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Quan les taules s’omplen de llum

MARIA ROSA OCAÑA
A NADIEZDHA

Enguany, en el calendari Julià, la Pasqua s’es-
cau el 2 de maig. Aquest any 2021, s’ha hagut 
d’esperar a la segona lluna plena de l’inici de 
l’equinocci de primavera, per proclamar la Re-
surrecció de Crist.

Abans però, per arribar en aquest punt àlgid 
hi ha hagut tot una preparació, una ascesi per-
sonal i comunitària alhora, una veritable Ma-
rató. Els 40 dies que precedeixen a la Pasqua, 
la Tradició ens aporta un tresor espiritual que 
s’endinsa en la profunditat existencial de l’és-
ser humà, i que, sobretot, va adreçada a l’ànima 
humana que, a través de les moltes reflexions i 

pregàries, d’aquells pares i mares de l’església, 
monjos, ascetes, himnògrafs que ens han pre-
cedit, es propicia la pujada dels esglaons que 
condueixen a una veritable transformació, per 
adquirir un grau de millorament com a per-
sona, mitjançant la gràcia del do que l’Esperit 
Sant esmerça.

En el transcurs d’aquesta Marató, complemen-
tàriament al seu sentit més profund, tres dies 
abans de la Pasqua, dins de les cases, les famí-
lies, mentre es celebra en el temple el Dijous i 
Divendres Sant, estan molt afanyoses prepa-
rant els aliments que es portaran a beneir la Nit 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
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de Pasqua. Aquests aliments seran els primers 
que es menjaran després de la proclamació de 
l’Evangeli, quan diu: “Crist ha ressuscitat”.

D’això, ja existeix una llarga tradició popular. 
Volem ara destacar dos pans molt tradicionals: 
el Cozonac, típic de Romania, Bulgària, Mace-
dònia del Nord i Albània, i el Kulich que és típic 
dels països de l’Est, i molt especialment de Rús-
sia. Aquest últim és un pa de forma cilíndrica 
i alta, sempre cobert en la seva part superior 
d’una capa glacejada de sucre blanc. Aquesta 
part superior significa la cúpula d’una esglé-
sia i que, juntament amb els ous que també es 
preparen especialment per aquesta ocasió, se-
ran tots ells un dels aliments més emblemàtics 
d’aquesta Nit Radiant.

Tots aquests aspectes, l’espiritual i el més po-
pular, es troben dins del Temple i els aliments 
llueixen en les taules preparades, amb tot d’es-
pelmes enceses. L’església s’omple d’aclama-
cions. El sacerdot amb l’encens recorre tota la 
nau del temple encensant als fidels i procla-
mant amb veu alta i forta: Crist ha ressuscitat! 
Cristo ha resucitado! Cristo Berbiztua! Hristos 
anesti! Hristos Bockpece! Hristos a enviat! I el 

poble respon: En veritat ha ressuscitat! En totes 
les llengües de les diverses procedències.  

Després, a les cases, al voltant de la taula, les 
famílies menjaran aquests aliments que han 
estat beneïts, es trencaran els ous, xocant-los 
entre ells i, en el seus llavis i en els seus cors es 
seguirà proclamant: Crist ha ressuscitat!. En ve-
ritat ha ressuscitat!

Sí, la cursa ha arribat a la seva fi, la Vida es ma-
nifesta i el Misteri de la mort ha estat superat 
pel Crist ressuscitat! Aquí no hi entra la lògica 
humana, com quan Sant Pau es va trobar en 
l’Areòpag davant dels filòsofs. Aquí es dona pas 
al món de la fe, el món de la Revelació. La Pas-
qua dels jueus es el pas de la esclavitud a la lli-
bertat; la Pasqua dels cristians el pas de la Mort 
a la Vida. I les taules s’omplen de la Llum del 
Ressuscitat.

Tant de bo, els cristians d’avui en dia sapiguem, 
com els apòstols, transmetre el gran missatge 
de Pasqua: allà on hi ha sofriment i esclavitud 
que brilli la Llum del Déu vivent!

maria rosa ocaña –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha/quan-taules-omplen-llum-278674
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El Santuari de Montserrat, entre els 30 
del món que invocaran la fi de la pandèmia 

El Santuari de Santa Maria de Montserrat ha 
estat triat com un dels 30 Santuaris més repre-
sentatius del món que durant el mes de maig, 
mes de la Mare de Déu, s’uniran per invocar 
la fi de la pandèmia. La iniciativa, que neix 
del Sant Pare, està organitzada pel Pontifici 
Consell per a la Promoció de la Nova Evange-
lització i proposa una “marató” d’oració per 
la represa de les activitats socials i laborals. 
D’aquesta manera, els Santuaris es convertei-
xen en instruments d’oració de tota l’Església 
cada dia del mes de maig.

abadia de montserrat | llegir al web +

Fàtima El Gdari, monitora: “Vull tornar 
a la societat tot el que m’ha donat l’esplai”

Parlem amb Fàtima El Gdari, alumna de primer 
del grau d’Educació social a la Facultat d’Educa-
ció Social i Treball Social Pere Tarrés-URL. La vo-
cació de la Fàtima va arribar després del seu pas 
per l’esplai L’Erol, de Mataró. Una experiència 
de vida que es va convertir en un amor profund 
pels valors del lleure i de l’Educació social: “Vull 
arribar a acompanyar a familiars i infants. Em 
vull centrar en l’àmbit de infància i família, per-
què penso que és molt important acompanyar 
tant a la família com als infants; vull tornar a la 
societat tot el que m’ha donat l’esplai”, explica. 

fundació pere tarrés | llegir al web +

Un salesià a l’Índia: “La segona onada 
del coronavirus supera qualsevol 
pel·lícula de terror”

 L’Índia és en aquests moments el país del món 
més afectat per la pandèmia de coronavirus. 
Les informacions que rep Mans Unides, en 
contacte permanent amb els seus socis locals 
al país asiàtic, són aclaparadores. Rolvin de 
Mello, sacerdot salesià i soci local de Mans Uni-
des, lamenta una situació que, de seguir aques-
ta tendència, podria ser infinitament pitjor en 
els pròxims quinze dies: “La segona onada del 
coronavirus supera qualsevol pel·lícula de ter-
ror”, declara el salesià. 

mans unides | llegir al web +

https://abadiamontserrat.cat/
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/news/2021-04-23.html
http://www.pcpne.va/content/dam/pcpne/pdf/Eventi/rosario2021/Lista Santuarios Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/news/2021-04-23.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/santuari-montserrat-entre-30-mon-invocaran-fi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fatima-gdari-monitora-vull-tornar-societat-tot-m
https://www.catalunyareligio.cat/ca/salesia-india-segona-onada-coronavirus-supera
https://www.youtube.com/watch?v=tGhhz9A-2i0
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Bisbe Casanova: “Avui evangelitzar és molt dur”

Capellà del bisbat de Tortosa, el 2003 el no-
menament de Romà Casanova com a bisbe de 
Vic va ser una sorpresa. Ara és un dels bisbes 
catalans que porta més temps a la seva diòcesi.  
Abans havia estat rector de diverses parròqui-
es i director espiritual del Seminari Diocesà en 
el mandat del bisbe Ricard Maria Carles. A Vic 
ha hagut d’enfrontar l’envelliment del clergat i 
la conservació del patrimoni d’una de les diò-
cesis catalanes amb més història. Ara ha posat 
en marxa un sínode diocesà, el primer que es fa 
Catalunya després del que va celebrar Tortosa 
fa trenta anys.

Aquesta conversa forma part d’un cicle d’entre-
vistes amb els bisbes catalans. 

El 2019 van posar el marxa el Sínode 
del bisbat de Vic, el Sínode per l’Esperança, 
per afrontar conjuntament els reptes 
que té avui la diòcesi. Després de començar 
aquesta assemblea diocesana arriba 
la pandèmia i el confinament. 
Com han seguit endavant?

El Sínode és viu i el farem com puguem. No 
és com ho havíem somiat. Serà diferent. La 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/entrevistes-bisbes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/entrevistes-bisbes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-vic-convoca-sinode-diocesa-respondre-canvi
https://www.youtube.com/watch?v=8j-buaPpDyM
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pandèmia és un cop molt fort i també serveix 
per repensar moltes coses que entraven dins 
del temari. Quines són les sets profundes que 
tenen les persones? On buscar aquesta aigua 
per saciar la set? Com ens equivoquem de ve-
gades? El confinament ens va agafar quan es 
treballava el tema de persona i societat i ara es-
tem en el tema de Jesús. Creiem que és el més 
important: conèixer Jesús i donar resposta a les 
preguntes fonamentals. Qui és Jesús? Què té a 
veure amb nosaltres? Creiem de debò que ell és 
viu? Sobre això ja s’ha fet una reflexió i ara es-
tem preparant el tema de l’Església. Al final es 
recolliran totes les aportacions dels grups i fa-
rem un document de treball, un Instrumentum 
laboris. Estava previst per aquest octubre, però 
ho farem un any després.

I quant a la participació, el Sínode ha estat 
ben rebut?

Sí. S’han fet 150 grups. Després de la convoca-
tòria vam dedicar un any a pensar com fer el 
Sínode, presentar-lo i encoratjar la gent. A cada 
arxiprestat va haver un diumenge en què es va 
fer una única missa presidida pel bisbe i una 
presentació de Sínode. Va anar bé i van sortir 

els 150 grups. Estàvem molt eufòrics. Després 
va arribar de pandèmia. Però que hem de fer? 
Seguir endavant. Tot és providencial. El Senyor 
no ha volgut la pandèmia, però la providència 
ens ha portar a fer el Sínode dins de la pandèmia. 
No sé per què és així, però ho visc així. La provi-
dència és així. Per allò positiu i per allò negatiu.

Si el Sínode dona els fruits que espereu, 
què hauria de canviar al bisbat de Vic?

El fruit no sé quin serà. Jo estic obert. El camí 
sinodal és camí. Els grups treballen, el bisbe ho 
recull i en fa uns documents i després es continua 
veient com s’aplica el Sínode. Jo crec –i sembla 
que tothom respon així– que hem de treballar 
què és el que ha de fer l’Església en aquest mo-
ment i en els anys que venen per ser autèntica-
ment evangelitzadora i com anunciar l’Evangeli 
de Crist. Vam posar-li Sínode per l’Esperança per-
què també pensem que el que manca és esperan-
ça. I la fe cristiana porta esperança perquè parla 
d’un amor que sempre acompanya; parla de vida 
en plenitud; parla de realitats fonamentals de la 
vida que ajuden a caminar... Com nosaltres en el 
segle XXI som portadors d’esperança del nostre 
món anunciant Crist? Aquest és el fruit.

Ara bé, això significa moltes coses. Des de com 
ens hem d’estructurar, que és el que hem de po-
tenciar, quines línies d’acció hem de tenir. Però 
tampoc és dir si hem de reduir deu parròquies 
o quinze. No és tan estructural. És aconseguir 
que les persones, les que formen part de l’Es-
glésia, estiguem realment convençuts de la 
nostra fe i del desig de portar-la als altres. Tot 
el temari del camí sinodal és això. I això dema-
na una mirada al món escoltant-nos, dialogant, 
amb comunió, amb la pregària, amb la lectio di-
vina. Una mirada al món que mai serà condem-
natòria si creiem que Déu estima tant el món 
que ha donat el seu Fill. Una mirada al món 
des de l’amor i la misericòrdia. Després, Jesús 
com a resposta. I l’Església que unida a Jesús té 
la missió de portar als homes el Crist, que és el 
que salva. La idea és treballar això.

“SI EL QUE FEM ÉS NOMÉS CANVIAR 
L’ESTRUCTURA ENS QUEDEM IGUAL”

 
Avui quan pensem en l’Església ens fixem 
sobretot en una estructura que potser pesa 
més del que hi té a dins. També cal canviar això?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sinode-esperanca-passa-seguent-etapa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-vic-convoca-sinode-diocesa-respondre-canvi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-vic-convoca-sinode-diocesa-respondre-canvi
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Si només fem això, no canviarà res. Si el que 
fem és només canviar l’estructura ens quedem 
igual. Què guanyem si enlloc de cinc parròqui-
es en fem una, però els membres de l’Església 
no estem convençuts i hem perdut la fe? Si no 
lluitem perquè realment la fe impregni tota la 
nostra vida i tenim amb zel de sortir?

No s’està fent més una pastoral 
de manteniment?

No ho diria així. Sí que n’hi ha, de manteni-
ment, perquè també s’ha de fer. Però jo veig 
zel en els mossens i veig el zel en general. El 
que passa és que evangelitzar és molt dur. És 
duríssim. Per exemple, fas tot el treball per a la 
catequesi, el fas el millor possible, arriba la co-
munió i que bonic aquell dia... i després ja s’ha 
acabat. I hi ha un zel, però costa trobar mètodes 
i els mètodes que hi ha també costa que entrin. 
Tenim una delegació d’evangelització que in-
tenta veure com donen suport a les parròquies. 
Oferir realitats, programar activitats més evan-
gelitzadores, com els sopars Alfa o les trobades 
Emmaús. L’activitat evangelitzadora sí que hi 
és, però costa trobar els camins i els fruits són 
molt pocs. El sínode penso que ens pot ajudar.

 
“DURANT LA PANDÈMIA L’ESGLÉSIA 
HA FET UN GRAN SERVEI”

 
S’ha dit que la pandèmia ens havia d’ajudar 
a anar a l’essència, a despullar-nos d’allò 
secundari. Ho ha vist a l’Església de Vic?

He vist que, durant el confinament, hi va haver 
moltíssimes respostes clares. Com tots els mos-
sens, o des de la Catedral, ens posàvem al dia per 
tenir contacte amb la gent. Sí que en tornar hem 
vist una baixada perquè a la gent gran els ha 
costat venir. Però també ha aparegut gent nova. 
Per exemple, a la Catedral estem contents de la 
gent que ha vingut per Setmana Santa. Potser la 
pandèmia ha ajudat algú a plantejar la vocació 
i per altres potser ha estat al revés. Pensar que 
la pandèmia seria la solució perquè en aquests 
moment tothom buscaria respostes, no ho veig.

Què és el més important que ha ofert 
l’Església en aquest temps?

Hi ha dues coses. Una és la caritat per mitjà de 
Càritas, que és l’Església. Càritas ha respost i a 

Vic ha fet un servei molt gran. Estic content de 
Càritas perquè és la que està sempre a l’aguait 
del que necessita la gent i està adaptant-se con-
tínuament. Després hi ha hagut tot el servei religi-
ós. Els directes per internet han fet un gran servei. 
I el servei dels mossens. L’atenció a les persones a 
qui se’ls ha mort un familiar, com els han acompa-
nyat, com els han donat consol... Tots els mossens 
han fet les celebració que els familiars han dema-
nat. I alguns ha estat valents en aquells moments 
de pandèmia forta, amb els riscos en anar a donar 
una unció, anar els enterraments als cementiris... 
És un servei propi nostre i que s’ha fet.

“FARIEN FALTA EL TRIPLE 
D’ORDENACIONS, PERÒ CAL CONFIAR 
EN DÉU”

 
Parlem més en general de la situació del bisbat. 
Des de que va arribar a la seu episcopal 
de Vic el 2003 han mort 144 capellans 
i se n’ha ordenat ben pocs.

Concretament n’he ordenat quinze diocesans i 
quatre claretians.

http://www.caritasbisbatvic.cat/
http://www.caritasbisbatvic.cat/
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Això marca una tendència amb poc més d’un 
centenar de capellans dels quals la meitat 
estan jubilats. Com es governa això? Quines 
solucions es troben amb aquests efectius?

Quan vaig arribar era dels un dels onze cape-
llans més joves del bisbat. I en aquells anys 
només n’entrava un al seminari. Haver-ne or-
denat 15 en aquests temps tampoc és tant des-
astre. Però en farien falta el triple per poder-se 
mantenir. Com es fa? Primer de tot confiant en 
Déu. Això és evident. I després hi ha hagut un 
fet que és una mica propi de Vic: la relació amb 
altres diòcesis de fora d’Europa. També passa 
en altres llocs, però a Vic ara hi és més present. 
El segon any que jo estava aquí un mossèn que 
havia estat missioner em va parlar d’un cape-
llà de l’arxidiòcesi de Kigali que estava estudi-
ant a Salamanca. Ell havia de fer el doctorat i 
el mossèn que el coneixia em va demanar que 
es quedés aquí estudiant i servint a una parrò-
quia. A partir d’això els bisbes d’allà han trobat 
oportuna aquesta fórmula. Ells poden enviar 
capellans a estudiar aquí i no han de pagar els 
estudis, els paguem nosaltres. I ha partir d’ai-
xò han anat venint. Venint i marxant. No és 
que tots es quedin aquí. Només alguns com, 

per exemple, el qui ara és rector a la Seu de 
Manresa. Van començar a va venir també de 
Ruanda i del Congo n’hi ha hagut alguns que 
han vingut com a missioners. I n’hi ha hagut 
de Paraguai perquè jo coneixia el bisbe i tam-
bé tenim relació amb Colòmbia.

També hi ha hagut la vinguda de grups 
de religiosos de manera estable.

Hi ha els Missioners Josefins i les Germanes 
Josefines, congregacions que van ser fundades 
a Mèxic a finals del segle XIX pel jesuïta Josep 
Maria Vilaseca, fill d’Igualada. Per aquest ori-
gen, els Josefins van demanar venir a Vic i ara 
estan a la zona d’igualada. També hi ha l’Institut 
del Verb Encarnat, l’IVE, a Manresa i la seva bran-
ca femenina de les Serventes del Senyor i la Ver-
ge de Matarà a la Catedral. El Senyor ha proveït.
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“MAI M’HAN POSAT CAP PROBLEMA 
PELS CAPELLANS QUE VENEN DE FORA”

 
Aquest clergat d’altres esglésies de fora 
d’Europa, en aquest moment, té un pes 
numèricament significatiu al bisbat?

Entre tots són una vintena. Sí que són un nom-
bre significatiu. I també tenen un pes perquè 
són joves. Tenen l’edat que poden treballar i 
tenir molta presència.

I això aquí s’ha acceptat bé?

Sí. Crec que som un sol presbiteri. No som els 
d’aquí i els de fora. I encara més els capellans 
que estan treballant en parròquies. Això signi-
fica com ens anem coneixent millor, com anem 
treballant, quins dons ens aporten ells a nosal-
tres, com s’integren aquí encara més, i no sola-
ment en la llengua, sinó com vetllem perquè 
puguin exercir sacerdoci d’una manera normal 
i en pau.

Els capellans de tota la vida de Vic 
no hi posen problemes?

No, no, no. Mai me n’han posat. Mai cap consell 
dels presbiteri m’ha dit res. És que ens ajuden. I 
veuen que si no hi fossin, ells haurien de portar 
més parròquies.

Els capellans que arriben aquí des d’Esglésies 
més vives, no creuen que són 
tots uns descreguts?

Contrasta perquè allà tenen les esglésies plenes. 
Adaptar-se sí que els costa un esforç. No és fàcil 
perquè són dos mons. És cert que diuen aquí som 
menys, però que els que hi són, hi són de veritat. 
Noten que la gent de les parròquies és molt fidel. 
També veuen la manera d’exercir el sacerdoci: 
aquí és molt diferent. I t’expliquen que aquí han 
descobert més el que és el servei. Allà és més “el 
senyor rector” i el contrast és gran. Venen d’un 
país amb una parròquia on hi ha col·laboradors 
per tot: sagristans, cors parroquials, catequistes, 
catecumenats... On tenen una casa on els servei-
xen tot, el millor cotxe del barri... En canvi aquí la 
gent és poca i ells ho han de fer tot. Això és positiu.

“JO NO ESTIC PROMOCIONANT CAP 
TARANNÀ. TOT ÉS PROVIDENCIAL”

L’arribada de clergat d’altres bisbats i aquestes 
nous moviments de vida religiosa, ha portat 
a que es digui que vostè ha volgut promoure 
una espiritualitat més tradicional, més antiga, 
més devocional a la diòcesi de Vic. 
Està promovent això?

Cadascú que ho interpreti com vulgui. A mi 
no em molesta gens, gens. Jo no estic promo-
cionant això. Tot és providencial. Per exem-
ple, a l’IVE ni els coneixia. Resultat que un 
diaca és tiet d’una religiosa d’aquesta con-
gregació i va parlar-me d’aquest Institut. I va 
dir la paraula que per mi és providencial: ca-
tedral. Quan vaig arribar veia la catedral amb 
mossens grans i poca vida. Aleshores, el 2014, 
coincidint amb la visita Ad Limina a Roma 
dels bisbes catalans vaig anar a veure el supe-
rior de l’IVE. Ell em va dir que això ho havia 
de parlar amb ells, però en la conversa també 
surt una paraula providencial: Manresa. Re-
sulta que el fundador era molt devot de sant 
Ignasi. Per tant, va anar així. No hi ha res més 
que això. Ni els coneixia de res, ni tenia res al 
cap de tot d’això. Però quan van venir hi ha 
molts mitjans de comunicació que en fer una 
batalla dient que eren del règim de Pinochet i 
no sé què.
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Però vostè va fer un exercici de confiança 
important.

Sí. I també m’equivoco. Però si és una cosa que 
està aprovada per l’Església jo no tinc cap pro-
blema. També van venir els Deixebles de Jesús 
de Joan Baptista, argentins que ara ja no hi són. 
En aquest cas va ser a través d’un mossèn que 
està allà. Tot ha anat així. La prioritat és que la 
vida cristiana es mantingui en aquesta diòcesi. 
La vida religiosa s’està afeblint molt. I si poden 
venir instituts nous, poden ajudar a coses con-
cretes. Per mi és aquest sentit i res més. Des de 
que les religioses de Matarà estan al servei de 
la catedral ha canviat totalment. S’han adaptat 
totalment. Per exemple, als cants nostres en ca-
talà. I amb els de l’IVE que hi ha a Manresa, hi 
ha una parròquia que està atesa. I a més a Man-
resa, en una ciutat on hi ha més parròquies, la 
gent pot triar anar on vulgui.

 
“PER QUÈ HEM DE FER TRES MISSES SI 
HI CABEM TOTS EN UNA CELEBRACIÓ?”

Una alternativa no seria que els laics assumeixin 
els buits que deixen els capellans?

No. No. Sí que ara, per exemple, són laics el se-
cretari general i la vicesecretària del bisbat. I 
com a bisbe també he nomenat alguns laics o 
per ajudar a parròquia. Però no sempre ha fun-
cionat. En general la gent volen mossens.

El meu pensament és d’anar avançant en què 
les parròquies d’un sector entenguin que for-
men una comunitat de parròquies, amb una 
parròquia central en el qual sempre es fa missa 
per totes les comunitats d’aquest territori. I als 
altres llocs s’hi s’anirà quan es pugui: una vega-
da al mes, cada dos mesos o una vegada a l’any, 
o per un enterrament perquè són pobles peti-
tíssims. Però cal potenciar que totes aquelles 
parròquies entenguin que formen part d’una 
única comunitat. I que aquella celebració eu-
carística que es fa en una parròquia sigui la ce-
lebració de tots i no solament la missa d’aquell 
poble amb els qui venen de fora. Crec que anem 
cap aquí. Som gairebé 200 parròquies, però al-
gunes són tan petites que només solament és 
el nom.

Vol caminar cap a unitats pastorals?

A mi m’agrada més parlar de comunitats de par-
ròquies. Una sola comunitat, no una agrupació 

de parròquies. Això costa. Cada diumenge ser-
vim a totes les parròquies que hi ha necessitat. 
Encara podem fer ho. Però hem d’anar cap aquí.

Ja fa anys que parlo d’això: cap a la missa única. 
A les ciutats costa entendre. Perquè hem de fer 
tres misses si hi cabem tots en una celebració? 
A més, és bo trobar-nos com a comunitat. Hi 
ha parròquies que fa quinze anys tenien tres 
misses, però avui caben tots perfectament en 
una. L’eucaristia és central i fonamental per una 
parròquia. Però no cal que hi hagi missa de vuit, 
missa de deu i missa de dotze. Que hi hagi ce-
lebracions sense prevere per a mi és una cosa 
extraordinària. I pensar una diòcesi en la qual 
l’extraordinari és ordinari i l’ordinari és extraor-
dinari és un error.

 
“QUE ELS LAICS OCUPIN EL LLOC 
DELS PREVERES NO ÉS LA SOLUCIÓ”

 
Potser d’aquí deu anys, com es plantejava 
en el Sínode de l’Amazònia, trobem un capellà 
que cobreix zones molt grans. Això no demana 
un canvi de model? Amb més promoció 
dels laics?
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No, no. Són casos diferents. Aquí la gent de la 
diòcesi tenen a deu minuts de cotxe un altre 
poble propi. I l’important no és que el laïcat 
estigui darrere d’un altar. Els laics que facin 
periodisme com vosaltres... L’important és que 
estiguin per la família, l’educació, la sanitat, la 
cultura, els partits polítics, els sindicats, l’eco-
nomia. Això és el camp propi de laïcat. No són 
mossens. Si esperen això, van errar la vocació. 
No és allò propi. Certament els laics han de par-
ticipar de la vida de la parròquia i de la vida li-
túrgica. No ho nego això. Però que els laics ocu-
pin el lloc dels preveres no és la solució. Per mi 
és tergiversar la realitat del que realment Crist 
ha volgut.

I per què no hi ha capellans? És un problema 
de model?

El que sobretot constato és que per desgràcia 
va junt la manca de mossens i la manca de fi-
dels. Va junt. Si hi ha més fe, augmenten les 
vocacions. No és una crisi de vocacions, és una 
crisi de fe. I què vol dir el model? El problema 
que té Europa és un problema de fe, això és 
evident. I un problema de raó. Hi una ofuscació 
de la ment. No nego que els clergues hem de 
ser més sans i hi ha moltes coses a revisar. La 

manera de viure el sacerdoci l’hem de renovar 
i sempre, amb més fidelitat. Però no crec que 
sigui un problema clerical. Per mi el gran el pro-
blema és la fe.

Acabem aquesta reflexió pastoral parlant 
de la vida religiosa. Vostè és el responsable 
de la relació dels bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense amb la vida consagrada. 
En quin moment estem en el tema de la 
col·laboració entre vida religiosa i vida diocesana.

Com a bisbe veig una riquesa fabulosa que 
aporta la vida religiosa a la diòcesi. La vida re-
ligiosa també pateix una minva, però gràcies a 
Déu al bisbat n’hi ha que estan portant parrò-
quies. És una col·laboració directa molt bona.

També porten obres educatives i socials. Hi ha 
un servei mutu. I a nivell de Catalunya penso 
que la relació és bona. I en cada diòcesi hi ha 
una relació molt positiva i de respecte al caris-
ma propi. L’ambient és bo.
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 “LA GENT NO TÉ CAP PROBLEMA 
AMB LES IMMATRICULACIONS 
DE L’ESGLÉSIA. UNA ALTRA COSA 
ÉS QUAN INTERESSA FER-NE 
UNA QÜESTIÓ POLÍTICA”

 
Parlem de patrimoni. El Museu Episcopal 
de Vic és un dels més importants del país 
i la diòcesi ha de dedicar molts recursos a la 
conservació del patrimoni cultural. Creu que 
és una tasca prou reconeguda públicament?

Jo crec que sí. Cada parròquia té la seva riquesa. 
Els pobles estimen i aprecien les seves esglési-
es i ermites i els ajuntament que col·laboren en 
la seva conservació. I el Museu de Vic està molt 
ben situat a Catalunya i també té col·laboració 
de l’Ajuntament de Vic i del Departament de 
Cultura de la Generalitat que forma part del pa-
tronat. Jo crec que això és bo. De les dues coses 
que més es valora de l’Església una és Càritas i 
l’altra és la conservació del patrimoni.

Tot i això, llavors es critica a l’Església quan 
immatricula patrimoni, i es posen aquests 
edificis al seu nom en el Registre de la propietat.

Jo crec que això és més polític. Com el que van 
fer el vicepresident i la consellera amb aquella 
roda de premsa dient que s’havia immatriculat 
de manera indeguda. I abans Unió de Pagesos, 
més preocupada per una ermita que no pas pel 
preu de la poma. Però, la veritat concreta que és 
la gent no té cap problema, excepte amb casos 
puntual que els emboliquen o els enganyen. Al 
contrari. La gent està contenta que l’Església 
en tinguin cura, i que quan hi vagin ho trobin 
arreglat i se’n puguin servir. Una altra cosa és 
quan interessa fer-ne una qüestió política. Però 
en general la possessió és pacífica. Hi ha molta 
pau. No hi ha cap problema.

 
“L’ESGLÉSIA HA DE SER LA VEU DELS 
SENSE VEU, PERÒ EN AQUEST PAÍS HI HA 
LLIBERTAT PERQUÈ TOTS ELS PARTITS 
DIGUIN EL QUE VULGUIN”

Acabem parlant de la situació política 
que viu Catalunya. Com valora la resposta 
de l’Església?

Jo penso que els bisbes hem estat al nostre 
lloc. Parlem, ens complementem i ens ajudem. 

Tenim tots el mateix parer: servir aquest po-
ble. Jo penso que la nostra la postura ha estat 
respectuosa, demanant diàleg, demanant res-
pecte, demanant harmonia i demanant pau. El 
tema clau és aquest. Els termes concrets polí-
tics sempre són discutibles i nosaltres no ens 
hi posem. No ens hi hem de posar. Jo sempre 
remarco que sigui quina sigui la realitat política 
d’aquest país l’Església continuarà fent el ma-
teix, que és servir aquest poble des de l’Evan-
geli. L’Església venim d’un llegat històric en 
aquesta terra concreta. Des de l’època de l’Im-
peri romà, l’etapa visigòtica, la musulmana... 
Aquí fins i tot a l’època musulmana quedava 
una mica de vida cristiana. I després l’època 
carolíngia, la dels comptats, la medieval... Amb 
tot el que ha passat al llarg de la història, l’Esglé-
sia ha continuat aquí servint. Amb una forma 
política o amb una altra. Si Catalunya és inde-
pendent o no, nosaltres farem el mateix. Per a 
mi no canvia res perquè servim aquest poble.

A diferència d’altres bisbats, en el territori 
del bisbat Vic hi ha un pensament 
més decantat cap a posicions sobiranistes. 
Li han demanat que sigui més explícit 
en temes com el dret a decidir o ara sobre 
l’amnistia o els indults?

https://www.museuepiscopalvic.com/
https://www.museuepiscopalvic.com/
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Mai no m’han demanat això. En cap reunió de 
preveres o en els consells amb laics m’han de-
manat que el bisbe o el bisbat prengui una po-
sició en aquest tema. Mai. I des del món polític 
tampoc. L’aposta ha ser de respecte a tothom. I 
demanar a tothom que respecti l’altre. I sempre 
he parlat només d’això perquè el poble fidel pot 
tenir l’opció política que cregui convenient. No 
puc imposar res. Això és així.

Quan es posen en joc drets i llibertats,
 no creu que hi sectors que esperen una veu 
més contundent de part de l’Església?

Em sembla que no és així. En un país en el qual 
no hi ha llibertat per expressar les coses, l’Es-
glésia ha de ser la veu dels sense veu. Però en 
aquest país hi ha llibertat. Jo ara ho veig així. Un 
pot defensar totes les postures. Pot dir el que 
vulgui i pot expressar-se sobre tots els temes en 

llibertat. En els temes polítics els partits poden 
dir el que vulguin i el seu camp és aquest. Estic 
d’acord que hi ha un tema de drets, però abans 
que res és un tema polític. Seria diferent si això 
fos una dictadura i no es poguessin expressar 
certes coses. Aleshores sí que caldria parlar-ne. 
Però en aquest tema, i en aquest moment, dir 
concretament cadascú què entén sobre lliber-
tat i drets ja és política.

Al territori de la seva diòcesi hi ha la presó 
Lledoners. Hi ha anat?

Sí, sí. Hi vaig anant bastant, tot i que ara la pan-
dèmia ho ha frenat una mica. Hi he anat i he 
parlat també amb els presos independentistes. 
Hi he anat a fer eucaristies o a presentar una 
pel·lícula on també van venir alguns d’ells. I he 
anat per la Mercè i per també per Nadal. Com 
que és una presó nova, no hi havia costum de 

fer la missa de Nadal la tarda del dia 24. Sempre 
hi havia problemes i costava molt. Jo em vaig 
moure, fins i tot en vaig parlar el president Tor-
ra, i vaig aconseguir que la missa de Nadal es 
fes a la tarda. S’ha fet dos anys i aquest tercer 
any no s’ha pogut fer per la Covid19, perquè 
cada mòdul havia de fer les activitats per se-
parat. Però vam anar a cada mòdul una estona 
llarga, vam compartir unes paraules, uns cants 
i ens vam felicitar Nadal.

Creu que en aquest sentit els presos polítics 
s’han sentit acompanyats?

Els que són creients estan contents del servei 
religiós. Ens han donat gràcies pels mossens 
que hi van. Jo crec que ells se senten atesos en 
aquest sentit.

laura mor /jordi llisterri –cr / vic| llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-casanova-avui-evangelitzar-es-molt-dur
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Com han canviat les celebracions 
després d’un any de pandèmia  

Com ha afectat la pandèmia les celebracions 
a les parròquies? Amb el pas dels mesos, hem 
preguntat com han articulat les comunitats cris-
tianes les eucaristies, la resta de sagraments i al-
guns dels espais de trobada amb les restriccions 
sanitàries. Hi ha hagut canvis d’edat o númerics 
significatius? De la necessitat n’han fet virtut?

Hem parlat amb parròquies de quatre diòcesis 
diferents del territori: Lleida, Barcelona, Tarra-
gona i Vic. Algunes han detectat oportunitats i 
les han aprofitat per “anar més enllà” dels límits 
parroquials. D’altres comencen a percebre que 
cada cop pesen més les restriccions i que cada 
vegada tenen més ganes de retrobar-se.

“La gent més gran no ve, però de moment ens 
mantenim amb un percentatge de gent bastant 
igualat cada cap de setmana”, explica el clare-
tià Nemesi Solà, que és rector de la parròquia 
de Sant Antoni Maria Claret al barri de Balàfia 
a Lleida. Han passat pràcticament tot el curs 
amb una assistència limitada al 30% d’afora-
ment, fins fa poques setmanes. Més enllà de les 
xifres, han detectat gent nova? A priori, no. No-
més “persones que venen amb els pares”, i que 
abans no els acompanyaven.

Parròquia de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona. 
Fotografia: Teresa Baqueró. 

http://parroquiaclaret.com/
http://parroquiaclaret.com/
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La dinàmica habitual, trencada

A Balàfia mantenen actiu el Moviment Infantil 
i Juvenil d’Acció Catòlica, el MIJAC. En el seu 
cas, són vuit joves que acompanyen infants i 
altres joves en la descoberta de la fe. Ara, amb 
les mesures i restriccions que ha imposat la 
pandèmia. “Van fent segons les normes, estan 
desconcertats, com tothom”, assenyala Solà. 
“Tampoc els joves de confirmació i postconfir-
mació no es poden reunir més de sis”. Això els 
ha trencat la dinàmica habitual, com en d’altres 
àmbits socials, recorda.

En el terreny de les primeres comunions les ce-
lebracions pendents del curs anterior es van fer 
al setembre. “Van servir d’assaig”, diu el religi-
ós. De segon curs de catequesi, a Lleida, en te-
nen 27, i de primer, 25. Aquí la demanda no ha 
abaixat. Les primeres comunions d’aquest curs 
2020-2021 es faran a finals de maig: “En dos 
caps de setmana i en grups de quatre, com cor-
respon”. També hi ha famílies que han preferit 
esperar al proper mes de setembre “perquè ara 
no ho han vist clar”.

El mateix ha passat a Sant Andreu del Palomar. 
El nou rector, Toni Roman, explica que les han 

ofert per al maig i l’octubre. I que “cada vegada 
hi ha més famílies que ho estan passant a l’oc-
tubre, perquè els avis encara no poden venir o 
no estan vacunats ”.

Poques misses telemàtiques

Pensant en els més menuts, a la parròquia dels 
claretians de Lleida ofereixen una celebració 
familiar al mes, en format presencial. I tant al 
MIJAC com a la catequesi han fet alguna cele-
bració telemàtica, un grupet de quatre o cinc, 
també un cop al mes. Però com a norma gene-
ral, no han fet misses online. Sí que han fet re-
unions dins de l’església, que és un espai prou 
ampli que permet la distància entre persones.

“La majoria de gent gran ens diuen que seguei-
xen la missa per televisió”, apunta el rector. 
També “els mateixos fills els demanen que no 
hi vagin”, per prevenció. “Algú de la família, 
quan el pare o la mare no pot venir, en marxar 
s’emporta la comunió pel pare, la mare o la tia”. 
Un gest que els han agraït en diverses ocasions.

Com a celebracions més extraordinàries, aquest 
curs han fet els 15 anys de la inauguració de 
l’església, amb un record pel bisbe Xavier Fran-

cesc Ciuraneta. “Coses molt puntuals”. I per 
Diumenge de Rams van fer tres celebracions, 
una de les quals expressament pensada per als 
nens que es preparen per fer la primera comu-
nió. També apunta, com a millora arran de la 
pandèmia, el fet de projectar els cants en una 
pantalla, ara que han hagut de prescindir dels 
cançoners perquè està prohibit repartir-los.

“No reconec la gent sense mascareta”

Una situació particular l’ha viscut el capellà 
Toni Roman. Va ser nomenat rector a Sant An-
dreu de Palomar, a Barcelona, fa sis mesos. Ex-
plica que “és una mica complicat entrar en un 
lloc en situació de pandèmia perquè no acabes 
de conèixer la gent, costa una mica més d’en-
trar-hi”. I hi afegeix, com a anècdota: “Hi ha 
molta gent que no reconec sense mascareta, és 
una sensació estranya”.

Una experiència similar a la de Pilar Llort, de la 
parròquia de Sant Joan Baptista de Tarragona. 
És animadora del grup de joves i explica que 
al grup de confirmació enguany són tots nous. 
Nois i noies de 13-14 anys, que en el seu dia van 
fer la comunió, i ara han tornat. “És graciós per-
què ens hem vist tots amb mascareta i no sa-

https://www.facebook.com/mijac.balafia
https://parroquiasantandreupalomar.cat/
http://parroquiaclaret.com/ca/node/4741
http://parroquiaclaret.com/ca/node/4741
http://sjoan.tarragona.arqtgn.cat/
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bem quina cara tenen, costa, però hi són”. Són 
quatre catequistes que els acompanyen.

Mantenen actiu el perfil de Facebook i també 
els grups de whatsapp: “És anar-hi tenint con-
tacte, una trucada, un ‘ei, com va tot’”. Al no-
vembre van fer confirmacions amb grup redu-
ït, guardant distàncies i sense fer el senyal de la 
creu als confirmats, com marca el ritual litúrgic.

“Toca treballar així”

A tots se’ls fa difícil anticipar com seran els pro-
pers mesos. “No acabem de saber si proposar o 
oferir res als joves”, diu el capellà Toni Roman. 
Han optat per preparar i oferir-los unes convi-
vències a l’estiu: “I si finalment s’han de suspen-
dre, les suspenem”. Roman apunta: “Som cons-
cients que toca treballar així i sostenir el ble”.

A Sant Andreu han tornat a la catequesi presen-
cial quan ha estat possible: “Durant el curs hem 
anat combinant presencial, semipresencial i 
virtual”. Mentrestant, “va tornant gent, mica en 
mica es va omplint la missa de diumenge”. En el 
seu moment van començar a tenir problema amb 
l’aforament del 30%: “Estàvem al tope”, diu Ro-
man. A Sant Andreu no han ofert misses online.

L’assistència regular al culte denota que “la 
gent té ganes de venir, té ganes de trobar-se, hi 
ha el valor de la comunitat i de la presencialitat 
de la missa, això és el que es respira, més que la 
por”, defensa Roman. 

Sense poder comparar amb el previ a la seva ar-
ribada com a nou rector, la gent de la parròquia 
li explica que “no només a les celebracions, sinó 
en diferents activitats, molts encara no tornen”. 
Tot i així, “la gent va agafant confiança, torna i 
ho agraeix”.

La comunitat més enllà de la parròquia 

Des de la parròquia de Sant Pere de Roda, de 
Roda de Ter, al bisbat de Vic, valoren els efectes 
positius i negatius de la pandèmia. Ramon Bufí 
n’és el rector. “Al veure que no podíem veure’ns 
una colla ens vam posar a fer audiovisuals amb 
gent de la parròquia, paisatges del poble, gent 
que parlava i això s’ha escampat”. Ho compta 
en el balanç positiu.

Han difós missatges per Festa Major el mes de 
setembre, per Nadal i per felicitar la Pasqua. 
Bufí en valora la constància: “Això ha tingut 
molt d’èxit, ha fet viure la comunitat més en-

llà de la parròquia”. També agraeix que “la cate-
quesi ha estat repotenciada a casa amb els pares: 
això ha anat millor que no pas abans quan es feia 
amb normalitat”. En el dia a dia continuen amb 
el treball amb grups de joves i de matrimonis, 
“sempre de manera virtual”, apunta Bufí.

Per contra, i en el balanç negatiu, apunta la da-
vallada en l’assistència. “La pandèmia ha fet 
disminuir el nombre d’assistents, en un 30%”. 
Explica que “hi ha gent més delicada i més gran 
que ho segueix per mitjans telemàtics”. I tant 
batejos com comunions, diu, “estan molt pa-
rats”. Bufí es mostra crític amb reduir la vida 
pastoral a la celebració de sagraments: “Em re-
sisteixo a llegir aquest canvi a partir del nom-
bre de gent que ve a l’església; m’hi resisteixo 
perquè dir això aquí a la nostra parròquia és 
una falsedat”.

“Abans parlàvem a la plaça”

A la parròquia de Sant Joan de Tarragona “la 
gent segueix venint igual, guardant distància i 
seguint tot el protocol, no es reparteixen can-
çoners i s’asseuen més separats”. Ho relata Pilar 
Llort. Sí que percep que han modificat un cert 
comportament social. “Abans potser parlàvem 

https://www.facebook.com/sjoantarragona/
http://www.parroquiaroda.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=F_kzeohZWSY
https://youtu.be/5_VnXPJP2rc
https://youtu.be/R0w13zb_e78
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a la plaça, al sortir de l’església, queda tot més 
fred. Però com està tot ara al carrer”. Retransme-
ten algunes celebracions puntuals per internet, a 
Youtube conjuntament com a arxiprestat, com la 
pregària del rosari, divendres de dolor. I s’adonen 
que els segueix gent de mitjana edat. “No hi van 
físicament, però ho segueixen per internet i t’ho 
agraeixen”. Llort explica que fins i tot la gent gran 
continua assistint a la missa de dissabte al vespre 
i de diumenge: “Ens sorprèn gratament”, valora.

Pel que fa a la limitació de l’aforament, fins fa 
poc al 30%, han hagut de controlar més l’accés 
en ocasions puntuals, com la missa del “Pollet”. 
Però també assenyala que ofereixen “un gran 
ventall d’horaris i la gent intenta ser conseqüent 
i anar en hores que saben que no estarà tot ple”.
Conclou que “la gent s’ha adaptat”, que “les mis-
ses de diumenge no han variat gaire”. Això sí, 
troben a faltar, per exemple, el dinar que acostu-
maven a fer: “Fa caliu, fa parròquia, fa comunitat, 
fa Església, això es troba a faltar, el contacte amb 
la gent, abraçades amb les catequistes”.

Amb 91 anys, repartint la comunió

A la parròquia de Sant Llorenç, la Catedral de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, durant for-

ça temps van agrupar les misses en dues cele-
bracions i ara se’n fan tres. “S’estan fent menys 
celebracions, hi ha més gent i mantenim molta 
distància”, explica Mercè Fernández, que col-
labora al despatx parroquial i treballa com a 
professora en una escola a Sant Feliu.

Malgrat que pot semblar que hi hagi gent que 
té por i que es queda a casa, Fernández posa 
un contraexemple amb un dels participants de 
l’eucaristia: “Una de les persones que ajuda a 
donar la comunió té 91 anys i aquest no ha fal-
tat ni un sol dia”.

Més implicació de les famílies

Pel que fa a primeres comunions, les del curs 
passat es van celebrar el mes d’octubre i se’n 
van fer menys. Ara el mes de maig estan pre-
vistes les noves. Fernández anima els cants 
en aquestes celebracions i explica que “n’hi 
ha menys”. Aquí, diu, sí que s’ha fet un canvi, 
amb “una major implicació de les famílies”. No 
fan trobades presencials, però sí que fan una 
missa extraordinària amb els pares i les mares, 
en torns de freqüència quinzenal. “Els batejos 
s’han anat animant, però tampoc n’hi ha gaires 
i de casaments també n’hi ha menys”. Hi atri-

bueix a les restriccions també en el sector de la 
restauració: “S’ha notat tant la baixada de bo-
des com de baptismes”.

Sense aplecs ni grans trobades

Mercè Fernández lamenta “que no pots fer res en 
grup, com l’aplec de la parròquia”. L’acostumen 
a fer diumenge després de Pasqua: “Enguany 
es va fer un cartell, però no es va poder fer gran 
cosa, i tot plegat s’està fent llarg”. Han deixat de 
fer concerts. I no han ofert celebracions telemà-
tiques, tot i que sí que s’han publicat alguns mis-
satges de felicitació per Pasqua del rector, Josep 
Maria Domingo. Posa d’exemple la celebració 
de la penitència: “Fèiem celebració comunitària 
amb absolució individual i s’havia deixat de fer”. 
I pel que fa a la resta d’activitats de parròquia, as-
senyala que han reduït les tradicionals xerrades 
quaresmals del diumenge a una de sola: “Només 
s’ha fet la del senyor bisbe”.

Ara estan fent obres per celebrar el proper 26 
de maig els 75 anys de la consagració del tem-
ple. “S’ha de fer d’una manera especial, no com 
es feia sempre”. 
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El Consorci internacional de mitjans catòlics, 
compromès amb la veritat 

Aquest dimecres s’ha celebrat la primera con-
ferència online del Consorci de mitjans catòlics 
internacional, creat el mes de març per comba-
tre la desinformació sobre les vacunes contra 
el COVID-19 entre les comunitats cristianes. 
L’esdeveniment ha comptat amb la participa-
ció de tots els membres del consorci, entre els 
quals hi ha el portal Catalunya Religió, un dels 
socis fundadors.

Un per un, els 32 mitjans de comunicació i els 
experts d’arreu del món que en formen part 
s’han presentat i han expressat el seu interès 
comú en la cerca de la veritat, com indica el tí-
tol de la trobada: “Junts contra la desinformació 
sobre la vacuna de la Covid-19”. L’acte l’han pre-
sentat Sílvia Costantini, cap de continguts del 
consorci i Directora de Comunicacions i Rela-
cions Institucionals d’Aleteia, Míriam Díez, Di-
rectora de Global Engagement a Aleteia, i Alba 
Sabaté, coordinadora del consorci.

Míriam Díez ha recordat la importància de te-
nir informació bona i detallada per una societat 
sana, i és per això que ha agraït el paper del con-
sorci, que treballa a diari contra la desinforma-
ció: “Hem de detectar les notícies falses. Tots 

https://catholic-factchecking.com/?lang=es
https://catholic-factchecking.com/?lang=es
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalunya-religio-soci-fundador-consorci-vacunes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalunya-religio-soci-fundador-consorci-vacunes
https://es.aleteia.org/
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ens mereixem informació neutral, contrastada 
i de qualitat”. Per fer-ho, el consorci compta 
amb un gran equip de científics, integrat per ex-
perts en biologia, epidemiologia i altres camps 
que col·laboren en aquest projecte i que, com 
ha explicat l’Alba Sabaté, aporten la rigorositat 
que necessita la ciutadania.

L’encarregada de presentar Catalunya Religió 
davant els altres mitjans ha estat la directora 
del portal. Laura Mor ha apuntat la responsa-
bilitat que suposa formar part del projecte: “Ser 
part del consorci ens dona l’oportunitat de fer 
una aproximació social a la informació religio-
sa. Això és una part important de la nostra iden-
titat”. D’altra banda, també ha destacat la proxi-
mitat que ofereix el portal i la seva prioritat de 
poder “arrelar els reptes globals a l’àmbit local, 
en aquest cas al nostre país, Catalunya”.

“Necessitem que els nostres mitjans 
transmetin confiança a la societat”

D’altra banda, el pare Francesco Patton, custo-
di de Terra Santa, també s’ha sumat a la confe-
rència per donar les gràcies a la tasca de tots els 
membres d’aquest projecte, utilitzant les pa-
raules de Jesús “la veritat us farà lliures”. A més, 

ha aprofitat per fer una crida a la solidaritat per 
vèncer la pandèmia: “A l’hora de proporcionar 
informació sempre és important tenir l’objectiu 
de dir la veritat, per damunt d’atraure l’audièn-
cia. Durant aquest temps de pandèmia és neces-
sari, com diu el Papa, seguir tot el que ens ajudi 
a preservar i protegir les vides dels altres, ja sigui 
portant la mascareta, mantenint la distància so-
cial o fins i tot vacunant-se, que no és només útil 
per a protegir-nos sinó per a protegir els mem-
bres més fràgils de la nostra comunitat”. Entre 
els experts que formen part del consorci hi ha 

Francesc Torralba, professor de la Universitat 
Ramon Llull, que ha explicat perquè és essenci-
al distingir les notícies vertaderes de les falses: 
“La veritat és bàsica per la confiança, i necessi-
tem que els nostres mitjans transmetin confi-
ança a la societat per distingir la bona i la mala 
comunicació.” Finalment, Jesús Colina, direc-
tor d’Aleteia, ha tancat l’acte donant les gràcies 
a tots els membres del consorci pel seu suport, 
i per damunt de tot, “pel seu compromís amb 
la veritat”.
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On són les dones expertes en el fet religiós?  

Es busquen dones expertes en camps com l’es-
piritualitat, la bioètica, l’educació emocional, el 
diàleg interreligiós o l’islamisme. Aquesta po-
dria ser la frase de qualsevol anunci publicitari 
per captar talent femení pel cercador d’exper-
tes de l’Institut Català de les Dones. De les 472 
dones inscrites, una ínfima part ho és en camps 
que engloben el fet religiós.

El cercador d’expertes de l’Institut Català de les 
Dones és una eina que facilita a les empreses, 
entitats, mitjans de comunicació i al conjunt de 
la ciutadania perfils de dones en més de noran-
ta professions i cent-noranta camps d’exper-

tesa. D’aquestes 472 dones expertes inscrites 
actualment, només n’apareixen quatre quan 
es fa la cerca del concepte ‘religió’ i una sota 
el terme ‘cristianisme’. En d’altres camps com 
l’educació o la pedagogia, la interculturalitat, la 
comunicació i el periodisme o l’activisme po-
lític i social amb prou feines hi apareix només 
una dona.

Com a perfils donats d’alta hi ha Míriam Díez, 
que és vicegedana de la Facultat de Comuni-
cació i Relacions Internacionals Blanquerna - 
URL i vicepresidenta de la Fundació Catalunya 
Religió, Yaratullah Monturiol Virgili, que és 

Foto: Institut Català 
de les Dones. 

https://expertes.dones.gencat.cat/cercador/
https://expertes.dones.gencat.cat/cercador/
https://expertes.dones.gencat.cat/?s=religi%C3%B3
https://expertes.dones.gencat.cat/experta/sonia-herrera-sanchez/
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membre del Consell Assessor de la Diversitat 
Religiosa de la Generalitat, Sonia Herrera, res-
ponsable de comunicació de Cristianisme i Jus-
tícia, Núria Iceta que forma part del patronat 
de la Fundació Joan Maragall i de la Fundació 
Catalunya Religió o Rosa Cendón, del progra-
ma SICAR cat d’Adoratrius.

Requisits per donar-se d’alta

Ara bé, el cercador d’expertes requereix do-
nar-se d’alta. Dones expertes en camps propis 
del fet religiós n’hi ha a Catalunya, però de mo-
ment no hi apareixen. Al cercador d’expertes 
poden aparèixer dones expertes en qualsevol 
àmbit professional o del coneixement, amb 
una trajectòria i mèrits professionals que les 
avalin i que compleixin els requisits establerts. 

Ser dona, disposar d’experiència professional 
mínima de set anys en el camp d’expertesa, 
disposar de formació específica, haver elaborat 
publicacions sobre el camp d’expertesa o ha-
ver exercit càrrecs professionals destacats en 
empreses vinculades al camp d’expertesa són 
alguns dels requisits per donar-se d’alta. 

I per què donar-se d’alta? A banda de ser un ser-
vei totalment gratuït, l’alta com a experta per-
met, afirmen, “visibilitzar la pròpia expertesa, 
obtenir noves oportunitats laborals i contribuir 
a la promoció de les dones en tots els àmbits 
professionals”. 
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Missa en record dels periodistes assassinats 
a Burkina Faso

La Universitat Abat Oliba CEU ha dedicat la 
celebració de l’eucaristia d’aquest dimecres a 
la memòria de David Beriain i Roberto Fraile, 
els periodistes assassinats la setmana passada 
a Burkina Faso. Després de la cerimònia, ha 
pres la paraula el director d’estudis del grau 
en Periodisme, Manuel Domínguez, que s’ha 
referit al compromís del periodista amb la 
seva professió. “Tots sabem que, de vegades, 
els periodistes posem la nostra professió per 
davant de les nostres vides. Tal és l’amor que 
tenim per la professió”.

universitat abat oliba ceu | llegir al web +

Reconeixement a les Trobades d’Animadors 
de Cant per a la Litúrgia de Montserrat 

Aquest dissabte se celebra a Montserrat una 
jornada de treball, record i acció de gràcies pels 
50 anys de les Trobades d’Animadors de Cant 
per a la Litúrgia. A través del cant, la pregària –
prenent part a la litúrgia de Montserrat- i la ger-
manor, els assistents participaran amb els seus 
cants a l’eucaristia que, a les 11h, presidirà l’abat 
Josep M. Soler. A continuació tindrà lloc un acte 
de reconeixement a les Trobades, amb diversos 
testimonis i intervencions musicals de tots els 
participants en aquesta activitat que ha promo-
gut, des dels seus inicis, el Monestir benedictí.

abadia de montserrat | llegir al web +

Fragmenta inaugura la Biblioteca 
de Pensament Contemporani 

La gravetat i la gràcia, de Simone Weil; El sa-
grat, de Rudolf Otto, i Veig Satanàs caure com 
el llamp, de René Girard, són els tres primers 
títols de la Biblioteca de Pensament Contem-
porani, la nova col·lecció de Fragmenta, en 
català, dirigida pel filòsof Joan-Carles Mèlich. 
Aquesta nova col·lecció neix amb la voluntat 
d’aplegar obres representatives de grans pen-
sadors del segle XX ençà. “Amb la tria de cada 
llibre volem oferir una eficaç porta d’entrada al 
pensament del seu autor”.
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Renovació del patronat de la Fundació 
Catalunya Religió 

El patronat de la Fundació Catalunya Religió 
compta amb tres nous membres i nou presi-
dent. Carles Duarte és el nou president i tam-
bé s’incorporen al patronat el periodista Oriol 
Llop i la filòloga Noemí Ubach. Carles Duarte, 
poeta, director general de la Institució Cultural 
del CIC i expresident el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts (CoNCA), ja havia copresi-
dit el Consell Editorial de Catalunya Religió i ha 
estat vinculat al projecte des dels inicis. Substi-
tueix Eduard Ibáñez que ha estat president de 
la Fundació des de la seva constitució i que el 
passat mes de març va deixar el patronat per ra-
ons professionals. Durant més de deu anys ha 

estat una de les persones que més ha contribuït 
a consolidar el projecte de Catalunya Religió. 

El patronat també es renova amb Oriol Llop 
i Noemí Ubach. Llop és periodista vinculat a 
Ràdio Estel i Signes dels Temps en l’inici de la 
seva etapa professional. És professor associat 
a la Facultat de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra i, entre altres, durant dotze anys 
ha estat director de Comunicació d’ESADE. No-
emí Ubach és professora de català i amb una 
àmplia implicació en moviment eclesials d’Ac-
ció Catòlica. Va ser presidenta del Moviment 
de Professionals Catòlics de Barcelona i forma 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics
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part del col·lectiu Alcem la Veu. Treballa al Con-
sorci per a la Normalització Lingüística a Santa 
Coloma de Gramenet.

Foment de la presència pública del fet religiós

El 2009 l’Associació Cercle d’Estudis Conci-
liars va impulsar Catalunya Religió i el 2018 
l’associació es va convertir en la Fundació Ca-
talunya Religió. Una fundació és una figura ju-
rídica sense ànim de lucre que garanteix que 
els seus ingressos, actius econòmics i totes les 
activitats que porta a terme estiguin destinats 
a la finalitat fundacional. Alhora, exigeix més 
transparència en la seva gestió, sota el control 
del Protectorat de Fundacions de la Generalitat 
de Catalunya.

Els estatuts de la Fundació Catalunya Religió 
fixen com a primera finalitat “el foment de la 
presència pública del fet religiós en general i, 
en particular, del cristianisme” i de tots aquells 
“esdeveniments que es considerin rellevants 
sobre les confessions, entitats, institucions 
i tradicions religioses presents a Catalunya”. 
Aquesta finalitat es concreta amb el sosteni-
ment i la gestió del projecte comunicatiu de 
Catalunya Religió.

Actualment el patronat està format per Carles 
Duarte (president), Míriam Díez (vicepresiden-
ta), i com a vocals Ignasi Garcia i Clavel, Núria 
Iceta, Oriol Llop, Manuel Manonelles, Noemí 
Ubach i Anna Vilà. Jordi Llisterri és el director 
de Fundació i secretari del patronat. Els pa-

trons no perceben cap retribució i són els res-
ponsables de vetllar per l’adequació de la gestió 
i de les activitats de la fundació a les finalitats 
fundacionals.

El projecte Catalunya Religió se sosté econò-
micament amb les donacions dels lectors, les 
aportacions de les entitats i congregacions 
religioses que hi donen suport, de publicitat i 
patrocinis, i de subvencions de concurrència 
pública. Els donatius a la fundació es poden 
acollir a desgravacions fiscals de fins el 80%.
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L’Arquebisbat de Barcelona vol obrir una nova 
etapa a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana 

Ràdio Estel i el setmanari Catalunya Cristiana 
inicien una nova etapa. Els dos mitjans catò-
lics comparteixen redacció des de 2009 i partir 
d’ara formaran part de l’estratègia comunicati-
va de l’arquebisbat de Barcelona. El periodista 
Toni Hervás, fins ara membre del departament 
de comunicació de l’arquebisbat, serà el nou di-
rector de Ràdio Estel i mossèn Jaume Aymar 
continua de forma “transitòria” com a respon-
sable de la publicació Catalunya Cristiana.

Segons una nota de l’arquebisbat de Barcelona 
i aquests canvis i la renovació dels patronats 
volen solucionar les “dificultats econòmiques” 
i superar el que l’arquebisbat qualifica com a 
“un temps d’estancament” del projecte.

El cardenal arquebisbe de Barcelona Joan Jo-
sep Omella ha reorganitzat els dos òrgans de 
govern d’aquests mitjans, els patronats de la 
Fundació Missatge Humà i Cristià per Ràdio 
Estel i a la Fundació Catalunya Cristiana per 
a l’Evangelització i la Cultura per Catalunya 
Cristiana. Els membres dels patronats ja eren 
compartits entre les dues fundacions però 
ara es preveu unificar-les i que treballin més 
estretament amb els serveis de comunicació 
de l’arquebisbat.

El nou patronat, presidit per l’arquebisbe de 
Barcelona, el formen ecònom i el viceecònom 
de l’arquebisbat, Gaspar Coderch i Ramon 
Batlle, tenint en compte que el dèficit econò-

https://www.radioestel.cat/
https://www.radioestel.cat/index.php?id=cc
https://esglesia.barcelona/notes-premsa/radio-estel-i-catalunya-cristiana-inicien-una-nova-etapa-de-creixement/


Dv, 07/05/2021 | Catalunya Religió | núm. 12330 | COMUNICACIÓ

mic del projecte l’ha de cobrir l’arquebisbat. 
També s’hi incorporen persones vinculades a 
diversos grups mediàtics com Jordi Casoliva, 
director de COPE Catalunya, l’empresari Borja 
Garcia-Nieto, ex conseller d’Antena3, Soge-
cable i que recentment ha adquirit els canals 
televisius del grup Godó; i Josep Caminal, ex 
director general de presidència del Grup Godó. 
També forma part del patronat el benedictí 
Bernat Juliol, responsable de comunicació de 
l’Abadia de Montserrat, entitat amb el seu pro-
pi projecte comunicatiu. I seran membres del 
patronat Jaume Aymar i Toni Hervás, directors 
dels dos mitjans. Amb aquest equip es vol obrir 
una “nova etapa d’impuls i millora”. En el nou 
patronat i equip de direcció no hi ha cap dona.

Nova etapa de renovació

El 2008 el cardenal Lluís Martínez Sistach va 
impulsar la darrera renovació de la gestió dels 
projecte amb la incorporació de Jaume Aymar 
com a director conjunt de Ràdio Estel i Catalu-
nya Cristiana. En aquests anys s’ha recuperat el 
to moderat i de servei eclesial que havien tin-
gut els dos mitjans en els seus orígens. Catalu-
nya Cristiana, setmanari fundat el 1978 pels ca-

pellans Francesc Malgosa i Joan E. Jarque, va 
passar a dependre d’una fundació de l’arque-
bisbat de Barcelona uns anys després. El 2018 
va renovar el seu format després de la caiguda 
de difusió que ha patit el sector i coincidint amb 
un treball més conjunt amb la redacció de Ràdio 
Estel que havia impulsat Jaume Aymar com a 
director dels dos mitjans. Actualment Catalu-
nya Cristiana compta una difusió d’uns 3.000 
exemplars, molt lluny dels 10.000 que havia ar-
ribat a tenir en els millors moments.

Ràdio Estel es va posar en marxa a principis 
dels anys 90 impulsada per una fundació de 
l’arquebisbat de Barcelona amb les freqüències 
de ràdio que la Generalitat va atorgar a diversos 
bisbats catalans amb la voluntat de marcar un 
perfil propi com a emissora de l’Església catalana.

Després de diverses etapes, quan va arribar 
l’arquebisbe Omella a Barcelona, es va tornar a 
especular amb una fusió amb la COPE per so-
lucionar els eterns problemes financers. Fa un 
any, el responsable de l’oficina de comunicació 
de l’arquebisbat de Barcelona, Ramon Ollé, es 
va incorporar al consell d’administració de la 
COPE, però des l’arquebisbat sempre s’ha negat 

que aquesta sigui l’estratègia per rescatar l’emis-
sora. Els darrers anys també hi ha hagut diversos 
intents per una gestió més compartida entre els 
bisbats catalans que no han fructificat. L’emisso-
ra ha patit una reducció de l’audiència després 
d’enfilar-se fins als 80.000 oients en la seva pri-
mera etapa. Després de diversos alts i baixos, els 
darrers anys havia recuperat els 22.000 oients.

La nova etapa que s’inicia vol fer viables eco-
nòmicament els dos projectes i guanyar audi-
ència. En el comunicat, l’arquebisbat assenyala 
que aquests objectius es treballaran “mante-
nint les plantilles actuals amb la previsió d’afe-
gir talent jove i amb una oferta comunicativa 
transversal per fer arribar el missatge cristià a 
la societat”. També preveuen incloure “noves i 
diferents sensibilitats intel·lectuals i eclesials”.
El cardenal Omella va presidir la setmana les 
reunions en què s’han erigit els dos nous patro-
nats, i en el que es va renovar la direcció dels 
mitjans. L’arquebisbe va agrair als nous patrons 
la seva vinculació “a un projecte il·lusionant, 
que busca estendre a la nostra societat un mis-
satge cristià més necessari que mai”.

cr | llegir al web +  
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Viure comporta créixer i també desenvolu-
par-se al llarg del cicle vital. Quan el desenvo-
lupament es dóna en totes les dimensions hu-
manes, és a dir quan és integral, la vida té més 
plenitud. L’encíclica del Papa Francesc Frattelli 
Tutti parla en diferents moments del desenvo-
lupament humà integral. Alguns dels punts als 
que hi fa referència:

“Tot ésser humà té dret a viure amb dignitat i a 
desenvolupar-se integralment” (FT, 107).

“Hi ha regles econòmiques que van resultar 
eficaces per el creixement, però no així per el 
desenvolupament humà integral” (FT, 21).
“... com a comunitat estem comminats a garan-

tir que cada persona visqui amb dignitat i tin-
gui oportunitats adequades al seu desenvolu-
pament integral” (FT, 118).

“Ens correspon respectar el dret de tot ésser 
humà de trobar un lloc on pugui no solament 
satisfer les seves necessitats bàsiques i les de la 
seva família, sinó també realitzar-integralment 
com a persona” (FT, 129 )

“Les històries dels migrants també són històri-
es de trobada entre persones i entre cultures: 
per a les comunitats i les societats a les que 
arriben són una oportunitat d’enriquiment i 
de desenvolupament humà integral de tots” 
(FT, 133).

Sobre el desenvolupament humà integral

JOSEP GALLIFA
A UNIVERSITAS

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas
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“Els que pretenen pacificar una societat no 
han d’oblidar que la inequitat i la manca d’un 
desenvolupament humà integral no permeten 
generar pau” (FT, 235).

“Si es vol un veritable desenvolupament humà 
integral per a tothom, s’ha de continuar incan-
sablement amb la tasca d’evitar la guerra entre 
les nacions i els pobles” (FT, 257).

“És veritat que els ministres religiosos no han 
de fer política partidària, pròpia dels laics, però 
ni tan sols ells poden renunciar a la dimensió 
política de l’existència que implica una cons-
tant atenció a el bé comú i la preocupació pel 
desenvolupament humà integral” (FT, 276).

El desenvolupament humà integral no és pas 
exclusiu dels cristians, tanmateix l’Evangeli 
ens dona elements, com ens recorda també 
FT:

“Si la música de l’Evangeli deixa de sonar a casa 
nostra, a les nostres places, en els treballs, en la 
política i en l’economia, haurem apagat la me-
lodia que ens desafiava a lluitar per la dignitat 
de tot home i dona” (FT, 277).

També és oportú recordar que el desenvolupa-
ment humà necessita de l’amor humà genuí, de 
la fraternitat, de la caritat, o l’amistat social. Ens 
ho recorda la FT:

“L’alçada espiritual d’una vida humana està 
marcada per l’amor, que és el criteri per a la de-
cisió definitiva sobre la valoració positiva o ne-
gativa d’una vida humana” (FT, 92).

“Aquesta caritat política suposa haver desenvo-
lupat un sentit social que supera tota mentalitat 
individualista: La caritat social ens fa estimar el 
bé comú i ens porta a buscar efectivament el bé 
de totes les persones, considerades no només 
individualment, sinó també en la dimensió so-
cial que les uneix” (FT, 182)

S’acostuma a definir el desenvolupament inte-
gral com aquell que promou totes les dimensi-
ons de la persona i s’afegeix també la necessitat 
d’incloure la dimensió religiosa o espiritual. Es 
una definició descriptiva, però en canvi es poc 
específica sobre les pautes per afavorir aquest 
desenvolupament, sobretot mitjançant l’Edu-
cació, o sobre la consciència que està implicada 
en aquest desenvolupament integral.

Algunes de les qüestions significatives per 
aprofundir sobre el desenvolupament humà 
integral poden ser:

-Quines són les dimensions del desenvolupa-
ment humà, les línies de desenvolupament? El 
desenvolupament integral es dona només en 
l’individu o també hi ha àmbits de desenvolu-
pament col·lectiu? Quins són doncs els diversos 
àmbits on es dona el desenvolupament humà?

-Si pot ser punt de trobada per diverses cosmo-
visions quins són els aspectes comuns? Quin 
llenguatge es pot utilitzar per parlar-ne que sigui 
comprensible i acceptat per diverses tradicions? 
Quins aspectes en canvi són específics de cada 
tradició? Què és allò específic de l’Evangeli?

-Com es pot relacionar el caràcter polièdric de 
la realitat, fruit de l’esforç humà per desenvo-
lupar-se, amb la utopia i aspiració a la perfecció 
de l’Esperit humà que es pot representar com a 
circular? Com es pot relacionar el desenvolupa-
ment integral humà amb l’Educació Integral?

-Com inclou el desenvolupament integral 
humà els altres éssers de la Creació? Com es 
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relaciona amb l’evolució humana i evolució de 
la Consciència, amb la humanització? Com es 
relaciona amb la fraternitat o la Misericòrdia?

-Per què cal desenvolupar-se integralment? Com 
es relaciona amb la plenitud vital i existencial? 
Perquè el desenvolupament integral és un camí 
de pau, salut, harmonia i equilibri personals?

Totes aquestes, i ben segur  d’altres qüestions que 
es poden plantejar, són de gran interès per apro-
fundir en el desenvolupament humà integral.

En el grup de recerca Psicologia, Persona i Con-
text (Psicopersona) treballem des de fa anys en 
una línia de recerca sobre desenvolupament 
integral, des de la psicologia però també incor-
porant elements i coneixements antropològics, 
científics, tecnològics i pedagògics, i també es-
pirituals.  No hem pas respost a totes les qües-
tions esmentades, ni molt menys, però d’una 
manera modesta hem plantejat un territori que 
pot ser útil a l’hora de dialogar sobre les qüesti-
ons formulades.

Incloem a continuació, per si poden ser d’inte-
rès, algunes de les reflexions amb treballs pu-

blicats en revistes acadèmiques internacionals 
amb peer review d’aquests darrers anys sobre 
algunes d’aquestes aquestes qüestions:

-Els aspectes comuns i específics de cada tradi-
ció en una teoria del desenvolupament humà (1)

-Una representació dels àmbits de l’evolució 
humana i del desenvolupament humà integral 
i les implicacions per l’Educació. Aquests àm-
bits es poden resumir en quatre: el món natural 
o la Creació; el món dels artefactes humans o 
creacions humanes; l’àmbit de les representa-
cions compartides, cultures i organitzacions 
humanes; i l’àmbit de desenvolupament sub-
jectiu humà. Cada àmbit té les seves línies de 
desenvolupament (2)  

-La importància de les Tekhné o Arts i la creació 
humana en el desenvolupament humà integral (3)

-Una teoria sobre la consciència holística (4)

-Les formes integrals de pensar i de pensar 
l’educació integral (5)

-Les formes diverses de construir coneixement 

en ciències humanes i socials per fer possible 
un coneixement comprensiu sobre el desenvo-
lupament humà (6)

-També hem estudiat en aquests punts les ca-
racterístiques de l’Educació per al desenvolu-
pament humà integral recollits en una recent 
publicació d’Editorial Claret (7).

Referències:
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Theory: Educational Implications. Journal of 
Education and Development, 3(1), 11-27 (2019)  
https://doi.org/10.20849/jed.v3i1.561 
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“L’Arcadi continua sent un far per despertar 
consciències” 

Llegir el llibre Paraules d’Arcadi. Què hem après 
del món i com podem actuar és “sentir la seva 
veu i imaginar que el tornes a tenir davant”. 
Aquesta és una de les afirmacions dels qui han 
conegut o sentit l’economista i activista, mort 
el 6 d’abril de 2021, i que se’n desprèn del Club 
de Lectura ‘Amb fe de llibres’ que ha tingut lloc 
aquest dimarts a la tarda. Podeu recuperar la 
conversa aquí.

Una primera sessió dedicada a comentar la dar-
rera obra d’Arcadi Oliveres, editada per Angle 
Editorial, i que recull de forma planera i pe-
dagògica les qüestions transversals de la seva 

vida. Una vida “plena de referents”, d’activis-
me “incansable” i de “positivisme extrem” que 
configura un discurs legítim i que el fa encara 
avui “ser far per despertar consciències”. Te-
mes com la democràcia, la llibertat, el pacifis-
me, l’educació o la pandèmia són alguns dels 
capítols del llibre i que s’han comentat durant 
la primera sessió del Club de Lectura.

La propera trobada és l’1 de juny a les 18h via 
online on es comentarà l’obra de ficció Els secrets 
de la badia de la religiosa Victòria Molins. 
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El papa Francesc formalitza el ministeri 
de catequista

L’Oficina de Premsa vaticana ha anunciat que 
dimarts vinent es presentarà als mitjans de 
comunicació la carta apostòlica amb forma de 
motu proprio titulada ‘Antiquum ministerium’. 
Amb aquest text el papa Francesc instituirà el 
ministeri del catequista. 

Fa només quatre mesos que el Papa va modifi-
car el Codi de Dret Canònic per incloure les do-
nes en el ministeri del lectorat i l’acolitat. Una 
llacuna legislativa que molta gent desconeixia, 
però que no afectava sobre la participació real 
dels laics, fossin homes o dones, en el servei li-
túrgic. Això sí, tal com va passar llavors, la insti-
tució d’un nou ministeri reconeix i de dignifica 
un servei. En el cas de la catequesi, el de l’anun-
ci del missatge cristià.

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Ca-
talunya i les Illes Balears, el SIC, va fer públic  
el 2017 un informe amb respostes de totes 
les diòcesis sobre la situació de la catequesi. 
L’estudi reflectia “fractures en la transmissió” 
i “un estat d’ànim millorable”, però també des-
crivia els catequistes com “un grup comunità-
riament actiu”. Segons dades de 2018 –les més 
recents, publicades per la Conferència Episco-

Fotografia: Un grup de catequesi. | 
Parròquia de la Mare de Déu del Lledó 
de Valls.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/dones-altar-10-claus-entendre-canvi-vatica
http://www.sic-catequesi.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/situacio-catequesi-catalunya-balears
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-catalunya-memoria-anual-prepandemia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-catalunya-memoria-anual-prepandemia
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pal Tarraconense– actualment hi ha 7.523 ca-
tequistes laics al nostre país.

“Un veritable i genuí ministeri de l’Església”

El 2018 el Papa va parlar de la necessitat de 
donar una dimensió institucional en l’Església 
al servei de les persones catequistes. Va adre-
ça un missatge en vídeo als participants d’una 
conferència internacional sobre el tema, i va 
afirmar amb claredat que el “catequista és una 
vocació”: “Ser catequista, aquesta és la vocació, 
no treballar com a catequista”.

Poc després va afegir que aquesta “forma de 
servei que es realitza a la comunitat cristiana” re-
queria ser reconeguda “com un veritable i genuí 
ministeri de l’Església”. La convicció va madurar 
i ha pres la forma del motu proprio “Antiquum 
ministerium” que serà presentat dimarts vinent, 
segons s’ha anunciat aquest dimecres, en pre-
sència de l’arquebisbe Rino Fisichella, president 

del Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova 
Evangelització, i de Franz-Peter Tebartz-van 
Elst, delegat per a la Catequesi del dicasteri.

A primera línia

El motu proprio, per tant, ha d’establir formal-
ment el ministeri del catequista, desenvolu-
pant aquesta dimensió evangelitzadora dels 
laics que apuntava el Concili Vaticà II. Un paper 
de “primer anunci”, segons va dir Francesc al 
vídeo missatge. En un context “d’indiferència 
religiosa –va  indicar el Papa– la vostra paraula 
serà sempre un primer anunci, que arriba a to-
car el cor i la ment de tantes persones que espe-
ren trobar-se amb Crist”.

En la darrera formació presencial de catequis-
tes de Catalunya i Balears, que va organitzar el 
SIC el novembre de 2019, ja es va insistir amb 
què “una parròquia que no educa en la fe en 
molt pocs anys està condemnada a desaparèi-

xer”. I, per tant, es feia el subratllat en la impor-
tància i necessitat d’aquest primer anunci. El 
nou Directori –publicat pel Vaticà recentment 
editat en català per Claret– busca també oferir 
una catequesi comprensible i eficaç en un con-
text de “transició cultural”.

Una dimensió comunitària

També el 31 de gener en la trobada promogu-
da per l’Oficina Nacional de Catequesi de la CEI 
va dir que aquest servei s’ha de viure amb in-
tensitat de fe i en una dimensió comunitària. 
“Aquest és el moment de ser artesans de comu-
nitats obertes que sàpiguen valorar els talents 
de cadascú. És l’hora de comunitats missione-
res, lliures i desinteressades, que no busquen la 
rellevància i l’avantatge, sinó que recorren els 
camins de la gent del nostre temps, inclinant 
cap als que estan en els marges”.
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Mor mossèn Josep M. Amich i Raurich
DC, 05/05/2021 | BISBAT DE GIRONA

Alàs recupera les falles, 
que ja es baixaven al segle XVI
DM, 04/05/2021 | SEGRE

Sant Vicenç recull 671 firmes perquè 
el Bisbat li cedeixi Vallhonesta
DG, 02/05/2021 | REGIÓ 7

Josep Peramiquel, coordinador 
dels Pastorets de Catalunya
DV, 07/05/2021 | EL PUNT AVUI

Sant Joan de Déu detecta el doble 
d’adolescents que s’autolesionen
DV, 07/05/2021 | ARA

L’Alt Empordà farà visitables 65 
monuments des del mòbil 
en 360 graus
DV, 07/05/2021 | DIARI DE GIRONA

Comença la reparació de la muralla 
de la Seu Vella de Lleida
DJ, 06/05/2021 | SEGRE

Tretze capellans gironins tenen 
al seu càrrec vuit parròquies o més
DJ, 06/05/2021 | DIARI DE GIRONA

http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/15648-necrologica-de-mn-josep-m-amich-i-raurich.html
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