Vaticà 
II, en el discurs de Nadal de Benet XVI a la cúria 
romana el 22 de desembre d’aquell mateix any.

En canvi, Küng no fou rebut pel papa sant Joan 
Pau II però no per això hem d’ignorar alguns 
punts coincidents, si bé amb perspectives de 
fons diferents. Permetem que parlin els fets per 
ells mateixos, com per exemple, la iniciativa de 
convocar líders i representants d’esglésies i co-

munitats cristianes i altres religions per pregar 
per la pau l’octubre del 1986. Aquest fou un 
esdeveniment singular, de caràcter exclusiva-
ment religiós que posà al punt de mira un dels 
elements més discutits del Concili Vaticà II, per 
tal d’afavorir un nou context interreligiós en 
favor de la pau. Una convocatòria que il·lumi-
nà a Küng per promoure el desig de conèixer 
amb més profunditat els valors comuns de les 
religions, donant peu a la creació de la funda-
ció “Weltethos” l’any 1995, i defensar la difusió 
d’una ètica global. 

En tot cas, Küng va escriure un llibre clar pel 
contingut i per la seva composició, Siete pa-
pas. Experiencia personal y balance de la épo-
ca, en el que fa un balanç personal dels diver-
sos estils i moments del papat, per acabar fent 
esment de la necessitat d’una prioritat de la 
qüestió pastoral en les accions del papat, ac-
ceptant la diversitat interna dins l’Església i 
fent del programa de vida de Jesús una pro-
posta sempre incloent.

daniel palau –cr | llegir al web +  
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Mor Benjamí Planes, president del Consell 
Evangèlic de Catalunya

“Ho posem tot a les seves mans, que són prou 
poderoses per estimular a continuar senseatu-
rador”. Són algunes de les últimes paraules so-
bre Déu que va escriure Benjamí Planes, una 
de les figures més destacades del món evangè-
lic a Catalunya. Planes ha mort aquest 14 d’abril 
a Sabadell amb 94 anys. Era l’actual president 
del Consell Evangèlic de Catalunya, un dels 
impulsors de la Institució Bíblica Evangèlica de 
Catalunya (IBEC) i director de la revista Presèn-
cia Evangèlica, fundada a finals dels anys 60, en 
plena dictadura franquista. 

Per a Guillem Correa, secretari general del 
Consell Evangèlic de Catalunya, les millors pa-
raules que poden definir la vida de Planes són 
“compromís, discreció i convicció”, en el servei 
a Jesús, la seva Església i la terra que “va esti-
mar tant”. “Ha estat una figura fonamental per 
a la normalització lingüística del català en les 
esglésies evangèliques”, recorda el món edito-
rial evangèlic. 

Nascut a Sabadell el 1926, la seva família es reu-
nia a la primera Església Evangèlica Baptista 
d’aquesta ciutat. Diplomat en comptabilitat i 
relacions públiques, va cursar estudis de Dret. 
Al llarg de la seva trajectòria ministerial ha col-

Fotografia: Presència Evangèlica.

https://consellevangelic.cat/
http://ibec.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/50-anys-revista-presencia-evangelica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/50-anys-revista-presencia-evangelica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/ventijol-suau/benjami-planes-cristia-compromes-277818
https://presenciaevangelica.org/mor-benjami-planes-president-del-consell-evangelic-de-catalunya-als-94-anys/
https://presenciaevangelica.org/mor-benjami-planes-president-del-consell-evangelic-de-catalunya-als-94-anys/
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laborat amb les Esglésies Baptistes de Palamós 
i Ebenezer de Terrassa (UEBC-UEBE), així com 
amb les missions Spanish Christian Mission 
(Toronto) i Communauté de Secours Aux Égli-
ses Martyres (Ginebra). 

Va participar l’any 1965 en un primer recull de 
càntics en català. El 1966 es crea la Fundació Bí-
blica Evangèlica de Catalunya amb l’objectiu de 
traduïr les escriptures al català. Benjamí Planes 
n’és instituït president. També exercirà com a 

secretari executiu i com a membre del cos de re-
visió lingüística de la Bíblia Evangèlica Catalana.  

El 1968 crea juntament amb l’Àngel Cortés i 
el Josep Grau la revista Presència Evangèlica 
en català, tot i les prohibicions de la dictadura 
franquista. El 1970 surt el primer treball de la 
Bíblia en català, l’Evangeli de Sant Marc. Als 
anys noranta va fer viatges missioners com a 
predicador i d’ajuda social als cristians de l’est. I 
va participar en la traducció de la Bíblia al cata-
là, presentada l’any 2000. 

Compromís, humilitat i perseverança 

L’entitat ecumènica Cristians per Terrassa, va 
reconèixer l’any 2014 la tasca de Planes. Els 
egarencs en van destacar, precisament, “el seu 
treball al servei de l’Evangeli sense discrimina-
cions”, i van destacar la trajectòria “d’un cristià 
compromès que, amb humilitat i perseverança, 
ha enriquit el poble de Catalunya”. 

cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/152671
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-benjami-planes-president-consell-evangelic
https://www.youtube.com/watch?v=p5auOUEj4WI
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Benjamí Planes, un cristià compromès

PER GUILLEM CORREA
A VENTIJOL SUAU

El nostre estimat germà i President del Consell 
Evangèlic de Catalunya Benjamí Planes ha passat 
a la presència del Senyor. En Benjamí Planes ha 
estat el primer laic que ha presidit el Consell. Va 
ocupar aquesta responsabilitat des del traspàs del 
nostre també estimat germà Benjamí Angurell. 

La millor paraula per definir la seva vida és 
compromís. En Benjamí es va comprometre 
amb Jesús i ha mantingut aquest compromís de 
seguiment fins el darrer moment. En Benjamí 
es va comprometre amb l’Església, i amb el tes-
timoniatge de l’Església, en la riquesa dels seus 
dons i talents, que eren molts. En Benjamí es va 

comprometre amb la terra que estimava fent ar-
ribar a la gent aquest amor i aquest compromís. 

La segona paraula que el descriu és discreció. 
Va servir a la Comunitat de Fe, i a la resta de la 
societat, des de la pulcritud de la seva elegàn-
cia. Meticulós en el seu servei, sempre tenia un 
si en els seus llavis quan se li proposava un nou 
repte. La seva era una paraula curta i encertada. 
Les seves notes sempre acompanyaven les se-
ves intervencions. 

La tercera i darrera paraula és convicció. Les 
seves intervencions, sempre fetes en el to més 

correcte i impecable, estaven plenes de con-
vicció. Amb les seves mans acompanyava les 
seves paraules sempre plenes de vitalitat.  Una 
convicció que t’ajudava a fer sentir teu el que 
t’estava proposant. En definitiva, una vida com-
promesa, viscuda des de la discreció i plena de 
convicció al servei de Jesús, de la seva Església 
i de la terra que es va estimar tant. 

A Déu sigui la Glòria i la honra sigui pel nostre 
estimat i benvolgut Benjamí Planes. 

guillem correa –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/ventijol-suau
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/ventijol-suau/benjami-planes-cristia-compromes-277818
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Reelegida la priora de les carmelites de Vilafranca

El bisbe Agustí Cortés va visitar el monestir de la 
Mare de Déu del Carme, acompanyat pel delegat 
per a la Vida Consagrada, Josep M. Henríquez, i 
pel secretari general, Joan-Pere Pulido, el passat 
27 de març. El bisbe va estar conversant amb cada 
monja, per tal de conèixer com estava la comuni-
tat. Després, es va procedir, a la mateixa capella 
del monestir, a l’elecció de priora. Va sortir reele-
gida per majoria absoluta a la primera elecció la 
Mare Juliana Kinzaza, per a un segon trienni. 
La Mare Juliana, d’origen kenyà, va acceptar el 
càrrec, es va donar gràcies a Déu i el capítol es va 
concloure amb la foto de família. 

bisbat de sant feliu de llobregat | llegir al web +

Adela Suñer: “Ens cal mesurar l’activitat 
econòmica en funció de la seva aportació 
al bé comú”

Aquest dimecres l’Editorial Claret va presentar 
Repensar l’economia a partir de la pandèmia, el 
segon volum de la col·lecció OIKOS publicada 
conjuntament per l’Editorial Claret i Justícia i Pau. 
L’Adela Suñer, consultora de l’Economia del Bé 
Comú va explicar que caldria tornar l’economia a 
la seva finalitat principal, que ha estat fins fa un 
parell de segles la recerca del bé comú: “Ens cal 
mesurar l’activitat econòmica en funció de la seva 
aportació al bé comú. A totes les escales”, va dir. 

editorial claret | llegir al web +

Càritas Barcelona i Abat Oliba CEU reforcen 
col·laboracions 

Càritas Diocesana de Barcelona i la Universitat 
Abat Oliba CEU han subscrit un conveni marc a 
través del qual formalitzen la intensa col·labora-
ció que desenvolupen i estableixen les bases per 
a nous àmbits de cooperació. La signatura del do-
cument s’emmarca en el programa ‘Universitats 
amb Cor’, del qual la UAO CEU és el membre més 
antic, ja que va ser la primera universitat que es 
va sumar a aquesta proposta. El director de Càri-
tas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, 
i el rector de la UAO CEU, Rafael Rodríguez-Pon-
ga, s’han encarregat de subscriure el document. 

universitat abat oliba ceu | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/reelegida-priora-carmelites-vilafranca 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/adela-suner-ens-cal-mesurar-activitat-economica-en 
https://www.youtube.com/watch?v=EVWrPD3gbsE
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El bisbe Sergi Gordo, nou secretari general 
de la Conferència Episcopal Tarraconense 

El bisbe auxiliar de Barcelona Sergi Gordo ha 
estat escollit nou secretari de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. Gordo pren el relleu 
de l’arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives que 
ha estat el secretari general durant 24 anys. El 
secretari general forma part amb el president i 
el vicepresident de la comissió permanent de 
l’organisme que agrupa tots els bisbes de Cata-
lunya. El president és sempre l’arquebisbe de 
Tarragona, actualment Joan Planellas, i el vice-
president el de Barcelona, actualment el carde-
nal Joan Josep Omella. El secretari s’escull per 
consens entre tots els bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. 

L’elecció s’ha fet en el reunió que han celebrat 
els bisbes de Catalunya aquest 13 d’abril. 

Sergi Gordo (Barcelona, 1967) és un dels bisbes 
catalans més joves i va ser nomenat bisbe auxi-
liar de Barcelona el 2017. Va ser secretari gene-
ral i canceller de l’arxidiòcesi de Barcelona du-
rant tot el mandat del cardenal Lluís Martínez 
Sistach. Té per tant una àmplia experiència 
i coneixent de la gestió i de la vida diocesana. 
Format al seminari de Barcelona, és llicenciat 
en Filosofia per la Universitat Ramon Llull, on 
també ha estat professor. També ha estat vicari 
parroquial a Vilafranca del Penedès, formador 

del Seminari Menor, i és consiliari de grups 
d’Acció Catòlica. 

Joan-Enric Vives, va ser escollit secretari ge-
neral el 1997 quan també era bisbe auxiliar de 
Barcelona. Després va continuar amb aquesta 
responsabilitat quan el 2001 va ser nomenat 
bisbe a Urgell. Vives va substituir en aquest 
càrrec a Lluís Martínez Sistach, que havia estat 
sots-secretari de la Conferència Espiscopal des 
del 1971 i posteriorment secretari quan va ser 
nomenat bisbe auxiliar de Barcelona el 1987. 

jordi llisterri –cr | llegir al web +  

http://www.tarraconense.cat/relleu-a-la-secretaria-general-de-la-conferencia-episcopal-tarraconense/
http://www.tarraconense.cat/qui-som/organigrama-de-la-cet/
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“A Barcelona no s’agradeix la gent 
per les seves conviccions” 

Khalid Ghali és Comissionat de Diàleg Inter-
cultural i Pluralisme Religiós de l’Ajuntament 
de Barcelona, una ciutat que acull una àmplia 
diversitat cultural i religiosa. Anteriorment, va 
ser coordinador de l’Oficina d’Afers Religiosos 
(OAR), un servei de l’Àrea de Cultura, Educa-
ció, Ciència i Comunitat, que treballa a garantir 
el dret a la llibertat religiosa i de creença en la 
ciutat i en el qual totes les opcions de conscièn-
cia siguin respectades en la vida ciutadana. En 
aquesta entrevista amb Catalunya Religió, Gha-
li reflexionar sobre la pluralitat religiosa, les as-
signatures pendents i les atacs i limitacions a la 
llibertat religiosa i de creença a Barcelona. 

Barcelona aprova o suspèn en diversitat 
religiosa? 

Molt sovint es parla de pluralitat o diversitat 
religiosa com una cosa nova, que acaba d’emer-
gir, i associat a la migració. Però, si mirem la 
història, advertim que la comunitat protestant, 
per exemple, fa més de 150 anys que està a 
Barcelona i la jueva, més de 100. La migració, 
evidentment, ha significat un creixement en la 
representativitat de comunitats, de centres de 
culte i de tradicions. De fet, actualment, par-
lem de 562 centres de culte, 900 comunitats 
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i 25 confessions. Però crec que la diversitat re-
ligiosa va més enllà de la migració. Les noves 
tecnologies també han permès accedir a altres 
cultures religioses i a altres formes d’entendre 
la vida. Han permès, per exemple, el consum 
de textos traduïts de la tradició hindú, als quals 
pots accedir a través de les xarxes. El mapa (re-
ligiós) tradicional s’ha ampliat i restablert per-
què hi ha confessions que ja no se situen no-
més en l’espai, és a dir, al centre de culte, sinó 
també a les xarxes socials de Facebook i Jitsi. 
El fenomen migratori i els nous espais digitals 
–en els quals es pot contactar amb comunitats i 
consumir tradicions o conviccions– han fet que 
el panorama de Barcelona sigui molt ric i plural. 

Considera que Barcelona ha estat capaç 
d’integrar la creixent diversitat interreligiosa 
que acull? 

No, queda recorregut. A Espanya hi ha una tra-
dició, una concepció i una animadversió histò-
rica cap al fet religiós i espiritual. Durant molts 
anys, ha patit una dictadura vinculada a una 
tradició religiosa concreta (el catolicisme) i això 
ha generat tensions, provocant un cert rebuig 
a tot el que faci olor, provingui o tingui tints de 

caràcter espiritual, conviccional o religiós. Des 
de l’Ajuntament de Barcelona, hem intentat 
garantir els drets i les llibertats religioses amb 
activitats de sensibilització, coneixement i re-
coneixement a la via pública, els centres cívics 
i les biblioteques. Hem fet formacions respecte 
dels calendaris, les activitats i les celebracions 
religioses. També tenim una línia de subven-
cions per a celebracions i activitats de caràcter 
religiós i una altra per a l’adequació de centres 
de culte. Aquest any, l’OAR va destinar 200 mil 
euros a suport econòmic per als centres de cul-
te que vulguin regularitzar la seva situació. Des 
de l’OAR, vam mostrar igualtat i equidistància 
per garantir que tota persona, tot veí i tota veï-
na, pugui expressar-se. 

Quins són els àmbits en què encara cal treballar 
per aconseguir una integració religiosa 
i cultural a Barcelona? 

Crec que s’està treballant en tots els àmbits, 
amb més o menys intensitat. Passa que hi ha 
temes, com l’educació, que són competència 
de la Generalitat i nosaltres, des de l’OAR, no 
hi podem intervenir. S’intenta treballar tots els 
contextos, però, vaja, encara hi ha recorregut. 

A l’OAR, treballem sobre tres àmbits. Un és la 
garantia, és a dir, fer efectius els drets recone-
guts. L’altre és fer de pont entre l’administració 
i les entitats religioses, fer de frontissa, acom-
panyar, sensibilitzar, traduir i gestionar. L’últim 
és el coneixement, reconeixement, diàleg i nor-
malització. És a dir, generar espais de trobada 
improbables des de la sensibilització. Sense 
aquests espais no podem trencar amb els pre-
judicis i estereotips. El relacional, el vivencial, 
el contacte, el compartir i el generar situacions, 
ajuda a canviar preconceptes. És com posar 
unes espelmes, una llum tènue, un bon sopar 
i a partir d’aquí generar aquest espai, aquesta 
química. Des de l’obligació i l’imperatiu moral, 
crec que és molt difícil. 

Si hagués d’esmentar un àmbit de Barcelona 
en el qual encara queda molt per treballar
en termes religiosos, quin seria? 

L’àmbit educatiu. És el context que més se’ns 
escapa i hi ha presència de diversitat. Falta re-
córrer i treballar el coneixement i el reconei-
xement religiós. Falta incorporar-lo com un 
capital més dins de les aules, com també el 
plurilingüisme. A més d’un context, és una rea-
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litat: hi ha diferents conviccions, valors, formes 
d’entendre, filosofies, formes d’alimentar-se i 
relacions amb la natura. Crec que encara no ens 
acostem aquí perquè, evidentment, la història 
d’Espanya pesa. 

Quines accions promou i busca promoure 
l’OAR per atendre les religions minoritàries? 

A l’OAR, es treballa des de l’equitat. Es fan for-
macions i activitats de divulgació per visibi-
litzar comunitats, realitats i cosmovisions. Es 
fa acompanyament en qüestions administra-
tives, convivencials i de gestió de conflictes, i 
es donen subvencions. Nosaltres, com a admi-
nistració pública de proximitat, com a Ajunta-
ment, tenim les instruccions d’acompanyar, 
assessorar, subvencionar, normalitzar, sensi-
bilitzar, valorar, reconèixer, generar espais de 
diàleg. Les qüestions més jurídiques, evident-
ment, se’ns escapen. Tenim interlocució amb la 
Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR) de 
la Generalitat, però ells no poden modificar la 
(normativa). Pel que sí que batallem és per fer 
efectiu el dret, i quan hi ha un fet discriminatori 
o una situació de vulneració, estem de la part 
que correspon. 

Considera que el ple exercici del dret 
a la llibertat religiosa i de creença és 100% 
viable a Barcelona? 

És com tot. Per exemple, tothom té dret a l’ha-
bitatge, però... Doncs, bé, s’està caminant cap 
aquí. Hi ha un decalatge entre el dret i la ga-
rantia. Pel que competeix a l’Ajuntament, 
s’intenten revertir els eixos de discriminació. 
Hi ha una aposta política clara d’una oficina 
especialitzada, que treballa per a això. Això, 
no sé si garanteix o podrà garantir aquesta lli-
bertat, però sí que demostra una voluntat, un 
esforç i un avenç. Però, tenim molt a apren-
dre d’altres cultures. Als països de tradició ca-
tòlica, la garantia dels drets és més difícil que 
als països de tradició protestant perquè en els 
països protestants hi ha una secularització 
més tranquil·la, més pausada. A més, han tin-
gut molta més diversitat que els catòlics, on 
hi ha hagut una relació poder-Estat... Això ha 
fet que també hi hagi moltes més dificultats 
a l’hora de gestionar o projectar la mateixa 
història en altres comunitats que, molt so-
vint, són minoritàries. Els països de tradició 
catòlica ho tenen més difícil. Però, bé, estem 
en això. 

Com valoraria l’evolució dels atacs a la llibertat 
religiosa i de creença a Barcelona? 

Crec que amb el temps s’ha anat normalit-
zant la presència de comunitats en àmbits on 
no hi eren molt presents. S’ha tendit cap a la 
normalització i la visibilització de la diversi-
tat. També crec que en l’àmbit de l’adminis-
tració hi havia certes barreres que s’han anat 
minimitzant. Crec que ara pesa molt més la 
discriminació de tipus racial, ètnica o LGTBI. 
En aquest àmbit (d’atacs a la llibertat religio-
sa i de creença), s’ha anat avançant bastant en 
aquests últims deu anys. 

L’OAR compta amb algun procediment 
automatitzat perquè les comunitats religioses 
puguin registrar els atacs que reben? 

No. Es podria extreure informació d’aquest 
tipus, però no tinc coneixement que es faci. 
Sí que hi ha un protocol. Quan hi ha un acte 
d’aquest tipus, el primer que fa l’OAR és donar 
coneixement a l’Oficina per la No Discrimina-
ció i si s’ha de procedir des d’un punt de vista 
jurídic, es procedeix. Nosaltres estem molt en 
contacte amb les comunitats. Quan detecten 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/musulmans-critiquen-no-compromis-islamofobia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/musulmans-critiquen-no-compromis-islamofobia
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(un atac) ens ho comuniquen. L’OAR treballa 
braç a braç amb les comunitats. Però, vaja, no 
tinc coneixement, almenys jo, que hi hagi mol-
tes agressions. No tinc la sensació que Barcelo-
na sigui una ciutat on hi hagi pintades cada dia, 
on es atac centres de culte, on agredeix gent per 
les seves conviccions. 

Quina és la postura de l’Ajuntament respecte 
de les limitacions de la llibertat religiosa 
que es van produir durant la pandèmia 
de la COVID-19? 

Les normatives les establia la Generalitat, 
conjuntament amb el Ministeri de l’Interior i 
el Ministeri de Salut. Nosaltres vam rebre de-
mandes de les comunitats religioses en relació 
amb les celebracions. A això, el transmetem al 
PROCICAT. Plantegem la vulneració d’un dret 
fonamental i ens vam posar en contacte amb 
la DGAR. Però la postura de la Generalitat no 
va canviar perquè va considerar que només es 
permetien activitats culturals. Crida l’atenció 
que es puguin fer activitats culturals i no activi-
tats de culte. Si les comunitats les haguessin fet 

i haguessin anat a judici, guanyarien. Al final, 
sota no sé quin precepte, s’està vulnerant un 
dret fonamental. En uns anys, això donarà un 
debat profund perquè es posarà en evidència 
com durant la pandèmia s’han vulnerat drets 
fonamentals. Per sort, cada 100 anys tenim una 
pandèmia (riu), de la qual podem aprendre per-
què en la següent no ens passi el mateix. 

valentina laferrara –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/religions-catalunya-en-temps-pandemia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/religions-catalunya-en-temps-pandemia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-no-agredeix-gent-conviccions
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“Molts joves estan farts de tanta banalitat” 

Pot ser l’art, l’estudi, l’activisme o l’espiritualitat 
un camí pels joves d’avui per explorar la recerca 
vital? Un cicle de sis sessions virtuals en obert 
i en directe a través del canal de Youtube de 
Biblioteques de Barcelona analitza des d’avui i 
fins al 3 de maig aquesta qüestió. 

En una situació actual com la que vivim, afir-
men des de l’organització, “es fa necessari, més 
que mai, dirigir la mirada cap a perspectives 
que ens inspirin sentit a la vida i que fonamen-
tin l’esperit de confiança i recerca interior”. 
Això es fa palès, expliquen, especialment entre 
la població jove. 

El cicle El virus del sentit: joves i recerca vital, 
organitzat per l’Oficina d’Afers Religiosos de 
Barcelona i Biblioteques de Barcelona, és co-
missariat per Dídac P. Lagarriga, escriptor i 
periodista. 

La proposta compta amb sis xerrades, que s’ar-
ticularan a través d’un diàleg obert en què els 
testimonis biogràfics i experiencials es combi-
naran amb l’aproximació més teòrica amb l’ob-
jectiu de funcionar com a catalitzadors i inspi-
radors d’aquesta recerca de sentit. 

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-virus-del-sentit-joves-i-recerca-vital-nou-cicle-de-loar-amb-biblioteques-de-barcelona_1052458
https://www.youtube.com/watch?v=33bPNXlv6ho
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/noticia/el-virus-del-sentit-joves-i-recerca-vital-nou-cicle-de-loar-amb-biblioteques-de-barcelona_1052458
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca
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Els joves, “farts de tanta banalitat” 

Tot i que la recerca de sentit no té edat, reconeix 
Lagarriga, volien enfocar el cicle cap els joves, 
“tant a nivell de públic objectiu com mitjançant 
els testimonis triats per dialogar”. Lagarriga 
afirma que els joves es continuen fent avui les 
preguntes vitals però apunta que aquestes “ar-
riben més tard”. Des de petits rebem tanta dis-
tracció -mediàtica, de jocs, social- que les pre-
guntes i la recerca de sentit arriben igualment 
però no es fan, explica, a l’adolescència ni a la 
primera joventut.  

“Molts joves estan farts de tanta banalitat”, és 
per això que van escollir el títol de virus del 
sentit amb una doble intenció. “Entenent sentit 
com a recerca vital i com a virus que s’ha d’enco-
manar, i també pensant en el virus que actual-
ment patim, el de la Covid-19, que també ens pot 
donar peu a plantejar preguntes sobre què fem, 
com vivim, qui som”. Aquestes preguntes vitals, 
reconeix, “sovint ressonen quan van maldades”.
 

En aquest bombardeig de la distracció constant 
que vivim, creu Lagarriga, s’hi afegeix un tabú 
social, “el que arrosseguem des de fa dècades i 
que empeny tota una generació a no voler par-
lar de temes religiosos, i els fa una cosa privada 
d’un mateix”. 

Espais per sortir d’un mateix 

I és que, segons Lagarriga, la recerca vital no és 
exclusiva de les tradicions religioses. El cicle 
també convida persones que no són únicament 
de l’àmbit religiós o espiritual. Per exemple hi 
ha ponents del món literari, artístic, de l’activis-
me. “Sovint tot i no posar la paraula espiritua-
litat enlloc arriben al mateix lloc a través de la 
poesia, de la fotografia o de treballar amb gent 
o de l’activisme social”. Més enllà de les parau-
les, Lagarriga creu que hi ha espais que fan sor-
tir d’un mateix i que fan trobar vincle amb els 
altres, amb el món, o amb la natura. “I aquest 
és l’espai que tradicionalment hem anomenat 
espiritualitat”. 

Sovint els joves expressen interés en el fenò-
men religiós i espiritual però sense necessitat 
explícita de posar-li una institució o marca. 
“Això es veu en la majoria de joves d’aquí que 
han tingut una tradició cristiana, i en canvi pot-
ser en altres religions, com la musulmana, pel 
context cultural i històric és diferent aquest 
vincle i es viu com una identitat o com un vin-
cle amb les famílies d’origen que són lluny”.  

El que sí pensa Lagarriga és que no vivim una 
negació del fet religiós però que “evidentment 
no ajuda que a l’escola gairebé mai se’n parli 
d’aquests temes”. L’adolescència és una edat 
que porta en totes les cultures a l’exploració, 
a la rebel·lia, o a fer-se preguntes. “Forma part 
de la condició humana”. El cicle repassa con-
ceptes vitals com el sentit de la interioritat, el 
sentit de la recerca, el sentit de la revelació en 
l’art, el sentit dels mestres, o el sentit del vincle 
entre religió i joves.  

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/molts-joves-estan-farts-tanta-banalitat
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L’Església catòlica clarifica els dubtes morals 
de la vacunació   

A mesura que continuen les investigacions i 
els assajos en la recerca mundial d’una vacu-
nació més eficaç per prevenir el Covid-19, ha 
aparegut l’oposició d’alguns grups que posen 
en dubte la claredat i les garanties morals que 
envolten la vacuncació, basant-se en el suposat 
ús d’embrions en la seva creació. 

Per resoldre aquests dubtes, els bisbes catòlics 
d’Anglaterra i Gal·les responsables dels proble-
mes de salut i vida han publicat un document 
on emfasitzen el suport de l’Església Catòlica a 
la vacunació com una eina bàsica per protegir 
els més vulnerables de la nostra societat, espe-

cialment els afectats per immunodeficiència, 
les dones embarassades i els seus fills. 

“Totes les vacunes recomanades clínicament 
es poden fer servir amb la consciència 
tranquil·la” 

Al document, els bisbes deixen clar que l’Esglé-
sia distingeix entre el repartiment poc ètic de 
vacunes a l’actualitat i l’ús de línies cel·lulars 
històriques que van derivar d’embrions avor-
tats a la dècada de 1970. Reiteren la posició 
moral de l’Església en oposar-se a la producció 
de vacunes utilitzant aquest teixit, i reconei-

https://www.cbcew.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/catholic-position-on-vaccination-110820.pdf
https://www.cbcew.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/catholic-position-on-vaccination-110820.pdf
https://www.cbcew.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/catholic-position-on-vaccination-110820.pdf
https://www.cbcew.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/catholic-position-on-vaccination-110820.pdf
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xen l’angoixa que experimenten molts catòlics 
quan s’enfronten a l’opció de no vacunar els 
seus fills o ser còmplices de l’avortament. És 
per això que en el text expressen el seu afany 
per seguir treballant fins que tinguin més proves 
que certifiquin que no s’estan produint noves 
vacunes utilitzant cèl·lules diploides humanes. 

No obstant, els bisbes reiteren l’ensenyament 
de l’Església, que diu que “la importància pri-
mordial de la salut d’un nen i altres persones 
vulnerables podria permetre als pares fer servir 

una vacuna que es va desenvolupar en el passat 
utilitzant aquestes línies cel·lulars diploides”. 

Aquesta és la mateixa idea de fons que es des-
prèn d’una nota publicada per l’Acadèmia Ponti-
fícia per la Vida de la Santa Seu el 2017, que afirma 
que “totes les vacunes recomanades clínicament 
es poden fer servir amb la consciència tranquil·la 
i que l’ús d’aquestes vacunes no significa cap ti-
pus de cooperació amb l’avortament voluntari”.

cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vacunes-esglesia-catolica-moral
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Càritas Barcelona convida a la ciutadania 
a “Obrir els Ulls” amb una exposició sobre 
la crisi social i econòmica de la COVID-19 

Amb motiu del primer aniversari de l’inici de la 
pandèmia, Càritas Barcelona ha inaugurat una 
exposició al Museu Diocesà de Barcelona, que 
porta per títol “COVID19: Obre els Ulls. Una lec-
tura social i ecològica de la pandèmia”. L’expo-
sició, que podrà visitarse gratuïtament fins al 
30 de juny de 2021, és un recorregut per aquest 
primer any de crisi sanitària, econòmica i soci-
al, on es posa de manifest la vulnerabilitat de 
l’ésser humà. 

càritas barcelona | llegir al web +

Comencen les obres de neteja i restauració 
de la façana principal de la Catedral de Tortosa 

La neteja i la restauració de la façana principal de 
la catedral de Tortosa ja ha començat. El Bisbat 
de Tortosa ha adjudicat les obres a l’empresa Es-
tudio Métodos de la Restauración per un import 
de prop de 500.000 euros. La Diòcesi ha licitat el 
projecte per un import de 600.000 euros i l’ha-
via plantejat per fases pel seu alt cost econòmic, 
però les subvencions del Ministeri de Foment 
(60% del cost) i els ajuts de l’Ajuntament de Tor-
tosa (45.000 euros), la Diputació de Tarragona 
(45.000 euros) i la conselleria de Cultura (24.000 
euros) ha animat el bisbat a fer l’obra completa. 

bisbat de tortosa | llegir al web +

Les comunitats islàmiques de Catalunya 
adapten el Ramadà a les restriccions 
per la covid 

Les comunitats islàmiques catalanes han emès 
un comunicat en el qual fan una crida a totes les 
mesquites i oratoris a adaptar les pregàries du-
rant el mes de Ramadà. En una crida a respectar 
les restriccions i mesures sanitàries marcades per 
les autoritats, proposen dues opcions per complir 
amb el res nocturn. Segons les tres federacions 
representatives de la comunitat islàmica a Catalu-
nya, les oracions del Maghrib  i de l’Isha, es poden 
o bé unir i dur a terme abans de l’horari del toc de 
queda o bé no reunir l’oració durant tot el mes.

cr | llegir al web +

Fotografia: Centre Cultural 
Islàmic Català.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-barcelona-convida-ciutadania-obrir-ulls 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comencen-obres-neteja-restauracio-facana-principal 
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Ni les ajudes rescaten els sensepapers 
de la pobresa 
DC, 14/04/2021 | ARA 

Crida per aconseguir els 70.000 
euros que falten per completar 
la restauració de l’orgue de Solsona 
DC, 14/04/2021 | LA MAÑANA 

Deu persones segrestades a Haití, 
entre elles 5 sacerdots i 2 monges 
DM, 13/04/2021 | VATICAN NEWS 

Riner adjudica la segona fase 
de les obres de la sala d’exposicions 
del Miracle
DM, 13/04/2021 | REGIÓ 7 

Els cavallers de l’orde del Camí de 
Santiago es reuniran al juny a Girona
DM, 13/04/2021 | DIARI DE GIRONA
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de la Noguera en una església
DJ, 15/04/2021 | SEGRE
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de Jujol
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