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La setmana a les xarxes

A vegades només es tracta d’adonar-se’n. Llavors la solució potser no és tan 
complicada. Ho demostren les experiències de diverses parròquies o comunitats 
cristianes per donar respostes pràctiques als problemes de les famílies que volen 
mantenir la vinculació amb la comunitat. És la creativitat pastoral que tantes vegades 
trobem a faltar. Segur que hi ha moltes més experiències com aquestes.
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Avui és prou evident que una de les malalties 
socials més greus, més esteses i més contagi-
oses és el consumisme. Parlo d’aquella ten-
dència social, de la que és molt difícil escapar, 
consistent en consumir de forma massiva i 
creixent una quantitat cada cop més nombro-
sa, diversa i tecnificada de béns i serveis, pro-
duïts mitjançant l’acaparament i depredació 
constant de recursos naturals, convertida en 
un hàbit profundament arrelat en la vida de les 
persones i en element fonamental de mediació 
de les relacions personals i d’estructuració de la 
societat i de l’economia.

Aquest fenomen social s’alimenta d’un conjunt 
de creences, conscients i, sobretot, pre-cons-

cients, que bé podríem qualificar de religió: el 
consum considerat com la capacitat socialment 
més valorada, com a indicador de l’estatus so-
cial, com a mecanisme de creació de riquesa 
i prosperitat i com a mitjà per obtenir remei a 
totes les necessitats i malestars personals. És a 
dir, com la via per la felicitat o la salvació indivi-
dual i col·lectiva. 

Aquest credo té també els seus ministres (pu-
blicistes, influencers i marques que indiquen 
les modes i pautes de consum) i els seus tem-
ples (centres i carrers comercials, restaurants, 
estadis, platges, pistes d’esquí...), on els consu-
midors s’apleguen massivament per realitzar 
els rituals de compravenda, contractació i con-
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sum, especialment en determinats temps litúr-
gics (compres de Nadal, períodes de rebaixes, 
vacances d’estiu, Black Friday...).

No cal dir que aquesta religió, lluny de portar 
a la salvació, és més aviat una patologia que 
comporta danys greus. Primer en el mateix 
consumidor: tendència a la pèrdua de llibertat 
i danys a la salut física i mental del consumidor, 
instal·lat en una lògica individualista i autore-
ferencial, permanentment distret i insatisfet, 
atrapat en l’espiral de la gestió i conservació 
de les seves adquisicions, i amenaçat per les 
patologies dels hàbits consumistes (obesitat, 
hipertensió, addicions...). Però també efectes 
socials molt negatius, en forma de multiplica-
ció de les desigualtats i dels conflictes armats 
entre grups i països per apropiar-se dels recur-
sos i matèries primeres, desplaçament forçat 
de poblacions, violació de drets humans, eco-
nomia hiperfinancera i especulativa, genera-
ció de pobresa i exclusió. I finalment, una de-
vastació mediambiental sense precedents en 
la història, destructora de la biodiversitat i que 
aboca a la humanitat a catàstrofes i crisis soci-
als imprevisibles, que posen en perill la seva 
supervivència. 

Cap un nou estil de vida personal 
i comunitari

Davant d’aquest fenomen, el gran repte de la 
humanitat és promoure urgentment l’abando-
nament de la religió consumista, per avançar 
cap a un nou estil de vida, personal i col·lectiu, 
radicalment diferent. Això inclou una forma 
de consum ben diferent: conscient, lliure, res-
ponsable i prudent, que redueixi dràsticament 
l’impacte ambiental (tendent a zero residus, 
zero emissions...) i que opti sempre per les 
formes de producció sostenibles, solidàries i 
socialment responsables. Aquesta nova forma 
de consum, naturalment, ha de venir acompa-
nyada de polítiques públiques fortes que intro-
dueixin canvis importants en múltiples àmbits 
(producció, transport, urbanisme...).

Però és molt més. És una manera de viure que 
cerca l’establiment de relacions humanes ba-
sades en la cooperació, la solidaritat, la recerca 
del bé comú i l’ecologia integral (en paraules del 
Papa Francesc en la seva gran encíclica Laudato 
si’), que és a la vegada ecologia econòmica, so-
cial i cultural. Una manera de viure reconnecta-
da amb la terra, ancorada en la perspectiva co-

munitària, basada en el respecte profund de la 
vida, i en l’austeritat, la sobrietat, la simplicitat, 
la humilitat i la contemplació de la natura, com 
a actituds que porten a la pau i la plenitud hu-
mana. Aquest canvi d’estil de vida és un repte 
gegantí, que exigeix una transformació (o gai-
rebé “revolució”) cultural a gran escala, que no-
més pot arribar a partir d’un canvi profund de 
mentalitat, un canvi en el cor, allò que el Papa 
Francesc ha anomenat conversió ecològica.

La conversió ecològica és una espiritualitat 
que sorgeix d’una nova mirada sobre la natura 
i sobre la vida (humana, animal i vegetal), ex-
perimentada com a do (enlloc de “recurs” o mer 
objecte), en el qual es reflecteix l’amor i la be-
llesa del seu Creador, do lliurat a la nostra admi-
nistració responsable, per tal que el protegim i 
compartim equitativament en l’hora present i 
preservem a les generacions futures.

Alhora, per al cristià, el món no solament és 
creació i do de Déu, sinó una realitat que, pel 
misteri de l’Encarnació, ha estat assumida per 
Crist, qui “ara ressuscitat, habita en la intimitat 
de cada ésser, envoltant-lo amb el seu efecte 
i penetrant-lo amb la seva llum” (Laudato si’, 
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221) i destinada tota ella a ser transformada i 
salvada amb la nostra participació. Aquesta mi-
rada cristològica sobre la realitat de la natura és 
la gran novetat de l’experiència cristiana, sobre 
la que hauríem de meditar més i deixar que ar-
reli plenament en la nostra vida.

La conversió ecològica: repte per l’Església

La promoció d’una conversió ecològica integral 
com l’ha descrita, és precisament un dels grans 
reptes de l’Església. Per afrontar-la, crec que les 
comunitats cristianes haurien de situar la con-
versió ecològica com un dels punts de referèn-
cia de la seva litúrgia, predicació, ensenyament 
i acció social, mostrant la seva profunda vincu-
lació amb la fe en Jesucrist.

Això ha de portar a introduir canvis en profun-
ditat en la seva manera de fer, d’organitzar-se, 
comunicar-se i relacionar-se amb la nostra soci-
etat. En aquest esforç, existeix un munt d’inici-
atives eclesials pastorals, educatives i de gestió 
patrimonial realment pioneres arreu del món 
i també a casa nostra (la xarxa Ecoparròquies 
és una bona eina per compartir-les). També cal 
aprofitar l’experiència de molts monestirs, amb 

llarga tradició d’imbricació amb la terra, així com 
les possibilitats que ofereixen molts santuaris 
inserits en espais de gran bellesa natural. Es trac-
ta d’un repte enorme i alhora, en el context ac-
tual, una extraordinària oportunitat per atendre 
als signes dels temps, per renovar-se, esdevenir 
més missionera i ser fidel a les necessitats dels 
més pobres i vulnerables, danyats pel model 
econòmic depredador-consumista.

La mirada ecològica integral ha de ser el criteri 
clau per a la vida de les comunitats, institucions 
i entitats cristianes, per a la gestió dels seus béns, 
edificis, serveis i estalvis, i per la seva inserció 
enmig del món, atès que la conversió ecològica 
és l’actitud com cal viure i proclamar l’Evangeli 
en la nostra societat en el context actual.

L’Eucaristia, font de la conversió ecològica

Però, ¿on trobarà l’Església la força per avançar 
en aquesta conversió i suscitar-la en el món, 
davant dels enormes obstacles que comporta? 
Certament, com adverteix el mateix Papa Fran-
cesc i han mostrat grans teòlegs, això no vindrà 
simplement multiplicant els missatges, els dis-
cursos morals o l’activisme social. 

La conversió i el testimoni sincer i coherent, 
només sorgiran si s’alimenten del trobament 
comunitari amb Jesucrist que s’esdevé de for-
ma privilegiada en l’Eucaristia, “el centre vital 
de l’univers, el focus desbordant d’amor i de 
vida inesgotable”, on “tot els cosmos dóna grà-
cies a Déu” (LS, 236).

Com diu també el teòleg ortodox Iannis Ziziou-
las, cal veure en l’Eucaristia un esdeveniment i 
una praxi on hi ha la presència de Crist mateix 
i on es contempla i es viu la nostra salvació. Per 
això, els imperatius ètics sorgeixen i es fan com-
prensibles a conseqüència de la transfiguració 
que s’esdevé en l’Eucaristia, “sense la qual cap 
praxi pastoral i missionera, cap hàbil diplomàcia 
en el diàleg amb el món, ni cap sistema ètic reixi-
ran a transfigurar el món modern en Crist”.

Una veritable conversió ecològica requereix, 
per tant, un tornar i tornar a una vivència plena, 
intensa i madura de l’Eucaristia en les nostres 
comunitats. Cal deixar que Jesucrist ens trans-
formi comunitàriament en l’Eucaristia i ens 
faci “custodis de les coses creades” (LS, 236).
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Com aconseguir una experiència de comunitat 
i de pregària que compti amb els menuts de la 
família? Avui expliquem tres casos de parrò-
quies que atenen de forma específica la franja 
dels tres als sis anys, i que tampoc no s’obliden 
dels que encara no van a parvulari. Són en tres 
diòcesis diferents, però tenen en comú l’oferta 
de projectes integradors, amb vasos comuni-
cants entre diversos àmbits parroquials, on no 
hi ha espectadors sinó participants. Han acon-
seguit una certa regularitat en l’assistència als 
oficis: moltes vegades són els petits que recor-
den als pares i les mares, amb insistència, que 
volen anar a missa.

Vilafranca: el racó de petita infància 
i contacontes a Santa Maria

L’equip de les parròquies de Vilafranca del Pe-
nedès també té la mirada posada en les necessi-
tats dels més petits de la casa. El mes de setem-
bre, a la Basílica de Santa Maria, van habilitar 
un racó discret a l’absis per als infants de zero a 
tres anys. Al terra tenen moquetes, joguines de 
tela, goma i alguna de fusta: “Hem intentat que 
siguin joguines que no fan soroll, sense plàstic, 
que procurin un joc més tranquil”, explica As-
trid Barqué, promotora de la iniciativa.

Parròquies amb guarderia: 
què fan amb els petits de 0 a 6 anys?

https://www.parroquiesdevilafranca.org/servei/educacio-en-el-lleure
https://www.parroquiesdevilafranca.org/servei/educacio-en-el-lleure
https://youtu.be/QOBMwnrh6ZI
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Ben a la vora, disposen d’una cadira i una taula 
per pintar. Hi ha papers amb dibuixos variats i 
un revister amb contes. Davant hi ha dos bancs 
des d’on un adult se’n fa responsable. Els petits 
no queden mai sols i, alhora, els grans poden 
seguir la missa. Les famílies fan torns i s’ho 
combinen: ara hi va un, ara l’altre.

Arran de coincidir aquests quatre mesos en 
aquest “racó de petita infància”, han creat un 
grup excursionista vinculat a la parròquia. I les 
famílies es troben un cop al trimestre per sor-
tir a caminar, fan un pícnic i els acompanya el 
rector. Una manera d’enfortir la comunitat. “És 
una activitat que podem compartir amb els 
mossens fora d’una celebració litúrgica o la ca-
tequesi, una estona més amena que serveix per 
fer pinya totes les famílies”.

A banda, per als més petits i en els locals parro-
quials, un equip de persones que es dediquen al 
món de l’educació, també ofereixen contacontes 
relacionats amb la vida de Jesús i el Nou Testa-
ment. En diuen ‘Els contes de Santa Maria’ i és 
un servei mensual obert a tota la vila. El fan dis-
sabte a la tarda, just abans de la missa familiar, 
per tenir una connexió amb la litúrgia que uneix 

la comunitat. Hi són convidats des de nadons 
fins a segon de Primària, tot i que poden haver-hi 
germans grans que també s’hi queden.

“Ens faltava una activitat destinada als més pe-
tits, perquè a primària ja fan la catequesi, i vam 
inventar-nos el contacontes”. El van estrenar el 
mes d’octubre d’aquest curs. Una sala senzilla, 
amb coixins i moqueta per seure a terra. Tenen 
una mascota, l’Astro, que condueix el relat i sig-
nifica la llum de Jesús. “És una estrella que s’il-
lumina, està al cel, a prop de Déu”. En acabar, 
els menuts s’enduen un detall que els recorda 
la lectura. El dia que van treballar la paràbola 
del gra de mostassa, es van endur unes petites 
llavors a casa.

Salt: pertinença i continuïtat, la clau de l’èxit

Des de fa quatre anys l’equip pastoral de la par-
ròquia de Sant Jaume de Salt, a tocar de Girona, 
va decidir impulsar un canvi a la catequesi. Van 
unir l’esplai i la catequesi el dissabte a la tarda: 
és l’Esplai Kids, amb els nois i noies des de sis 
anys fins als joves monitors, que enllacen amb 
la missa en acabar. “Però vam veure que els na-
nos més petits, de tres a sis anys, no hi tenien 

cabuda”, explica Jordi Callejón, rector de la 
parròquia des de l’any 2011.

Cal entendre en primer lloc el context sociolò-
gic de Salt, amb “situacions vitals molt compli-
cades”. Aquí, apunta Callejón, “la parròquia és 
un lloc de llibertat”. Recorda que fa uns dies va 
preguntar-li a un noi de dotze anys què era per 
a ell la parròquia: “És la meva segona casa”, li va 
contestar. També s’hi suma la diversitat d’orí-
gens de les famílies, i molta gent jove amb fills. 
Tot plegat els va fer veure el diumenge al matí 
com una oportunitat.

El curs passat, el 2018-2019, van engegar el 
‘Sunday Kids’ i, tal com descriu el rector: “Ha si-
gut un èxit brutal”. Què ofereixen? “Un grup de 
monitors de la parròquia s’encarrega dels més 
petits en un espai diferenciat, i deixem que els 
seus pares puguin anar a missa tranquils”, ex-
plica. Són una quarantena de nanos d’entre tres 
i sis anys que arriben a dos quarts de deu i que 
són acompanyats durant un parell d’hores per 
un grup de monitors.

“Quan els nanos fan els sis anys, del Sunday 
Kids passen al dissabte a l’Esplai Kids, és com 

https://www.instagram.com/esplaikids/
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la masia del Barça”, diu el rector. “No és només 
una guarderia, sinó que fan catequesi, s’hi juga 
i hi ha una preparació per anar pujant”. Han 
adaptat dos pisos dels locals de la parròquia, 
han tirat parets a terra i han instal·lat parquet 
perquè puguin anar per terra i buscant la in-
teracció entre uns i altres. “Però no és un xi-
qui-parc”, subratlla Callejón.

El capellà de Salt va prendre la idea de la par-
ròquia de Nativity Church a Baltimore, a 
Maryland, als Estats Units; una realitat que va 
conèixer de primera mà: “Hi vaig anar a fer espi-
onatge industrial”, reconeix. El capellà i l’assis-
tent d’aquesta parròquia van participar el curs 
passat a la Facultat de Teologia, a Barcelona, en 
una sessió sobre la Reforma a l’Església. Aquest 
projecte buscava “provocar una experiència el 
diumenge”, al voltant de la celebració de l’eu-
caristia. “La idea no és dir vaig a missa; la idea 
és vaig a l’església”. Els pares que hi participen 
troben una benvinguda, una acollida en forma 
de conversa, cafè, música i molta vida.

I això mateix han fet a Salt. No és un espai de 
silenci, sinó que hi bull la vida. Els petits baixen 
al final de l’eucaristia i expliquen què han fet 

i també en ocasions especials; per Nadal, per 
exemple, van fer-hi un pessebre vivent. Aglu-
tinen un total de 180 nois i noies. La fórmula i 
l’estil pastoral de proximitat els ha funcionat. I 
apunta la necessitat de crear comunitat: “De co-
lònies, campaments i rutes... me’n faig un tip!”. 
Al tarannà del rector s’hi suma el compromís 
de la parròquia: catequistes, pares, monitors... 
“Sense un sentiment de pertinença, després de 
la comunió s’acaba; però aquí no tenim proble-
mes de continuïtat”, conclou Callejón.

Lleida: “el ploraner” i la missa familiar

El dimecres de Cendra farà 14 anys que Nemesi 
Solà és el rector de la parròquia de Sant Anto-
ni Maria Claret de Balàfia-Lleida. Quan l’any 
2006 van construir el nou temple, ja va pensar 
en dedicar un espai especial perquè els pares i 
les mares amb nadons poguessin anar a missa 
sense por a distreure la resta amb els plors dels 
menuts. “És un espai força desconegut”, expli-
ca el claretià Nemesi Solà.

Malgrat tot, quan les famílies s’apropen a la li-
túrgia, tenen aquesta opció. En diuen “el plora-
ner”. I és una sala separada de la nau per una 

paret de vidre. Hi ha altaveu per seguir el fil de 
la litúrgia, calefacció a l’hivern i aire condicio-
nat a l’estiu.

El quart diumenge de mes, amb les famílies de 
la catequesi, celebren la missa familiar. Un àm-
bit en el qual tenen llarga experiència: “També 
vam ser els pioners en organitzar la Missa del 
Pollet per Nadal”, indica Nemesi. Ja fa 26 anys 
que convoquen els petits i els seus pares a les 
sis de la tarda la vigília de Nadal.

En línia de vetllar per la continuïtat dels joves a 
la parròquia, quan acaben l’etapa de catequesi 
de comunió, els conviden a participar del MI-
JAC, el Moviment d’Infants i Joves d’Acció Ca-
tòlica. Aquest moviment especialitzat, amb 
presència a Catalunya i les Illes Balears, acom-
panya els nois i noies en la fe els dissabtes a la 
tarda, a partir de diverses activitats de lleure 
educatiu. Actualment, en aquesta parròquia 
de Balàfia-Lleida, hi participen una seixantena 
d’infants i joves. D’entre ells, quatre joves ja han 
celebrat la confirmació i s’estan formant per 
ser-ne monitors el curs vinent.

laura mor –cr | llegir al web +
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Els Escoltes Catalans, una de les entitats d’es-
coltes laiques de Catalunya, s’ha sumat a les 
crítiques de l’Agrupament Escolta Antoni Gau-
dí cap a la Junta Constructora de la Sagrada Fa-
mília per haver d’abandonar els locals del tem-
ple, però reclama una solució a l’Ajuntament de 
Barcelona. En un comunicat diuen que “exigim 
a l’Ajuntament una solució temporal que garan-
teixi l’activitat de l’agrupament el proper curs i 
que li permeti seguir vinculat a la vida del barri 
de Sagrada Família”.

L’entitat demana “la implicació i suport” de 
l’Ajuntament perquè els havia ofert com alter-
nativa la Fàbrica del Sucre, que està fora del 

barri, que és un equipament municipal que 
“encara s’ha d’aprovar amb el Pla d’Actuació 
Municipal 2020-2024 (PAM)” i que “tardarà 
tres anys en estar operatiu”.

Després que l’Agrupament Escolta Antoni Gau-
dí fes públic als mitjans de comunicació que 
la Sagrada Família els expulsava dels locals, la 
Junta Constructora va explicar en un comuni-
cat que aquesta situació era coneguda des de 
feia anys. Des de 1979 l’Agrupament va deixar 
de ser confessional i ja no està vinculat a la xar-
xa catòlica d’Escoltes. Tot i això, durant aques-
tes dècades se’ls ha cedit gratuïtament l’ús dels 
locals i s’hi han fet diverses obres de millora. El 

L’Agrupament Antoni Gaudí “exigeix” 
una solució a l’Ajuntament per quedar-se 
al barri de la Sagrada Família

https://www.ara.cat/societat/agrupament-Antoni-Gaudi-Sagrada-Familia-escolta-cau-fora_0_2388361311.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-ajudara-agrupament-escolta-en
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-ajudara-agrupament-escolta-en
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gener del 2019 ja es va comunicar formalment 
a l’Agrupament que l’edifici havia de quedar 
buit al cap d’un any i mig per iniciar les obres 
de reforma, a l’estiu del 2020. Passat aquest 
temps, segons el comunicat dels Escoltes Cata-
lans, l’Ajuntament no els ha ofert una alterna-
tiva que els permeti mantenir la seva activitat.

L’edifici, situat dins del recinte del temple a la 
cantonada de Provença i Marina, estava fins ara 
ocupat per diversos serveis parroquials i del 
barri que s’han anat traslladant. L’edifici inclou 
les dependències que havien estat la casa i el 
taller d’Antoni Gaudí quan estava dedicat ínte-
grament a la construcció del temple. Ara es re-
habilitaran com a museu per posar-lo a l’abast 
del públic. Per raons obvies de seguretat, les 
obres de reforma són incompatibles amb el 
manteniment de l’activitat en els locals. La Sa-

grada Família s’ha ofert a ajudar l’Agrupament 
en el trasllat, tant en l’acondicionament del 
nou espai com en la logística del trasllat.

D’altra banda, divendres la Junta Constructora 
de la Sagrada Família ha comunicat que el seu 
president, Esteve Camps, i la presidenta d’Es-
coltes Catalans, Júlia Petit, han acordat reu-
nir-se durant la propera setmana per analitzar 
la situació de futur de l’Agrupament Escolta 
Antoni Gaudí. La Junta, que ja s’ha reunit en di-
verses ocasions anteriors amb els responsables 
d’aquest Agrupament Escolta, confia en trobar 
solucions que permetin garantir el futur de les 
activitats del Cau a la vegada que mantenir el 
calendari de construcció de la Basílica i la segu-
retat en el recinte del temple.

jordi llisterri –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/agrupament-antoni-gaudi-exigeix-solucio-ajuntamenthttps://www.catalunyareligio.cat/ca/parroquies-guarderia-petits-0-6-anys
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Fa pocs dies els bisbes espanyols han fet públic 
un document titulat “Sembradores de esperan-
za” que tracta sobre Acollir, protegir i acompa-
nyar a les persones en l’etapa final de la vida. És 
un document molt interessant que, en forma de 
preguntes, fàcil de llegir, tracta de com viure el 
millor possible l’etapa final de la vida i de com 
ajudar les persones passen per aquesta etapa.

La societat viu al marge de la realitat de que 
tots ens morirem, oferint-nos tota classe de 
distraccions i consums per tal d’intentar omplir 
de plaers i benestar la vida de cada dia, sense 
afrontar el fet que tot s’acabarà un dia i que cal 
preparar-se per viure aquesta transcendental 

etapa de la vida amb pau, serenor, sense angoi-
xes; és a dir, sense trencar la felicitat. ¿És això 
possible?

El dolor i la mort formen part de la vida i no es 
poden amagar, però sí que podem lluitar contra 
el dolor i procurar viure de manera feliç. Sols 
trobant sentit al sofriment es pot afrontar, ja 
que no és cap fi en sí mateix. Alleugerar el sofri-
ment, el dolor, l’angoixa i la soledat en la situa-
ció de malalt terminal és una obligació ètica de 
primer ordre.

El document aborda l’ètica de la cura dels ma-
lalts, la dignitat que tots tenim pel fet de ser 

Atenció al malalt al final de la vida. 
Document dels bisbes espanyols

JOAN VIÑAS 
A L’OPINIÓ PUBLICADA

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/opinio-publicada
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éssers humans, i que no es perd per cap motiu; 
sigui malaltia física o mental o situació perso-
nal de pobresa, indigència o d’estar a la presó.

Tots volem viure el millor possible i feliços en 
aquest món. Sols quan el sofriment és molt 
gran i no es troba sentit a la vida és quan es 
desitja acabar-la. El millor ajut a les persones 
que estan en aquestes situacions consisteix en 
guarir-les dels sofriments i ajudar-los a trobar 
un sentit gratificant a la seva vida, inclòs amb 
limitacions que ja van apareixent amb l’edat i 
que augmenten al patir una malaltia greu.

Les cures pal·liatives donen resposta a les ne-
cessitats físiques, psíquiques, espirituals i so-
cials dels malalts en la darrera etapa de la seva 
vida. S’han d’adequar els esforços diagnòstics 
i terapèutics al bé del malalt i no obstinar-se a 
mantenir-lo en vida a qualsevol preu. S’ha de 
viure l’etapa final de la vida amb dignitat.

S’ha de tractar el dolor amb els medicaments 
i les dosis adequades encara que s’escurci la 
vida, fins arribar, si és necessari, a la sedació 

pal·liativa, que està indicada quan apareixen 
símptomes resistents a altres tractaments i sols 
sedant al malalt –dormint-lo– se li calmen els 
dolors, sofriments o angoixes intractables.

Eliminar la vida del malalt, la eutanàsia i el su-
ïcidi assistit, és èticament inacceptable perquè 
s’escull un mal –matar– enlloc d’alleugerir les 
molèsties, controlar el dolor, consolar el sofri-
ment, acompanyar i millorar la situació vital de 
la persona. Perjudica la relació metge-malalt al 
poder fer perdre la confiança del malalt i socie-
tat en el metge (i professionals de la salut) que 
sempre intentarà ajudar el malalt en el seu pro-
blema de salut –sigui guarint-lo, alleugerint-lo 
o consolant-lo, no a provocar-li la mort. Perjudi-
ca a la família ja que pot introduir inseguretat, 
confrontació i por, enlloc de solidaritat, amor i 
generositat, especialment davant motius ego-
istes com herències, supressió de càrregues i 
incomoditats, estalvi de despeses, etc.

Socialment, l’eutanàsia també té efectes do-
lents, especialment en l’època del individua-
lisme i capitalisme que vivim, en què no és bo 

facilitar l’eliminació de qui “no és productiu” i 
es crea una solapada i insidiosa coacció moral 
al malalt que es considera “inútil” i, per tant, se 
sent inclinat a demanar l’eutanàsia.

Per tant, el document dels bisbes espanyols re-
comana la cultura de la vida, l’encontre, l’amor 
i la compassió veritable. Volen ser sembradors 
d’esperança als qui se sentin cansats i angoi-
xats, especialment els malalts greus i les seves 
famílies. Les institucions públiques han de tu-
telar tota vida humana, més enllà de qualsevol 
condicionant. Crec que és un bon document 
per les persones amb malalties greus i per tot-
hom per a preparar-se quan arriben els mals 
moments.

Joan Viñas Salas, metge cirurgià i fundador del 
grup de Professionals Sanitaris Catòlics 

(PROSAC) a Lleida i autor del llibre 
Com viure amb la malaltia.
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Les últimes enquestes de població posen de 
manifest que el 87% de la població està a favor 
de regular l’eutanàsia. Un 8% hi està en contra, 
i entre els creients catòlics el 49% expressa que 
està a favor de l’eutanàsia sota l’empara d’una 
llei. Fa vint-i-cinc anys que es debat a Espanya 
sobre el tema de l’eutanàsia sense cap resultat. 
Aquest dilluns la sala d’actes de Cristianisme i 
Justícia ha acollit el debat ‘Dret a una mort dig-
na. De què parlem?’ dins del cicle dels Dilluns 
dels Drets Humans.

La periodista de TV3, Mireia Prats, modera-
dora de l’acte, ha obert el debat contextua-
litzant en l’actualitat el tema de l’eutanàsia. 
“A Espanya l’eutanàsia és un delicte que pot 
comportar fins a deu anys de presó”, ha recor-
dat, i ha expressat que la persona que ajuda a 
morir una altra va a la presó i que “només està 
permesa avui dia la sedació pal·liativa”. Prats 
també ha assenyalat que els països propers 
que tenen regulació al respecte són els Països 
Baixos, Bèlgica i Suïssa.

La doctora, pediatra i directora general de l’Ins-
titut Borja de Bioètica (URL), Montse Esquer-
da, ha iniciat el seu diàleg matisant que “parlar 

“És il·lús pensar que amb una llei d’eutanàsia 
arreglarem el final de la vida”

https://www.cristianismeijusticia.net/
https://www.cristianismeijusticia.net/
https://www.cristianismeijusticia.net/dilluns-drets-humans
https://www.cristianismeijusticia.net/dilluns-drets-humans
http://www.ibbioetica.org/es/#&panel1-1
http://www.ibbioetica.org/es/#&panel1-1
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una hora sobre mort digna no servirà per des-
encallar res”, però sí que ha fet èmfasi en què 
la cinquena sessió dels Dilluns dels Drets Hu-
mans seria “una píndola informativa sobre què 
és la mort digna”.

Esquerda ha reconegut que sovint es pensa que 
mort digna vol dir eutanàsia, “i no”, ja que, reco-
neix, “és il·lús pensar que amb una llei d’euta-
nàsia arreglarem el final de la vida i ens ajudarà 
a morir dignament”. Quan parlem de la mort 
dels altres, afirma Esquerda, indefugiblement 
pensem “en la nostra pròpia finitud”. La mort, 
ha expressat, “ha desaparegut de la nostra vida 
ara que l’esperança de vida s’allarga”.

Abans els nens veien morir gent. “Veien la mort 
a casa, entre els seus”. Hem desculturitzat la 
mort, explica Esquerda, “no la veiem propera”, 
alhora que l’ansietat per la mort és molt eleva-
da avui en dia. Un altre dels aspectes a tenir en 
compte en el moment de parlar de mort digna 
és la formació dels professionals sanitaris. “És 
força baixa en aquest tema”, ha reconegut Es-
querda. Si unim això a una població cada ve-
gada més envellida i al sorgiment de moltes 
malalties cròniques, passem “d’una vida curta 

i una mort curta, a una vida llarga i un morir 
lent”. És llavors quan ens plantegem la idea de 
la mort.

Tampoc la medicina no sap què fer amb la mort. 
“La societat està més còmode en un àmbit legal 
de la mort que no pas en un àmbit filosòfic de la 
mort”, ha afirmat la doctora i pediatra. “No po-
dem parlar de mort digna quan de vegades com 
a societat parlem de mort indigna”, reconeix. 
Hem d’estar preparats pel dol i per a la mort. És 
més fàcil sovint, afirma, “demanar TACs, tests, 
etc., que tenir la conversa més difícil”.

Cal acceptar la finitud, formar els professionals, 
i sobretot concretar el llenguatge sobre el final 
de la vida, demana Esquerda. “Eutanàsia no és el 
mateix que sedació ni suïcidi assistit. La confu-
sió de llenguatge és enorme”. Caldria, doncs, pre-
guntar abans a les enquestes de població què en-
tenem primer per eutanàsia, explica la doctora. 

El que avui dia és permès en la legislació vigent 
espanyola és l’adequació o limitació d’esforç 
terapèutic, i la sedació pal·liativa o terminal. 
Però hi ha d’altres conceptes relacionats amb 
la mort digna com la futilitat, l’obstinació te-

rapèutica, l’eutanàsia o el suïcidi assistit. “Avui 
dia el conflicte ètic que es dona en el final de la 
vida és el de l’obstinació terapèutica i la conspi-
ració del silenci”, allò habitual que el malalt no 
sap què té ni si es mor. “El 30% de les persones 
que ingressen en un sociosanitari per morir no 
ho saben”, ha manifestat Esquerda.

Ernest Botargues, educador i cap de l’àrea so-
cial de l’Escola Pia, fa deu anys que és volunta-
ri d’acompanyament a la mort de l’Associació 
Temps. Porta deu anys acompanyant persones 
en el final de la vida. “No soc expert, parlaré des 
dels noms i cognoms que he conegut”, ha iniciat 
Botargues.

Botargues reconeix que “en una societat com 
la nostra on hi ha gent que no viu dignament, 
parlar de mort digna es fa molt difícil”. Durant 
la seva exposició, Botargues ha explicat què fa 
l’Associació i com el voluntari el que aporta és 
temps. “Podem dedicar hores a estar al costat 
d’algú, ja que dues o tres hores amb algú ja és 
un temps sòlid per establir un vincle”.

Entren a domicili quan ja se sap que el procés 
de malaltia és irreversible. “És important saber 

https://www.escolapia.cat/
https://gruptemps.org/
https://gruptemps.org/
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que quan entres en un domicili és per aco-
miadar”, ha recordat. L’acompanyament, ha 
afirmat, “té molt de silenci, molt d’escoltar”. El 
protagonista és la persona. “Entres en la vida 
d’algú en un moment crucial, cal estar en con-
dicions per fer-ho”.

Botargues reconeix que al final de la vida apa-
reixen neguits i pors. “La persona es va despu-

llant i arriba a l’essència. Es pacifica”. El volun-
tari davant d’això, “que és sagrat”, només acom-
panya i agraeix. I tot i semblar una contradicció, 
Botargues afirma que “estar a prop de la mort et 
fa parlar de la vida”.

Els voluntaris de l’Associació no influeixen en 
res mèdic. “Són un complement per pacificar i 
per poder remirar la vida de la persona. Entrem 

per fer un camí. Es tracta de ser un facilitador. 
Acompanyem a viure l’última part de la vida”.

glòria barrete –cr | llegir al web +  
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Cada any el 2 de febrer, festa de la Presentació 
del Senyor, l’Església celebra el dia de la Vida 
Consagrada, per recordar i pregar per les dones 
i els homes que intentem viure el seguiment ra-
dical de Jesús, per mitjà dels consells evangèlics.

Els religiosos i les religioses, els monjos i les 
monges i els membres dels Instituts Seculars, 
són dones i homes amb un cor gran i amb una 
capacitat immensa per a estimar i per a servir.

Dones i homes que, amb senzillesa, humilitat 
i bon humor, viuen donant-se als altres i do-
nant-ho tot.

Dones i homes que lluiten contra el mal 
d’aquest món i rescaten aquells que se senten 
oprimits, oblidats o trepitjats pel poder.

Dones i homes que amb amor, retornen i res-
tauren la dignitat que han perdut tants i tants 
germans nostres.

Dones i homes que acullen el drama dels qui 
no tenen treball, dels qui passen la nit al ras, 
dels qui viuen en la por i en la inseguretat i 
dels qui se senten asfixiats per la frustració i 
desànim.

Dones i homes que ajuden a fer néixer somnis 
nous en els cors cansats i abatuts de tants ger-
mans nostres que sofreixen.

Dones i homes de fe i de pregària, que parlen 
el llenguatge de l’amor i de la tendresa, amb 
la veu del silenci, de la comprensió i de la so-
lidaritat.

Encara hi ha algú que es pregunti per a què 
serveix la vida consagrada?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/religiosos-religioses-oberts-escoltar
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Dones i homes de pregària feta servei i de sol-
licitud i afecte pels més indefensos i pels més 
dèbils.

Dones i homes de cor senzill, sensibles al dolor, 
a la desesperació i al cansament dels germans. 

Dones i homes que no abandonen mai les vícti-
mes d’un terratrèmol, d’inundacions o de guer-
res, malgrat el perill que corren.

Dones i homes plens de bondat, de senzillesa 
i d’abnegació, que obren camins d’esperança i 
que somnien un món millor, per així fer realitat 
la utopia del Regne.

Dones i homes que acullen les víctimes d’un 
món egoista i frívol, víctimes del desamor, de 
la violència cega i de la brutalitat dels homes.

Dones i homes amb les mans obertes i els braços 
disposats a l’abraçada, a l’acolliment, a l’amor.

Dones i homes somiadors d’esperança i crea-
dors de vida nova, que retornen la dignitat als 
qui han caigut en l’abisme de la droga, l’alcohol, 
de la ludopatia .

Dones i homes amb una mirada plena de ten-
dresa i d’esperança i amb un cor immens, com 
un reflex de l’amor del Pare.

Dones i homes sense por, disponibles les 24 
hores del dia, que amb la seva entrega curen 
l’anima dels qui no han rebut mai una carícia o 
una paraula d’amor.

Dones i homes que han descobert que la seva 
vida només té sentit des de l’amor expressat en 
el servei als més pobres, als malalts, als ancians, 
als immigrants. 

I és que la nostra societat quedaria paralitzada 
i el nostre món quedaria bloquejat i sense àni-
ma, sense els consagrats. Com Carmen Costa i 
Delfina Soriano, de les Obreres de la Creu, els 
escolapis Francesc Mulet i Enric Ferrer, els 
Germans de Sant Joan de Déu, Pascual Piles i 
Joan Manel Quilabert, la cistercenca Anna M. 
Camprubí, les benedictines Esperança Atarés, 
M. Assumpció Pifarré i M. Teresa Solà, les Ve-
drunes Maria Trullols, M. Pilar Malonda i M. 
Teresa Gamissans, el caputxí Eduard Rey, la 
salesiana M. Isabel Espinosa, els monjos de 
Poblet Lluís Solà, Rafael Barrué i Octavi Vilà, 

la dominica Lucía Caram, la teresiana Viqui 
Molins i tants altres que, amb alegria i senzi-
llesa, lluiten contra la injustícia, el sofriment o 
la pobresa.

Són milers de dones i d’homes de vida activa 
i contemplativa, que a les diòcesis catalanes 
es fan presents en el món dels malalts i de les 
presons, en l’ensenyament, les parròquies i 
les cases d’espiritualitat, en el món obrer i en 
l’atenció a les dones maltractades i els nois amb 
dificultats.

Encara hi ha algú que es pregunti per a què ser-
veix la vida consagrada? O també, ¿on es troba 
l’Església de Jesús? És en aquestes dones i en 
aquests homes on hi ha present Jesús i on es fa 
present el Regne, com en les Carmelites Descal-
ces de Mataró i de Tarragona, els jesuïtes de la 
Cova de Manresa, les benedictines de Sant Da-
niel i de Barcelona, els Dominics de Barcelona, 
els Carmelites Descalços de Lleida, les Clarisses 
de Pedralbes, les caputxines de Manresa, els sa-
lesians de Barcelona, les Vedrunes de Manresa, 
els Escolapis de Barcelona, les Cistercenques 
de Valldonzella i de Vallbona o els Mercedaris 
de Sant Ramon entre d’altres.
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Com va dir el papa Francesc a l’assemblea de 
la Unió de Superiors Religiosos, els consagrats, 
hem de ser “testimonis d’una manera diferent 
de fer, d’actuar i de viure”, des de “la profecia 
del Regne”, per tal de ser “dones i homes que 
il·luminen el futur”. El papa ens demana que 
els consagrats, siguem capaços de seguir “el 
Senyor d’una manera profètica”. Aquest és el 

nostre repte i el camí a seguir com a deixebles 
de Jesús: ser homes i dones, com diu el teò-
leg Joseba Andoni Pagola, de “fe senzilla i cor 
obert”, per així acollir Déu i els germans més 
necessitats.

josep miquel bausset –monjo de montserrat 
| llegir al web +  
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Té un parlar calmós, la mirada contemplativa i 
cap rastre de proselitisme. Se sent còmode en el 
diàleg amb els que pensen diferent. Fa un any 
que Alícia Guidonet va celebrar els vots com a 
Filla del Cor de Maria, coincidint amb el dia de la 
vida religiosa. Un punt i seguit del que conside-
ra “una trajectòria de vida cristiana molt curta”. 
Costa trobar entrevistes publicades a d’altres 
Filles del Cor de Maria. Més aviat les defugen, 
perquè viure la fe amb discreció és part del seu 
carisma. Alícia Guidonet (Barcelona, 1969) va 
estudiar infermeria i antropologia. Dos àmbits 
de formació que responen a una de les seves 
grans crides: conèixer l’ésser humà. Mentre la 
infermeria li oferia, diu, “un contacte des d’un 
punt de vista molt tècnic, centrat en la dimensió 
biològica”, l’antropologia li va permetre obrir-se 
a una comprensió més holística. Des de fa qua-
tre anys s’encarrega de l’espai interreligiós de la 
Fundació Migra Studium, un projecte dels jesuï-
tes ubicat al barri Gòtic de Barcelona. 

La seva congregació, la Societat de les Filles del 
Cor de Maria, neix a París el 2 de febrer de 1791, 
en plena Revolució Francesa, de la mà del jesuï-
ta Pierre de Clorivière i d’Adélaïde de Cicé. Tots 
dos van decidir obrir una congregació d’espiritu-

Alícia Guidonet: “Visc arrelada en Déu; 
l’espai i el temps són secundaris”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/migra-studium-1
https://www.sfcminternational.org/
https://www.sfcminternational.org/
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alitat ignasiana amb la singularitat de la persecu-
ció religiosa del moment. La branca masculina 
va desaparèixer amb la restauració a Europa de 
la Companyia de Jesús; en canvi, la femenina, ha 
perviscut. Avui a Catalunya són una quinzena 
de germanes i, a tota la província d’Espanya, una 
cinquantena. Comparteixen la font espiritual 
de sant Ignasi amb d’altres congregacions, com 
són la Societat del Sagrat Cor, les religioses de 
Jesús Maria, les Dames Angleses de Mary Ward, 
les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús o les Filles de 
Jesús, conegudes com les Jesuïtines.

Com va marcar la Revolució Francesa 
l’estil de vida de la fundació?

Des del principi renuncien a l’hàbit i viuen la fe 
de forma clandestina, en secret, no sempre vi-
vint en comunitat, i amb la gestió personal dels 
beneficis del propi treball. Són persones impli-
cades en el món i que viuen la fe amb molta 
discreció. S’anticipen a les característiques que 
adoptarien els instituts seculars. Però sense 
ser-ho: neixen com a forma de vida religiosa. El 
fundador va pensar en conservar només el que 
era essencial per la vida religiosa: viure els vots 
des d’una profunda interioritat.

On comença el seu camí de fe?

En la meva història de fe i d’adoració, Déu m’ha 
buscat, jo no l’he buscat. A casa meva eren cre-
ients perquè vivíem en un context social i tradi-
cionalment cristià, però no eren persones que 
visquessin la fe amb molta implicació en grups 
de revisió de vida o per l’estil. Sí que em van 
transmetre la fe, vaig fer la comunió, em vaig 
batejar, etc. Recordo les pel·lícules de la vida de 
Jesús per Setmana Santa, sempre em van cri-
dar l’atenció, em sentia molt tocada. També re-
cordo haver tingut una dimensió molt contem-
plativa. Estiuejàvem a Castelldefels i recordo el 
camí en cotxe de Barcelona a Castelldefels: ens 
hi anàvem apropant, cada cop es veien menys 
edificis, més vegetació; la posta i la sortida de 
sol allà mateix el mar... Allò em feia connectar 
molt amb alguna que em transcendia, m’admi-
rava molt.

Quan va prendre una opció personal 
per cultivar la fe?

En el temps de la universitat vaig conèixer gent 
implicada en grups de vida cristiana. Primer, 
una noia protestant em va convidar un dia a 

anar al culte. Em cridava molt l’atenció. Després 
vaig conèixer una altra noia que estava molt fi-
cada en grups i, coneixent el rector de la meva 
parròquia, em va conduir cap al Centre de Cris-
tià dels Universitaris. Vaig entrar en grups, a fer 
pregària i vaig tenir la sensació de conversió, en 
el sentit que jo venia d’una tradició cristiana i 
de participar dels sagraments d’iniciació, però 
allà vaig fer una opció personal, perquè Déu em 
cridava.

Què passa quan acaba la universitat?

En aquell moment sento una crida molt for-
ta a donar un pas cap a la vida religiosa. Però 
no en faig cas i hi passo una mica de punte-
tes. Conec una persona i em caso; i visc uns 
anys amb parella. Són aquests anys en què 
estudio antropologia, faig la tesi doctoral, 
conec aquesta vida cultural. Però hi havia 
una proposta que m’havia fet Déu i que jo no 
havia respost. Finalment aquesta relació no 
funciona i es trenca, i la meva vida trontolla. 
De cop i volta sento un gran trencament i és 
un moment de ressituar-me i reconstruir-me. 
Una persona del grup de revisió de vida em 
comenta que ha fet uns exercicis espirituals. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/qui-fa-exercicis-espirituals-sant-ignasi
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Em surt una feina, jo ja he acabat la tesi i du-
rant sis anys faig classes a la Universitat de 
Vic. I durant aquets temps faig aquests exerci-
cis espirituals en la vida quotidiana i em torna 
a sortir aquesta crida de Déu.

Com van anar aquells primers exercicis?

Ho recordo com una cosa molt entranyable. 
Els vaig fer amb el jesuïta i arquitecte Enric 
Comas. En aquests exercicis em torna a sortir 
aquesta crida, altra cop. Ho comento amb ell 
i penso: “Ni hablar, ni hablar”. I torno a pas-
sar-hi de puntetes. Fins que al cap d’un any, 
el contacte amb l’Enric Comas em va portar 
a Manresa, a veure què hi feien, els jesuïtes. 
Paral·lelament, quan anava a treballar a Vic 
agafava a les vuit del matí l’autocar el Sagalès, 
que para a Casp, just davant de l’església. Un 
bon dia vaig veure que algú sortia de l’església 
i vaig pensar que hi feien l’eucaristia a prime-
ra hora. I així m’hi vaig apuntar. Jo entenc que 
Déu a mi m’ha anat buscant a partir d’aquestes 
casualitats. Al cap d’un any, faig uns exercicis 
de vuit dies a la Cova de Manresa, i m’acom-
panya l’Ana Maria Díaz, carmelita missionera. 
I torno altre cop a sentir-ho. Ho parlo amb ella 

i amb el David Guindulain, i vaig veure que ho 
havia d’afrontar.

Quin va ser el catalitzador?

Em va cridar molt l’atenció un escrit de Cristi-
na Kaufmann, que explica que havia sentit en 
algun moment que Déu li deia “aquesta és l’úl-
tima vegada que et crido”. Jo potser no ho vaig 
sentir així, però sí que va ser un moment de dir-
me: “Alícia, intenta contestar aquesta pregunta, 
afronta-la!”. Llavors vaig fer els exercicis de la 

vida quotidiana amb l’accent del discerniment. 
Això va ser el curs 2009-2010. Ho recordo com 
d’un moment molt fort i entranyable. Va ser 
com anar trobant la voluntat de Déu, anar-m’hi 
apropant, anar encaixant allò que Déu m’estava 
demanant.

Per què diu que “hi passava de puntetes”? 
A què tenia por?

Potser no era el meu moment vital, em calia 
madurar o passar per altres experiències. Des-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-jesuita-arquitecte-enric-comas
https://youtu.be/mbHZt9c7Kp0
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prés es pot fer la lectura en clau que Déu et 
busca, Déu és fidel i espera la teva resposta i 
et dona la llibertat perquè tu responguis o de-
cideixis. Socialment, tenia una trajectòria de 
vida cristiana molt curta; i això havia d’anar 
creixent. Hi ha la necessitat de fer un procés 
abans de ser capaç de reconèixer Déu i de dir 
que sí a aquesta aliança.

I amb aquesta decisió presa, l’any 2010 
comença un període de formació amb 
la congregació?

Començo a buscar, no tenia clar amb quina 
congregació. No tenia trajectòria ni referents, 
tampoc vaig anar a cap escola cristiana. Parlant 
amb uns i altres, l’Ana Maria em va voler posar 
en contacte amb una persona molt carismàtica, 
que era Filla de Maria. Però no donava respos-
tes perquè va resultar que era una havia emma-
laltit, tenia un càncer.

En paral·lel estava fent un voluntariat a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron, als serveis religiosos 
amb els malalts, i hi havia una Filla del Cor de 
Maria que també era voluntària. Vaig parlar-hi i 
va ser com anar encaixant peces.

Viu en comunitat?

Ara no, no. Tenim una comunitat al carrer Va-
lència, però és la infermeria, amb persones molt 
grans, una de les germanes ha fet cent-dos anys! 
Són molt maques i quan comparteixes amb 
elles l’oració sents una connexió, una energia; 
però allà no és possible l’intercanvi que demana 
el temps de formació. Ara mateix visc sola, a la 
intempèrie. Però tinc la comunitat de la ciutat de 
València com a referència. Hi vaig sovint.

Què implica la vostra formació?

Continuant amb la vida ordinària, tenim un se-
guit de trobades amb una persona de referència 
i ens va introduint en el carisma: en les constitu-
cions, els moviments, els comentaris que va fer 
el fundador a les constitucions dels jesuïtes... Es 
treballen diferents documents i els comparteixes 
amb la persona formadora o amb la comunitat.

No existeix un espai físic, una comunitat 
pròpiament on viure el noviciat?

No, hi ha les etapes habituals: el noviciat, el juni-
orat, la tercera prova... Però no es trenca la teva 

quotidiana per fer un o dos anys de noviciat. 
Normalment el noviciat són entre dos i quatre 
anys. El meu va durar quatre anys, segurament 
perquè no tenia aquesta comunitat de referèn-
cia formativa. Hi ha molta diversitat d’itineraris 
i de noviciats. A l’Àfrica o l’Índia viure soles és 
infreqüent, perquè ja culturalment no està gaire 
ben vist que una dona visqui sola.

Tampoc és un noviciat a distància...

No ho explicaria així, perquè la nostra vida ma-
teixa és el noviciat. En el meu cas, jo havia de 
viatjar a València o a Múrcia per trobar-me amb 
la formadora i amb la comunitat de referència i 
llavors hi compartia coses. Però el noviciat es fa 
participant en la vida quotidiana. Més enllà de 
si vius dins o fora de la comunitat, la clau és la 
comunió que tens amb les persones que com-
parteixen el teu carisma i la teva interioritat. 
Viure sota el mateix sostre és secundari.

I això com es tria o decideix? 
Va en funciódel que cadascú sent?

Sí, però també de l’obediència, del diàleg. Amb 
la meva superiora he fet un discerniment i a 
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dia d’avui tenim la sensació que la meva crida 
és estar aquí a Barcelona. També hauria po-
gut anar a viure a València o a Múrcia, les dues 
comunitats on hi ha persones més joves amb 
capacitat formativa.

Què hi ha a Barcelona que digui 
“aquest és el meu lloc”?

Sobretot hi ha la tasca que estic fent a Migra 
Studium, amb el projecte de l’espai interreligi-
ós. Però també faig acompanyament espiritual, 
amb trobades mensuals; faig exercicis espiritu-
als a Manresa i exercicis en la vida quotidiana, 
des de fa uns tres anys.

Com lliga la vocació amb el fet de donar 
exercicis espirituals?

Em sento molt cridada a acollir i acompanyar 
les persones que estan fent aquest procés. Em 
crida molt això que en diem “mistagoga”: treba-
llar per ajudar a desvetllar la presència de Déu 
en les persones. També ho faig una mica aquí, a 
l’espai interreligiós.

Arriba un grup d’escola. Què proposeu 

als nois i noies que venen a fer la visita?

A partir d’un itinerari i amb diferents activitats i 
tallers, treballem amb la diversitat cultural i re-
ligiosa. Intentem que les persones que arriben, 
que sobretot són infants i joves, facin una ex-
periència amb allò que els supera, del transcen-
dent, amb la dimensió espiritual o amb la seva 
tradició religiosa. Perquè cadascú viu la interio-
ritat o l’espiritualitat d’una manera diferent.

I com responen?

És una feina de picar pedra. Els infants que ve-
nen no acostumen a estar gaire pel tema, però és 
molt bonic veure al final de la visita les ressonàn-
cies que ha en aquestes persones. Diuen: “m’he 
sentit acollit”, “he sentit igualtat”, o “claredat”, 
o “espiritualitat”; o el respecte, és un valor que 
impacta molt. Recordo amb una visita d’adults, 
d’una entitat social d’una persona que al final del 
recorregut va dir: “jo avui m’he adonat que tinc 
una dimensió espiritual”. Això és una crida per 
mi, sento que la feina que faig aquí hi encaixa.

Portes enfora, l’espiritualitat no és un àmbit 
gaire reconegut...

Durant molts anys s’ha dit que vivim en soci-
etats secularitzades, però els sociòlegs diuen 
darrerament que vivim en societats plurals. I hi 
ha molta gent que busca. El meu parer és que 
tothom té una dimensió espiritual i el tema 
és quin nom li poses, com la reconeixes. Hi ha 
moltes reticències, per la història que tenim, a 
canalitzar-la amb la religió cristiana, catòlica. 
Això no vol dir que la gent no tingui un movi-
ment intern, que no hi hagi alguna cosa que 
no s’estigui movent dintre seu o que no es faci 
les preguntes que es fa tot ésser humà: què 
faig aquí, cap a on vaig, què hi ha després de 
la mort... Aquestes preguntes tan fonamentals 
que intentem respondre.

Unes respostes que ofereix l’opció per la vida 
religiosa? Com es reconeix una religiosa Filla 
del Cor de Maria?

Com a Filla del Cor de Maria m’identifico en la 
intempèrie, en la frontera i en el viure en la nit. 
Tinc una imatge gravada: en període de forma-
ció, a París vam conèixer el lloc on vivia amagat 
el fundador, un amagatall d’un apartament de 
París. Sortia a les nits a donar l’eucaristia i els 
sagraments a les persones que li ho demana-
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ven. Per mi això és un tret concret del carisma. 
En aquesta nit en què aparentment vivim, pre-
servar l’eucaristia. Després cada persona té un 
accent o un altre. Després és un carisma marià, 
cordial, i Maria per mi és la figura de l’acollida, 
de l’obertura, de la intercessió –quan diu “no te-
nen vi”–, aquesta capacitat de diàleg amb Jesús, 
d’amistat profunda amb Jesús. Això és el que 
intento viure i cap a on camino.

Com entén la frontera?

La frontera és ser presència en aquest diàleg 
interreligiós: hi entren cultures i maneres de 
pensar. A la inauguració del curs de Cristia-
nisme i Justícia, el jesuïta Jacques Haers va 
descriure una imatge que em va tocar profun-
dament. Els anglesos, deia, tenen dues parau-
les per descriure la frontera: “border” i “fron-
tier”. La primera parla d’una línia, que separa 
dos espais; però la frontera respon a la imatge 
d’un cirurgià, que obre una ferida.

Per mi és això: la frontera és una possibilitat de 
trobada, no hi ha uns aquí i uns altres allà; però 
alhora és una ferida, perquè hi veus els teus 
límits, els límits de l’altre i a partir d’aquestes 

limitacions i dels conflictes, intentes possibili-
tar alguna altra cosa. En el diàleg interreligiós, 
però també entre persones no creients i cre-
ients. Recordo una vegada una professora que 
ens va dir que per ella la religió és una impo-
sició i un adoctrinament. Jo sento la crida a di-
alogar també amb aquestes persones que ens 
mostren hostilitat o incomprensió; però que 
venen i després et diuen “l’any que ve potser 
m’agradaria tornar”.

Però en la frontera es fa difícil arrelar...

Abans parlàvem del lloc... Jo vaig celebrar els 
vots el 2 de febrer, el dia de la vida religiosa, en 
una petita sala de la comunitat, on no hi havia 
res, tot era molt senzill vaig. Aquell dia vaig 
tenir la sensació d’eternitat, de transcendir el 
temps, però també de transcendir l’espai. Cada 
cop sento que visc arrelada en Déu; l’espai i el 
temps són secundaris.

I això no vol dir que com a persona no sigui sen-
sible: m’imagino plorant el dia que hagi de mar-
xar d’aquí! Tens uns afectes i fas uns vincles i 
t’estimes profundament el que fas, però Déu a 
mi m’ha comunicat més d’un cop: “la meva cri-

da està sobre d’això”. Per sobre d’aquest espai, 
d’aquest moment; és una cosa que transcen-
deix.

En una Església preocupada per la pèrdua 
d’influència, amb comunitats que tanquen 
per manca de relleu, pot semblar innocent 
o poc ambiciós parlar de viure a la intempèrie. 
Una certa estructura pot ajudar a difondre 
el missatge de l’evangeli. Com casen totes 
dues coses?

En el moment en què vam néixer, era impor-
tant viure desarrelades de l’estructura i de les 
estructures del món. Nosaltres vivim un pro-
fund carisma eclesial des del cobrir necessi-
tats i recolzant l’estructura. Quan la necessitat 
està coberta, marxem. A València hi ha una 
escola perquè es va veure la necessitat d’obrir 
una escola en aquell context; però no ens ca-
racteritzem per tenir obres molt estables. L’es-
tructura facilita una possibilitat de trobada, de 
transmissió. I el nostre carisma és més de re-
colzar aquesta estructura que de construir-ne 
de noves.

laura mor –cr | llegir al web +  
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L’arximandrita Cyril Hovorun va ser ordenat 
dins l’Església ortodoxa. Avui dia resideix a Los 
Angeles (EUA) on treballa com a professor asso-
ciat a la Universitat Loyola Marymount, i com a 
director interí a l’Institut Ecumènic de Huffing-
ton. També és professor titular a Suècia, a l’Aca-
dèmia Teològica Sankt Ignatios, i a l’Escola de 
Teologia d’Estocolm.

Es va llicenciar a l’Acadèmia Teològica de Kíev 
i a la Universitat Nacional d’Atenes, i doctorar a 
la Universitat de Durham. Les seves àrees d’es-
pecialització són les primeres tradicions cristi-
anes, l’eclesiologia i la teologia pública. És autor 
de diversos llibres, entre els quals destaquen: 
Will, Action and Freedom: Christological Con-
troversies in the Seventh Century (Boston: Brill, 
2008); Meta-Ecclesiology: Chronicles on Church 
Awareness (Nueva York: Palgrave Macmillan, 
2015); i Scaffolds of the Church: Towards Posts-

tructural Ecclesiology (Oregon: Cascade books, 
2017). 

A més a més, va presidir el Departament de Rela-
cions Externes de l’Església Ortodoxa d’Ucraïna. 
I va liderar reformes educatives a l’Església Orto-
doxa russa quan va ser primer vicepresident del 
Comitè del Patriarcat de Moscou.

Cyril Hovorun ha estat convidat a Barcelona 
per la Fundació Joan Maragall i l’Observatori 
Blanquerna, per pronunciar la conferència ‘La 
relació entre els catòlics i els ortodoxos, estat 
de la qüestió’.

L’Església ortodoxa s’organitza de forma 
diferent de la catòlica. Podria descriure’ns 
quina és la seva estructura?

És clar. Els catòlics tenen una estructura pira-

“Volem reforçar el vincle entre catòlics 
i ortodoxos i estem tenint èxit”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/251215
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midal, totes les esglésies, al final, responen de 
les directrius del Vaticà, del papa Francesc. En 
canvi nosaltres, no tenim una autoritat papal 
similar. El que existeix és una comunitat inde-
pendent d’Esglésies ortodoxes. Heu de pensar 
en un sistema similar al d’una comunitat d’es-
tats. Per exemple, agafem la comunitat britàni-
ca. Per una banda, trobem estats independents, 
i per l’altra banda que aquests estats indepen-
dents comparteixen l’experiència d’imperi bri-
tànic, i estan connectats a través de diversos 
símbols, icones, com per exemple la reina que 
no té cap poder polític, ni control, és més aviat 
una figura pública, històrica i cultural.

El mateix passa amb les esglésies ortodoxes. És 
clar que cal aclarir que hi ha dues famílies: les 
bizantines, i les orientals, que es van establir 
com a resultat de controvèrsies cristològiques, 
al segle v. Així i tot, totes elles comparteixen la 
mateixa memòria respecte a la pertinença de 
l’Imperi Romà.

Les esglésies ortodoxes són autocèfales, inde-
pendents entre elles, i al mateix torn col·labo-
ren i mantenen una relació propera. Són uni-
tats independents connectades. Els fidels, a 

més a més, poden participar de les activitats i 
propostes que fem sense cap mena de pressió, 
com en les comunitats catòliques.

Aquesta relació que s’ha de basar en el consen-
timent també és molt difícil. És per això ma-
teix que entre nosaltres també es troben mol-
tes tensions, desavinences, desacords. I això 
és perquè no pot existir cap exercici de força, 
d’autoritat, no hi ha una jerarquia amb un cap 
d’Església que digui què és el que s’ha de fer. Sí 
que és cert que tenim el patriarcat ecumènic, 
però el seu rol és de coordinador, només com a 
coordinador. És una funció diferent de la que té 
el Papa de Roma.

Del conflicte no s’escapa, ja sigui 
amb una estructura vertical, ja sigui amb 
una d’horitzontal. Això es va evidenciar 
amb el naixement de l’Església Ortodoxa 
d’Ucraïna.

Certament, aquest és un exemple clar que 
evidencia el que provava d’explicar. L’Església 
Ortodoxa d’Ucraïna va néixer el gener de 2019. 

A Ucraïna, abans de l’aparició de l’Església Or-
todoxa d’Ucraïna, les parròquies es dividien en 
tres comunitats diferents: l’Església Ortodoxa 
del Patriarcat de Moscou, l’Església Ortodoxa 
del Patriarcat de Kiev, i l’Església Ortodoxa In-
dependent.

Per norma, cada país té una sola església 
ortodoxa, oi?

Sí, en la majoria de països ortodoxos és així. La 
idea d’una església per nació és històrica. Això 
no impedeix que puguin aparèixer realitats 
com la d’Ucraïna.

L’Església Ortodoxa d’Ucraïna neix amb la vo-
luntat d’aplegar a totes les parròquies. Així i tot, 
l’Església Ortodoxa de Patriarcat de Moscou és 
encara present a Ucraïna. Malgrat que les par-
ròquies, englobades sota aquesta darrera Esglé-
sia, poden decidir si unir-se a un grup o a l’altre.

La creació de l’Església Ortodoxa d’Ucraïna es va 
fer efectiva després que el patriarca Bartolomé, 
de l’Església Ecumènica de Constantinoble, re-
conegués oficialment l’Església Ortodoxa d’Ucra-
ïna, a través de la signatura del tomos, paraula 
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que en grec vol dir certificat, document, decret 
que confirma que aquesta Església és legal i ca-
nònica, i que hauria de ser reconeguda com a tal. 
Fet pel qual s’havia estat lluitant des d’inicis del 
segle xx, podria dir que des del 1917. L’Església Or-
todoxa Russa no reconeix aquesta nova església, 
ells consideren Ucraïna el seu territori canònic.

S’aconsegueix, com bé comenta, el gener 
de 2019. Durant l’any 2014, Ucraïna viu 
la crisi de Crimea i les protestes prorusses. 
Com va influir aquest escenari geopolític?

És clar que l’agressió de Rússia cap a Ucraïna 
va accelerar la creació d’aquesta nova església. 
Però, com dic, fa temps que s’estava demanant. 
És una llàstima que les esglésies siguin utilitza-
des en l’àmbit polític i militar. La resposta dels 
ciutadans, en veure que es patia aquesta ins-
trumentalització, va ser demanar encara amb 
més força la independència de l’Església.

En resum, sí, l’estat d’Ucraïna, la situació en la 
qual es trobava va ajudar que els fidels ucraï-
nesos obtinguessin l’Església Ortodoxa Ucraï-
nesa, però no ha estat l’única causa. Ha estat un 
treball en equip, entre estat i Església.

Quina és la posició del papa Francesc davant 
d’aquesta situació?

La posició de l’Església Catòlica és neutra si 
parlem d’aquest procés intern de l’Església Or-
todoxa. El papa Francesc no vol interferir de 
cap de les maneres. S’avé tant amb l’Església 
Ortodoxa del Patriarcat de Moscou, com amb 
l’Església Ortodoxa d’Ucraïna, com amb l’Esglé-
sia Ecumènica de Constantinoble... el que diu 
és que aquests són afers interns que pertoca als 
ortodoxos resoldre. Respecto la seva posició, i 
la trobo raonable.

A Ucraïna, com bé sabreu, també hi ha catòlics, 
hi ha una Església Greco-Catòlica que té força 
fidels. Alguns d’ells, voldrien que el papa es po-
sicionés de forma més clara, se senten insatis-
fets amb la neutralitat. Els agradaria que agafés 
un rol més fort, i així debilitar les relacions amb 
Putin. 

És una situació delicada, complicada. Entenc 
perfectament la neutralitat del Vaticà.

Al cap i a la fi, la neutralitat també 
és una posició.

(Riu) I tant, i és de vegades la posició més com-
plexa.

Què em podria dir sobre la relació entre 
cristians catòlics i cristians ortodoxos 
al continent europeu?

En termes generals, diria que les relacions són 
bones i cada vegada millors, i espero que així 
sigui per més temps. Per descomptat, els afers 
interns, les tensions de l’Església Ortodoxa ha 
afectat el diàleg entre les tradicions cristianes.

Què és el que va fer que catòlics i ortodoxos 
es separessin?

Entre elles es poden trobar qüestions teològi-
ques. Justament, una d’elles neix a Espanya. Es 
tracta de la Filioque, paraula llatina que signi-
fica “i del fill”. Va ser a Toledo, amb el Concili 
de l’Església Espanyola, on es va dir per primer 
cop que l’Esperit Sant també procedia del fill, 
trencant amb el que fins llavors s’havia ense-
nyat, on el fill era inferior al pare. La idea que 
l’Esperit Sant prové del fill i el pare va tenir 
una bona acollida a occident. Això va suposar 
una divisió amb l’Est, perquè l’Est pensa que 
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l’Esperit Sant prové només del pare. Un altre 
concepte podria ser la natura de la gràcia, per 
a l’Est la llum que els apòstols van veure al 
mont Tabor era no creada, va ser la manera en 
la qual Déu va comunicar-se amb ells, a través 
d’aquesta llum. Per a occident, aquesta llum no 
va ser no creada, va ser creada. Avui en dia, diria 
que aquestes diferències ja no tenen importàn-
cia en discussions teològiques actuals.

I quines en tenen?

L’únic tema que podria tenir una importàn-
cia especial a dia d’avui, seria el tema de la 
primacia. Com interpretar qui és el primer en 
l’Església. Històricament, per als cristians de 
l’est, l’aparició del Papa de Roma va ser excep-
cional. Així i tot, aquest rol no és antològic. Per 
als ortodoxos no ha d’existir una jerarquia en 
la jurisdicció, com comentava abans, no tenim 
una figura com la del papa. Hi ha esglésies in-
dependents, autocèfales. Aquesta discussió an-
tològica encara hi és present de vegades. Crec 
que això és l’únic que ara mateix continua en 
els debats. Els altres, podem dir que han estat 

solucionats a través de l’hermenèutica, a través 
d’estudis històrics.

Quines propostes, entitats poden incentivar 
el diàleg entre ortodoxos i cristians?

Existeixen diverses iniciatives. Per a mi la prin-
cipal seria la Joint International Commission 
for Theological Dialogue Between the Catholic 
Church and the Orthodox Church. Aquí es dona 
un diàleg oficial entre els representants de les 
esglésies catòliques i ortodoxes, i parlen sobre 
documents que tenen a veure amb la Primacia.

En una altra escala, també es treballa 
per aquest mateix propòsit des de l’Institut 
Ecumènic Huffington.

Sí, treballem justament en això, volem reforçar 
el vincle entre catòlics i ortodoxos i crec que 
estem tenint èxit. Parlem de tot el que ens ha 
dividit històricament, el que ens afecta enca-
ra en el present i esperem gestionar i resoldre. 
Volem promoure aquesta relació, generar opor-
tunitats de trobades fraternes, i fomentar un 

ecumenisme constructiu. Em sento optimista 
amb això.

Viu actualment als Estats Units. 
Un país que té majoria catòlica i protestant. 
Com és viure en minoria en aquest país?

Depèn en la regió on visquis, trobaràs una ma-
joria o una altra. Per exemple, al Sud de Cali-
fòrnia, hi ha moltes persones que provenen de 
Llatinoamèrica i, per tant, hi haurà un nombre 
alt de catòlics. A Los Angeles, són majoria, per 
descomptat. També hi ha força cristians que 
provenen de l’est d’Europa. De països com Ar-
mènia, Síria o Egipte. Em sento molt ben acollit 
aquí. Treballant braç a braç amb les institucions 
i universitats. Veig en els meus companys una 
mentalitat molt oberta, i és agradable.

Gràcies, Cyril.

Gràcies a tu.

lucía montobbio –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/volem-reforcar-vincle-entre-catolics-ortodoxos
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Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, l’equitat és l’adaptació de la norma jurí-
dica a cada cas concret, per evitar una interpre-
tació rígida dels preceptes legals. Un concepte 
que ha recollit Khalid Ghali, comissionat de 
Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós de 
l’Ajuntament de Barcelona, al final de les jor-
nades sobre llibertat religiosa que s’han cele-
brat aquest dimarts a Gràcia. Una “equitat i no 
igualtat” que passa per “conèixer i reconèixer” 
des de l’administració les tradicions religioses 
presents a la ciutat. Segons Ghali, “la posició és 
clara: com Ajuntament volem parlar d’aquest 
tema i fer-lo explícit”.

En el mateix sentit s’ha pronunciat el sisè tinent 
d’alcaldia, Joan Subirats, en l’obertura de les 
jornades. “La norma té vocació homogènia” i 
“la tendència de l’administració és a confondre 
igualtat amb homogeneïtat”, ha explicat Subi-
rats. Els dos representants municipals també 
han insistit en “el pluralisme com una caracte-
rística central de la democràcia”.

Aquest pluralisme religiós s’ha volgut visualit-
zar en les jornades organitzades per l’Oficina 
d’Afers Religioses de l’Ajuntament de Barcelona 
que han comptat amb la participació de mem-
bre de diverses confessions religioses, com a 

L’Ajuntament de Barcelona aposta 
per l’equitat en la relació amb les religions

https://www.catalunyareligio.cat/ca/quin-es-estat-llibertat-religiosa-barcelona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/quin-es-estat-llibertat-religiosa-barcelona
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assistents i en el diàleg que s’ha fet en quatre 
taules rodones temàtiques paral·leles.

Denunciar els Acords Església-Estat i control 
a les religions

La jornada s’ha obert amb dues ponències so-
bre la gestió i l’estat de la llibertat religiosa. La 
primera intervenció ha estat de l’assagista de 
Madrid Juan José Tamayo, que ha tractat el 
marc jurídic actual. Tamayo ha parlat de restes 
del substrat nacionalcatòlic a Espanya i ha afir-
mat que els Acords Església-Estat de 1978 “no 
només són preconstitucionals, sinó que són 
anticonstitucionals”.

Segons Tamayo cal derogar aquests acords 
amb l’Església catòlica, però també els acords 
signats el 1992 amb les religions d’arrelament 
notori (islam, protestantisme i judaisme) i la 
llei de llibertat religiosa. Ha denunciat que són 
marcs legals caducats o que creen un greuge 
amb les confessions que no tenen aquest re-
coneixement. Com a proposta ha demanat una 
nova llei de llibertat de consciència i un estatut 
de laïcitat que garanteixi la separació entre es-
glésia i estat.

Tamayo també ha apostat per un “control po-
lític” de l’administració sobre les religions per 
garantir qüestions com la democràcia interna o 
el valors feministes.

En la segona ponència inicial, Maria del Mar 
Griera, directora del grup d’Investigacions en 
Sociologia de la Religió de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, ha reflexionat sobre l’apli-
cació a nivell local dels principis de la llibertat 
religiosa. “L’àmbit local és el clau en la gestió 
de la diversitat religiosa perquè els ens locals 
són els traductors de les grans idees” i “no és un 
tema abstracte, sinó del dia a dia”.

Griera ha explicat les dificultats que moltes ve-
gades té l’administració per decidir “a qui con-
sideren interlocutors” i per distingir “deman-
des legítimes vinculades a la religió o al fet cul-
tural”. Ha remarcat que a Europa els ens locals 
estant donant respostes molt diferents i que és 
un tema molt obert.

Entre altres aspectes, ha apuntat que cal refle-
xionar sobre com es gestiona l’herència rebuda, 
amb un “catolicisme banal” que està present de 
manera difusa als carrers i tradicions pròpies i 

amb una “espiritualitat banal” que porta a cam-
panyes del civisme basades en el Karma. Tam-
bé cal plantejar-se el tema del cofinançament 
perquè “les dificultats econòmiques dificulten 
la igualtat religiosa”. Finalment, ha demanat no 
deixar-se arrossegar per “un debat atrapat pels 
extrems d’un discurs de la laïcitat que s’ha tro-
bat amb el l’extrema dreta”.

Demandes de les confessions

Bona part de la jornada ha estat dedicada al 
debat entre els representants de diverses con-
fessions en quatre taules rodones paral·leles i 
amb propostes o idees que han recollit quatre 
relators.

Sobre ensenyament Maria del Mar Griera ha re-
collit el debat sobre el model de l’assignatura de 
Religió. No hi ha un acord, però sí que hi ha la 
constatació comuna que és important oferir una 
cultura religiosa a tots els alumnes. També s’ha 
coincidit en la necessitat de promoure una apro-
ximació a la interioritat més experiencial i social.

Sobre la dimensió pública de les pràctiques de 
culte, Alberto López Bargados, de la UB, ha 
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recollit el malestar d’algunes confessions per 
la discrecionalitat amb la qual alguns serveis 
municipals apliquen les normatives, sovint a 
criteri de cada responsable. També s’ha apostat 
per ampliar els ajuts i subvencions a les entitats 
religioses, especialment per enfortir les federa-
cions. S’ha destacat que des del món catòlic es 
veu positiu estendre un model de finançament 
a totes les confessions.

Sobre l’observança dels preceptes religiosos en 
l’esfera pública, Glòria García-Romeral, de la 

UOC, ha remarcat les bones pràctiques que ja hi 
ha en àmbits com el funerari, però que encara 
està pendent en altres com l’alimentació a les 
escoles. S’ha constatat que el context polític ac-
tual no afavoreix la desenvolupament d’aques-
tes demandes de les confessions.

Finalment, la quarta taula, amb la participació 
de Catalunya Religió, ha tractat sobre la rela-
ció amb els mitjans de comunicació moderada 
per Miriam Díez, de l’Observatori Blanquerna 
(URL). S’ha recollit la percepció d’hostilitat o 

ignorància que tenen moltes confessions sobre 
el seu tractament informatiu, tot i que no és un 
problema exclusiu de les comunitats religio-
ses. També s’ha destacat la necessitat d’afavorir 
les relacions personals i la proximitat amb els 
periodistes.

jordi llisterri –cr | llegir al web +  
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La Confederació Cristiana d’Associacions de Pa-
res i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) 
organitza el diumenge 9 de febrer al col·legi 
Sagrat Cor de Sarrià la segona edició del projec-
te ‘Diàlegs per a l’educació’. Un projecte iniciat 
l’any passat que enguany porta per títol ‘La in-
novació que inclou tothom’.

“‘Diàlegs per a l’educació’” és un projecte iniciat 
el passat curs basat en el diàleg com a eina per 
compartir diferents punts de vista, amb profes-
sionals relacionats amb el sector educatiu, en 
format de taula rodona, sobre diferents temes 
d’interès general per a les famílies”, afirmen 
des de l’organització. Però aquest any van un 

pas més enllà i obren la Jornada a tothom que 
estigui interessant en el tema educatiu. “Orga-
nitzem activitats que, a més de ser d’interès per 
a les AMPAs, poden ser d’interès pels professio-
nals dels centres”, afegeixen.

Enguany ‘Diàlegs per a l’Educació’ comptarà 
amb una taula rodona en què participarà En-
carna Hernández i David García, directora i 
cap d’estudis de centre; Eduard Sala, respon-
sable d’acció social de Càritas Diocesana de 
Barcelona; Cécile de Visscher, presidenta de 
la Fundació Nexe, i Jordi Collet, vicerector de 
recerca de la Universitat de Vic. La taula rodona 
la conduirà la periodista Xantal Llavina.

La innovació, tema del segon ‘Diàlegs per a 
l’educació’ de les AMPAs de l’escola cristiana

http://www.escolacristiana.org/ccapac/quisom.htm
http://www.escolacristiana.org/ccapac/quisom.htm
https://www.catalunyareligio.cat/ca/neix-dialegs-educacio-nou-projecte-ampas-escola
http://www3.escolacristiana.org/wp_ccapac/wp-content/uploads/2020/01/CCAPAC_DialegsEducacio2020.pdf?utm_campaign=2a-edicio-dialegs-per-a-leducacio-9-de-febrer&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www3.escolacristiana.org/wp_ccapac/wp-content/uploads/2020/01/CCAPAC_DialegsEducacio2020.pdf?utm_campaign=2a-edicio-dialegs-per-a-leducacio-9-de-febrer&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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La innovació que inclou tothom, el tema 
d’aquesta edició, “vol posar de manifest que la 
innovació pot estar també orientada a ser una 
eina inclusiva, i que la inclusió és una necessi-
tat de la nostra societat, de la qual participen 
les nostres famílies i les nostres escoles”, afir-
ma Mar Pla, secretària de la CCAPAC. 

Pla explica que quan hi ha moments d’evolu-
ció gran en molt poc temps, com passa amb 
el tema de la innovació educativa, el que cal, 
creu, “és formació per a mestres però també 
per a les famílies”, ja que, recorda, “les famílies 

necessitem saber acompanyar els nostres fills”. 
La CCAPAC amb voluntat d’establir un espai de 
diàleg entre AMPAs i escola ha creat el projec-
te ‘Diàlegs per a l’educació’. “Que cal dialogar 
tothom ho té clar però no sempre està tan clar 
com s’ha de dialogar”, afirma Mar Pla. “És indis-
pensable anar de la mà família i escola, i més en 
l’àmbit educatiu perquè si no es fa molt difícil 
l’evolució i aprenentatge dels infants”. 

Inclús, reconeix, en un tema com aquest, el de 
la innovació, “en què sembla que corrin més 
els fills que els pares”. Pla creu que el que els 

infants necessiten “és que nosaltres els acom-
panyem en aquest camí i en aquest món, i el 
tema de ‘incloure tothom’ de la Jornada és això, 
comptar amb alumnes, professors i famílies”. 

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/innovacio-tema-segon-dialegs-educacio-ampas-escola
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L’Associació Cultural de mossèn Ballarín ha de-
clarat aquest any 2020 ‘Any del Centenari de 
mossèn Ballarín’. S’inaugurarà aquest dissabte 
8 de febrer, coincidint amb el dia en què se ce-
lebren els cent anys del naixement del capellà 
i escriptor Josep Maria Ballarín i Monset (Bar-
celona, 1920 - Berga, 2016).

L’acte d’obertura tindrà lloc a les dotze del mig-
dia a la sala de plens de l’Ajuntament de Gósol. 
Hi intervindran Rut Carandell, familiar del 
mossèn; Josep Espar Ticó, amic del mossèn; 
Jaume Farguell, exalcalde de Berga; l’arxiver 
Xavier Pedrals, el polític i economista Ramon 
Tremosa, com a membre del Grup d’Estudiants 

Nacionalistes (GEN) i l’arquitecte Jordi Viola.

L’Associació té per objectiu vetllar per la me-
mòria de qui va ser per a molts el rector de 
Catalunya. A primers d’any van demanar a 
l’Ajuntament de Gósol que els deleguessin la 
commemoració del centenari, que compta 
amb la col·laboració del consistori i també de 
la Diputació de Lleida. Ballarín va ser nomenat 
Fill Adoptiu i Predilecte d’aquesta vila de la vall 
del Pedraforca.

En aquesta línia, la secretària de l’Associació 
Cultural de mossèn Ballarín, Núria Arnau, ex-
plica que per Reis ja van batejar un dels pat-

Comença l’Any del Centenari 
de mossèn Ballarín

Fotografia: Gósol | Simone Zuffanelli 
sota llicència CC 3.0.

https://www.instagram.com/p/B8ESXyVhoea/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B8ESXyVhoea/?utm_source=ig_web_copy_link
http://gosol.ddl.net/
https://elmati.cat/chesterton-al-gen/
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ges reials del poble com a “patge Ballarín”. I en 
aquesta línia, faran un Verkami per comprar 
un cap gros a Solsona que l’hi recordi i es faci 
present per Festa Major. “Si els nens també el 
veuen, aconseguirem que no caigui en l’oblit”, 
apunta Arnau, de la mateixa manera que tenen 
una figura que recorda el pintor Pablo Picasso.

Mentre l’acte d’obertura de dissabte recollirà la 
dimensió més pública del personatge, l’acte de 
cloenda es pensarà per a amics i gent més pro-
pera a Ballarín. La seva figura serà recordada al 
llarg de l’any amb diferents actes. Entre juliol i 
agost es farà una exposició a l’Arxiu Comarcal 
del Berguedà, per mostrar fotografies i docu-

ments del seu fons bibliogràfic que Ballarín va 
cedir a l’arxiu. També volen assenyalar la im-
portància que van tenir pel Santuari de la Mare 
de Déu de Queralt les obres que hi va promoure 
quan va ser-ne capellà custodi, des de 1958 fins 
al 1993. L’Associació hi dedicarà una conferèn-
cia des de la perspectiva de l’arquitectura.

Les novetats sobre l’Any Ballarín es poden se-
guir al compte d’Instagram de l’Associació.

laura mor –cr | llegir al web +  
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El Papa demana que les fires contribueixin 
a una economia global més justa i humana

El papa Francesc s’ha dirigit aquest dijous als 
participants de la Cimera de la Unió de Fires In-
ternacionals (UFI) i els ha convidat a “promoure 
la inclusió, la cura de la llar comuna i el desenvo-
lupament integral de les persones i els pobles”. 
El bisbe de Roma ha ressaltat la seva contribució 
a “una economia global més justa i humana”, al 
mateix temps ha subratllat com en aquest món 
cada vegada més “unit”, “creixen les possibilitats 
d’interrelació i cooperació entre els individus i a 
través de les activitats que aquests realitzen”. 

vatican news | llegir al web +

L’arquitecta francesa Anne Lacaton, 
honoris causa per la Universitat Ramon Llull

Arquitecta i cofundadora de l’estudi Lacaton & 
Vassal, ha estat investida com a doctora hono-
ris causa per la Universitat Ramon Llull (URL) a 
proposta de l’Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura La Salle-URL. Durant l’acte s’ha elogiat 
la carrera i els mèrits de l’estudi d’arquitectes 
francès encapçalat per Lacaton i el seu marit, 
Jean Philippe Vassal, que s’alinea amb molts 
dels valors històrics de l’Escola de La Salle-URL 
com la sostenibilitat, l’economia circular, la im-
portància del component social i el respecte 
per l’entorn natural i històric.

universitat ramon llull | llegir al web +

Acheleke Christian Leke rep el premi 
Mundo Negro a la Fraternitat 2019

Dissabte va recollir a Madrid aquest premi –que 
concedeix la revista Mundo Negro, dels missi-
oners combonians– pel seu treball de promo-
ció de la pau entre la joventut camerunesa. I 
aquest divendres ha ofert el seu testimoni a la 
seu de Cristianisme i Justícia. El seu país és un 
dels que pateixen un major impacte del terro-
risme sobre la població, especialment de Boko 
Haram a l’entorn del llac Txad, i a les regions 
anglòfones, que mantenen un conflicte polític 
i territorial amb el govern de Yaundé.

cij / mundo negro | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-demana-fires-contribueixin-economia-global
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-demana-fires-contribueixin-economia-global
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/251311
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/251311
https://www.catalunyareligio.cat/ca/acheleke-christian-leke-rep-premi-mundo-negro
https://www.catalunyareligio.cat/ca/acheleke-christian-leke-rep-premi-mundo-negro
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Els tapissos de la Seu Vella i les fonts 
bíbliques

El Museu de Lleida va acollir el 28 de gener la 
conferència ‘Les fonts bíbliques i els tapissos 
de la Seu Vella’ a càrrec de la teòloga Mar Pérez 
i la conservadora del museu Carme Berlabé, 
dintre dels actes de la Setmana Bíblica. Davant 
d’unes 80 persones van relatar la història de  
dos tapissos de grans dimensions. Un mostra 
l’escena bíblica en què Rebeca ofereix aigua a 
Eliezer. De l’altre tapís de tema bíblic van ex-
plicar que els experts dubten si es tracta de la 
representació de la història de l’heroïna hebrea 
Ester o la història mitològica de Jasón i Medea. 

bisbat de lleida | llegir al web +

Xavier Nus: “El lleure és un dret, no un luxe”

Vetllar per donar a conèixer a la societat els apre-
nentatges adquirits en les entitats de lleure i 
aconseguir fer-los assequibles a tothom. És rep-
te de futur del Moviment de Centres d’Esplais 
Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés, 
segons el seu president Xavi Nus. Aquest cap de 
setmana el Vendrell ha acollit l’Assemblea Gene-
ral Ordinària 2020 del MCECC amb la participa-
ció de prop de 300 responsables d’esplai d’arreu 
de Catalunya i les Illes Balears. S’hi han aprovat 
la memòria d’activitats del 2019 i el pla d’accions 
i l’informe econòmic pel 2020 i els assistents 
han debatut sobre el rumb del moviment.

fundació pere tarrés | llegir al web +

8.500 cafès omplen la Setmana del Cafè 
Solidari de Sant Joan de Déu

Gràcies a la complicitat de mercats, famílies, 
grups d’amics, empreses, mitjans de comuni-
cació i associacions, Sant Joan de Déu ha acon-
seguit 8.500 euros que aniran destinats als 
projectes socials de la Magic Line SJD. Del 27 
de gener al 2 de febrer, s’ha viscut una setma-
na d’intensa activitat als mercats, aconseguint 
servir 8.500 cafès solidaris. L’Orde Hospitalària 
ha aconseguit així que la Magic Line Sant Joan 
de Déu sigui molt més que una caminada i que 
arribi a les cases, a les oficines i sobretot, als 
mercats.

sant joan de déu | llegir al web +

http://www.bisbatlleida.org/ca/content/els-tapissos-de-la-seu-vella-i-les-fonts-b%C3%ADbliques
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tapissos-seu-vella-fonts-bibliques
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tapissos-seu-vella-fonts-bibliques
https://www.catalunyareligio.cat/ca/xavier-nus-lleure-es-dret-no-luxe
https://www.catalunyareligio.cat/ca/xavier-nus-lleure-es-dret-no-luxe
https://www.catalunyareligio.cat/ca/8500-cafes-omplen-setmana-cafe-solidari-sant-joan
https://www.catalunyareligio.cat/ca/8500-cafes-omplen-setmana-cafe-solidari-sant-joan
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Les escoles concertades planten 
cara a les normes que prepara el 
Govern
DC, 05/02/2020 | ARA

La Sagrada Família va rebre 4,5 
milions de turistes
DLL, 03/02/2020 | EL PUNT AVUI

La restauració dels menhirs del 
Miracle en deixa al descobert 
decoracions inèdites
DC, 05/02/2020 | REGIÓ 7

Sol·liciten un memorial del camp de 
concentració de la Seu Vella
DM, 04/02/2020 | LA MAÑANA

Un nou cicle de CaixaForum Girona 
aprofundeix en la música de 
rèquiem
DG, 02/02/2020 | DIARI DE GIRONA

La Xarxa de Comunicació 
Local dedicarà un capítol sobre 
Patrimonis al Conjunt Romànic 
de la Vall de Boí
DV, 07/02/2020 | LA MAÑANA

El diàleg interreligiós protagonitza 
la Setmana de la Pau a Blanes
DS, 01/02/2020 | DIARI DE GIRONA

L’escolania de Montserrat, aquest 
divendres a Cervera
DV, 07/02/2020 | LA MAÑANA

https://www.ara.cat/societat/escoles-concertades-normes-Govern_0_2393760634.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1732824-la-sagrada-familia-va-rebre-4-5-milions-de-turistes.html
https://www.regio7.cat/solsones/2020/02/05/restauracio-dels-menhirs-del-miracle/595471.html
https://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/solliciten-un-memorial-del-camp-de-concentracio-de-la-seu-vella/
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2020/02/02/nou-cicle-caixaforum-girona-aprofundeix/1027080.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/recull/manana/xarxa-comunicacio-local-dedicara-capitol-sobre-251498
https://www.diaridegirona.cat/fets-gent/2020/02/01/dialeg-interreligios-protagonitza-setmana-pau/1026909.html
https://www.lamanyana.cat/cultura/public/article/lescolania-de-montserrat-dema-a-cervera/
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Dilluns 10 de febrer
■ Presentació del Mapa religiós 
de Catalunya. De 13:30 a 15 h. 
Sala de reunions de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia – 
UAB. Cerdanyola del Vallès. 
■ Pacificar el final de la vida, amb 
Jordi Cussó. De 18 a 21 h. Àmbit 
d’Investigació i Difusió Maria 
Corral. Barcelona. 
■ Quina espiritualitat pel 
compromís social? 19 h. 
Cristianisme i Justícia. Barcelona. 

Dimarts 11 de febrer
■ Memorial Pere Tena a Juan 
Javier Flores Arcas. De 17:30 
a 19:30 h. Seminari Conciliat 
de Barcelona – Aula Magna . 
Barcelona. 
■ El judaisme i el cristianisme 
protestant, amb Stephen 

Berkowitz i Marta López. De 
18:30 a 20 h. Parròquia de la Mare 
de Déu del Carme. Barcelona. 
■ Franctiradors de l’assaig, amb 
Agustí Pàniker i Ignasi Moreta. 
19 h. Tòmiris Llibreria. Barcelona. 
■ La solitud en el malalt, amb 
Jordi Seubas. De 20 a 21 h. Locals 
parroquials de Santa Maria. 
Igualada. 
■ Justin Taylor: Pare Soler, 
Scarlatti i Ligeti. 20 h. Capella de 
Santa Àgata – Museu d’Història de 
Barcelona. 

Dimecres 12 de febrer
■ Adrià Pujol Cruells presentarà 
‘La gola’ a La Impossible. 19 h. 
Llibreria La Impossible. Barcelona. 
■ Joan Estruch presentarà ‘Crec 
recordar’. 19:30 h. La Capota. 
Tarragona. 

Dijous 13 de febrer
■ Sessió formativa sobre la 
normativa de centres de culte. De 
9:30 a 14 h. Aules de formació de 
l’edifici Generalitat a Girona. 
■ Seminari – taller sobre el 
programa LaTex. De 13:30 a 15 h. 
Sala de reunions de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia – 
UAB. Cerdanyola del Vallès. 
■ Lideratge inspirat en 
l’espiritualitat ignasiana (6a 
edició). Del 13 al 15 de febrer. Cova 
de Sant Ignasi. Manresa. 
■ L’espai interreligiós, per 
Raimon Ribera. 19 h. Cristianisme 
i Justícia. Barcelona. 
■ La globalització i l’acollida 
en el món, per Sergi Mas. 19 h. 
Cristianisme i Justícia. Barcelona.
■ Les noves cares de la 
pobresa. De 19:30 a 20:30 h. 
Casal Parroquial de Sant Josep. 
Barcelona. 
■ Diàleg entre religions i 

interpel·lacions mútues, per 
Jaume Flaquer. 19:30 h. Institut 
d’Estudis Ilerdencs – Aula Magna. 
Lleida. 
■ Sollazzo Ensemble: “Parle qui 
veut”. 20 h. Parròquia de Sant Pau 
del Camp. Barcelona. 

Divendres 14 de febrer
■ Conferència i Meditació en 
la No-Dualitat Del 14 al 16 de 
febrer. Centre Sakya Gephel Ling. 
Barcelona.
■ Valors espirituals de la natura. 
Del 14 al 17 de febrer. De 16 a 18 h. 
Universitat de Girona – Facultat de 
Lletres. 
■ Primeres Jornades sobre 
Abusos Sexuals. Del 14 de 
febrer al 14 de març. De 16 a 19 
h. Fundació Vidal i Barraquer. 
Barcelona. 
■ Joan Estruch i Jaume Angelats 
presentaran ‘Crec recordar’. 18 h. 
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Llibreria l’Altell. Banyoles. 
■ Retir de cap de setmana: “Obrir 
el Cor”. Del 14 al 16 de febrer de 18 
a 16 h respectivament. Vidrà. 
■ Sopar dels Amics de Justícia i 
Pau. 20 h. Restaurant Can Palou. 
Esplugues de Llobregat. 

Dissabte 15 de febrer
■ Eneagrama sufí. 15 i 16 de febrer. 
Campus Can Benet Vives. Tordera. 
■ Dissabtes de pregària 
contemplativa. Tot el dia. Cova de 
Sant Ignasi. Manresa. 
■ Espiritualitat en els textos 
bíblics. Del 15 de febrer al 26 de 
juny. De 9 a 23 h. Institut Superior 
de Ciències Religioses. Barcelona. 

■ Egipci Clàssic - Nivell Inicial. 
Del 15 de febrer al 22 de juny. 
De 9 a 23 h. Escola de Llengües 
Clàssiques. Barcelona.
■ Curs d’interpretació del Cant 
Gregorià. De 9 a 20 h. Casal Baix 
Camp. Cambrils. 
■ Recursos per l’animació bíblica. 
Del 15 al 26 de febrer. De 9 a 23 
h. Institut Superior de Ciències 
Religioses. Barcelona. 
■ Els salms, un itinerari poètic. 
Del 15 de febrer al 26 de juny. 
De 9 a 23 h. Institut Superior de 
Ciències Religioses. Barcelona. 
■ El fonaments de l’Islam. Del 25 
de febrer al 26 de juny. De 9 a 23 
h. Institut Superior de Ciències 
Religioses. Barcelona. 
■ Fe i ciència. Fins el 26 de juny. 
De 9 a 23 h. Institut Superior de 

Ciències Religioses. Barcelona. 
■ Arts contemporànies i 
espiritualitat. Del 15 de febrer al 
26 de juny. De 9 a 23 h. Institut 
Superior de Ciències Religioses. 
Barcelona. 
■ La conversió ecològica des del 
cor, amb Agnès Reyes. De 10 a 13 h. 
Centre Pastoral Juvenil Marista. 
Barcelona. 
■ Recés de l’Acció Catòlica Obrera. 
10 h. Parròquia de Sant Josep 
Obrer. Barcelona. 
■ Silenci Contemplatiu. De 10 a 
13 h. Espai d’Interioritat Francesc 
Palau. Barcelona. 
■ Retir de meditació sufí. De 10 
a 18 h. Casa d’Espiritualitat Sant 
Felip Neri. Barcelona. 
■ Trobada del grup Sedàs. De 
10:30 a 13 h. Reial Monestir de 

Santa Maria de Poblet. 
■ El síntoma como símbolo. 
De 11 a 13 h. Institut de Ciències 
Religioses. Barcelona. 
■ Kit bàsic de meditació. 15 i 16 de 
febrer. De 11 a 14 h. Dharmadhatu. 
Barcelona. 

Diumenge 16 de febrer
■ Missa en D Major de Dvorak. 12 
h. Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes. Barcelona.
■ Compositors contemporanis 
per cant i piano 18 h. Església 
de Sant Gaietà – Pares Teatins. 
Barcelona. 
■ La Real Cámara & María Espada: 
Caldara. 19 h. Parròquia de Sant 
Pau del Camp. Barcelona.
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