
EDICIÓ SETMANAL | TOTA L’ACTUALITAT A WWW.CATALUNYARELIGIO.CAT | DIVENDRES 14 DE FEBRER DE 2020 | Número 70

pàg. 3 | josep lligadas

El pa per a l’Eucaristia

pàg. 5 | simó gras

Creats per a l’eternitat

pàg. 7 | jesús renau

Normal, sí, i trencador

pàg. 17 | fedac

“Cal tornar a l’escola el seu sentit 
humanitzador”

pàg. 20 | educació

Què ha passat amb l’escola Immaculada 
Concepció de Barcelona?

pàg. 24 | cultura

Centenari de l’Arxiu Arxidiocesà de 
Tarragona, la història de com hem viscut

pàg. 26 | juan javier flores, premi cpl

“No vaig néixer liturgista”

“Estimada Amazònia” reforça el clam dels pobres 
i aparca canvis en el sacerdoci | pàg. 9 



PÒRTIC

SUMARI Panoràmica
El pa per a l’Eucaristia, per Josep Lligadas
Creats per a l’eternitat, per Simó Gras
Normal, sí, i trencador, per Jesús Renau

Actualitat
‘Estimada Amazònia’ reforça el clam dels pobres i aparca canvis en el sacerdoci
“Estimada Amazònia” en 30 cites
FEDAC: “Cal tornar a l’escola el seu sentit humanitzador”
Què ha passat amb l’escola Immaculada Concepció de Barcelona?
Els Maristes constitueixen la Comissió d’Acollida a les Víctimes d’abusos sexuals de casos prescrits
Centenari de l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, la història de com hem viscut
Juan Javier Flores, premi CPL: “No vaig néixer liturgista, he après litúrgia al monestir”

Recull de premsa | Santuari paleolític a l’Espluga de Francolí - El Celler de Can Roca 
amb Càritas - Homenatge a Ballarín - Omella i la CEE

Agenda | Parròquies al servei de l’evangelització - Dones a l’Església - Pregària pels drets humans

La setmana a les xarxes

El Sínode de l’Amazònia ha quedat determinat mediàticament pel debat 
sobre la possibilitat d’ordenar homes casats o el diaconat de les dones. 
Per ara, el tema ha quedat aparcat. No es tocarà en el pontificat de Francesc. 
Ha considerat que no està madur. Però, per primera vegada, de forma sinodal, 
el tema s’ha valorat i votat en un organisme oficial de l’Església universal.

3

9-29

30

31 
33



Dv, 14/02/2020 | Catalunya Religió | núm. 703 | PANORÀMICA

En els primers segles de l’Església, l’Eucaristia 
se celebrava amb pa i vi que la gent portava de 
casa. O sigui que el pa que hi havia cada dia a 
taula, i el vi que bevien, servia per fer present 
el cos i sang de Crist en la reunió de la comu-
nitat. Aquesta aportació es feia en alguns llocs 
portant-ho a la sagristia abans de la celebració, 
i en altres durant la celebració mateixa. Tot 
plegat, per cert, donava peu a alguna situació 
pintoresca: per exemple, Gregori de Tours par-
la d’un diaca que va ser descobert canviant un 
bon vi de Gaza que un feligrès havia dut (Gaza 
era famosa pels seus vins; ara, tristament, ho 
és per motius molt menys agradables) per un 
altre vi de poca qualitat; o la d’aquella dona ro-

mana que, a l’hora de la comunió, li va tocar un 
tros del pa que ella mateixa havia cuit a casa i li 
semblava impossible que allò pogués ser el cos 
de Crist, de manera que el papa sant Gregori es 
va haver d’esforçar a fer-li una bona catequesi 
personalitzada...

Com és evident, doncs, durant els primers se-
gles el pa no era àzim –és a dir, sense llevat– ni 
tenia cap semblança amb el pa que fem servir 
actualment per a l’Eucaristia. Però el cas és que, 
cap al segle ix o x, aquest costum de dur el pa 
i el vi de casa es va anar perdent, simultània-
ment amb el fet que la gent combregava cada 
cop menys, i es va començar a fer servir un pa 

El pa per a l’Eucaristia

JOSEP LLIGADAS
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre
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que es preparava a les esglésies. I aquí van en-
trar en joc un parell de criteris que van canviar 
el tipus de pa. Per una banda, el record del fet 
que Jesús, en el darrer sopar, havia fet servir 
segurament pa àzim, com era propi de les fes-
tes pasquals jueves, va portar a pensar que no 
estaria gens malament evocar el que havia fet 
Jesús utilitzant també pa àzim. I per una altra, 
el fet que el pa àzim sigui més fàcil de prepa-
rar va contribuir a fer que aquest tipus de pa, 
en el qual s’acostumava a gravar el monograma 
de Crist, s’anés imposant com a pa per a l’Euca-
ristia. I així és com es va fer un pas fins llavors 
desconegut: el pa deixava de ser un pa com el 
de casa, i passava a ser un pa “especial”, que ja 
pel sol fet de veure’l mostrava el seu caràcter de 
matèria destinada a coses sagrades. La senyora 
aquella de sant Gregori ara ja no hauria tingut 
problemes, però, en canvi, la força simbòlica 
del pa quotidià que esdevé cos de Crist queda-
va notablement afeblida.

I aquest afebliment va anar augmentant. Per-
què, portats per aquest principi d’estalvi d’ener-
gies que tant de mal ha fet sempre a la litúrgia, 

el pa àzim es va anar convertint en un pa molt 
fi de color blanc que ho sembla tot menys pa, 
i que és el que hem anat utilitzant fins al dia 
d’avui. I a sobre, també per facilitar la feina, es 
van inventar les hòsties individuals, que van 
portar a la liquidació del gest bàsic de l’Eucaris-
tia que és la fracció del pa –de tot el pa– per re-
partir-lo a l’assemblea. I llavors va venir l’exal-
tació medieval de l’adoració a l’Eucaristia, amb 
l’aparició de les custòdies, que generalment 
consisteixen en uns raigs lluminosos daurats 
o platejats més o menys espectaculars amb 
un peu per poder-la dur, i al centre dels quals 
es posa l’hòstia consagrada, que així, en forma 
de disc de color blanc, fa molt més efecte que si 
s’hi posés un tros de pa... I així, el “pa” de l’Eu-
caristia passava definitivament a ser un pa que 
no és percebut com a pa, sinó com una cosa ja 
de per si mateixa sagrada, és a dir, separada de 
la vida normal. Tot el contrari del que pretenia 
Jesús.

Mentrestant, cal recordar-ho, les esglésies 
d’Orient, tant les ortodoxes com les catòliques, 
mantenien, i continuen mantenint, el pa nor-

mal, amb llevat, com a pa per a l’Eucaristia. I, 
com diu el concili de Florència, del 1439, “el cos 
de Crist es consagra veritablement en pa de blat 
àzim o fermentat, i en un o altre han de consa-
grar els sacerdots el cos del Senyor, cada un 
segons el costum de la seva Església, oriental o 
occidental”.

Arribats en aquest punt, jo crec que s’imposa-
ria una reflexió. ¿Segur que aquest costum de 
fer servir pa àzim per a l’Eucaristia cal mante-
nir-lo? Recordem-ho: no és cap qüestió de fe, 
és només un costum convertit en norma. ¿No 
serien molt més significatives les nostres Eu-
caristies si féssim servir pa normal com es va 
fer en els primers segles de l’Església? Si volem 
revaloritzar els sagraments, hem de fer servir 
signes que ho siguin de veritat, i aquest n’és un 
de molt important. Al qual s’hauria d’afegir, per 
acabar de completar-lo, que en totes les cele-
bracions de l’Eucaristia es combregués amb pa 
i vi, i un vi begut, no un vi per sucar-hi el pa.

josep lligadas | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre/pa-eucaristia-251775
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L’autor de la carta als hebreus diu: «No tenim 
aquí la ciutat que durarà per sempre, busquem 
la que encara ha de venir» (He 13,14). I són mol-
tes les expressions de Jesús que ens recorden 
aquesta mateixa idea d’eternitat: «No amun-
tegueu tresors aquí a la terra, reuniu tresors al 
cel» (Mt 6, 19-20).

D’aquí a pocs dies s’iniciarà el temps de Quares-
ma que, com bé sabem, és camí cap a la Pasqua. 
I serà un temps de crida a la conversió. Voldria 
fer notar que totes les crides a la conversió de 
l’Evangeli són per a la Vida! És a dir, busquen 
portar-nos a gaudir ja en el moment present de 
la vida plena per la qual ens ha creat Déu, i que 
té com desplegament l’eternitat.

Tenir ben present aquest principi evangèlic 
és necessari per encertar en els múltiples pro-
cessos de discerniment que ens van acompa-
nyant al llarg de la vida. Una perspectiva que 
només inclogui els anys de vida a la terra ens 
portarà a camins que, lluny de fer-nos créixer 
en virtuts, ens tenallaran amb innombrables 
temptacions.

Al nostre país, en breu, sorgirà el debat sobre 
l’eutanàsia. Serà un debat complex, molt com-
plex, i per tant, necessitarà que excel·lim en la 
pràctica de les virtuts alhora d’opinar (ja que opi-
nar, opinarem! sigui a la plaça o a casa). És obvi 
que aquestes quatre línies no poden desplegar 
aquest tema, però sí que voldria posar de relleu 

Creats per a l’eternitat

SIMÓ GRAS
EL PLEBÀ DE MONTBLANC

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/pleba-montblanc
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que molt sovint es confon la paraula eutanàsia 
amb mort digna. I no hauria de ser. Eutanàsia 
vol dir aquella acció o omissió que busca acon-
seguir la mort per evitar un dolor. Si és ajudat 
per un tercer s’anomena suïcidi assistit. En canvi, 
per mort digna o ortotanàsia s’entén, o s’hauria 
d’entendre, com aquella acció que a través de 
mitjans socials i terapèutics busca ajudar a ben 
morir la persona, al seu temps, en pau i també 
sense dolor. Com veieu no és el mateix, un pro-
voca i l’altre acompanya. 

Una altra paraula que sortirà en aquest debat 
serà la distanàsia o obstinació terapèutica que 
no és altra cosa que l’acció sanitària que busca, 
per tots els mitjans, la prolongació hipertrofiant 
del procés de morir. El que diem una prolonga-
ció desproporcionada de la vida. Tenir el Testa-
ment vital fet ajuda molt per evitar aquests ca-
sos. I, per últim, una expressió que diem poc, i 

que em sembla que practiquem molt, que és el 
silenci actiu davant de la mort. Parlar de la mort 
és el nou tabú, ni a aquells avis que es troben 
als últims moments de la vida sembla que els 
permetem parlar de la seva mort i els volem 
amagar allò que és obvi i pel qual cal prepa-
rar-se a viure.

Davant d’aquesta situació no hem de perdre de 
vista que estem creats per a la vida, però per 
una vida eterna! Des d’aquí cal que tinguem 
ben presents una sèrie de principis. Com és el 
principi de beneficència: mira de fer el bé i evita 
el mal. És a dir, sempre buscar protegir a la per-
sona, evitar el dany, vetllar per la dignitat del 
malalt. I, per tant, que estigui acompanyat, que 
sigui escoltat, que sigui respectat, que se sàpi-
ga estimat, que estigui espiritualment assistit, 
i que medicament tingui aquells serveis que 
requereixi per ben viure el procés de la mort. 

Un altre principi és el de l’autonomia: una per-
sona no deixa de ser persona pel fet d’estar en 
procés de mort imminent i, per tant, té dret a la 
informació, i a la deliberació sobre el que viu i 
la manera com ho viu. I, en tercer lloc, el prin-
cipi de justícia que equival a proporcionalitat i 
equitat en els mitjans tècnics i humans per viu-
re aquest moment.

El papa Benet deia a Deus caritas est: «Cal 
aprendre a mirar l’altra persona no només amb 
els meus ulls i amb els meus sentiments, cal 
també mirar-lo des de la perspectiva de Jesu-
crist. En veure’l amb els ulls de Crist, puc do-
nar-li la mirada d’amor que ell necessita» (18). 
Caldrà tenir-ho ben en compte en aquest debat 
i especialment quan ens toqui acompanyar en 
el procés de ben morir.

simó gras | llegir al web +  
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«Amic, aquesta tarda he acabat els dos dies de 
recés i tinc moltes ganes de comunicar-t’ho. Co-
mençant pel més extern: el lloc és fantàstic; des 
de la finestra del petit apartament que la Maria 
em va deixar veig el Pedraforca que emergeix 
com un gegant endormiscat sobre un matalàs 
de boscos i cobert de roca. Silenci absolut. La 
primera nit vaig dormir vuit hores sense parar i 
en repòs total.

»No ha passat res extraordinari. Cap visió, cap 
llum especial, cap llàgrima, ni eufòria ni temor. 
Tot normal. Això sí, molta serenitat i molta pau. 
A l’anada pensava, no sense una mica de por, 
que cercant Déu potser tindria algun fenomen 

místic o anormal. Era possible, no es podia des-
cartar, car anava a la recerca d’un desconegut 
o de la buidor fonda de la vida. Doncs, no. Res 
estrany. Això sí, he pres una decisió. T’explico.

»Mentre anava caminat, observant els arbres 
i escoltant el vent, a poc a poc la meva ment 
s’aclaria. Em paro i em pregunto: Però què estic 
cercant? Resposta: Estic cercant la fe en Jesús!! 
M’encantaria trobar el camí de creure. I en aquell 
moment vaig entendre que cercar el camí ja era 
començar a caminar. Si cerco, camino.

»Cap a on? Voldria saber si Jesús és un somni o 
una realitat actual de vida. Aquest pensament 

Normal, sí, i trencador

JESÚS RENAU
A VISIÓ POSITIVA

Fotografia: Pedraforca | Josep Monter a Pixabay.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visi-positiva
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que ja caminava em va donar molta pau i la cer-
tesa que no m’enganyava. Si cerco és que hi ha 
un element que em mou, com una crida que 
quasi no sento. Estic com mogut a continuar 
cercant. Quan ens veiem t’explicaré més coses.

»Però ara digue’m la teva opinió; i què m’acon-
selles. Fins aviat.»

Parlarem. Demà, si et va bé, quan surtis de la fei-
na. Però ja et dic d’entrada que hi ha molta gent 
que cerca el que em dius. De debò tenen el desig 
d’esdevenir cristians i seguir Jesús. Tots tenen 
aquesta set. Es troben durant molts mesos. Es 

diu el “catecumenat“. Penso que és el que espe-
res. Com ho veus?

«Amic, la meva decisió era, i és, seguir cercant 
i, si pot ser, amb altres. Has encertat. Saps què 
penso?

La soledat del recés desemboca a la comunitat. 
Potser no puc entendre Jesús sense comuni-
tat.»

El recés ha sigut trencador.

jesús renau | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/normal-si-trencador-251605
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El clam dels pobres de la terra, l’arrelament de 
l’Església a cada realitat cultural, l’ecologia inte-
gral o el protagonisme del laïcat, són alguns dels 
punts que surten més reforçats del compromís 
de l’Església a zones com l’Amazònia. Així que-
da recollit de nou en l’Exhortació apostòlica del 
papa Francesc Estimada Amazònia que fixa les 
conclusions del Sínode celebrat l’any passat. 
Francesc, però, no planteja cap canvi visible ni 
jurídic sobre dos temes que es van posar a debat 
en el Sínode i dels que es va demanar una possi-
ble revisió: estudiar un diaconat femení i l’orde-
nació sacerdotal de diaques casats. 

El document pontifici assumeix la dificultat 
que genera la falta de sacerdots en algunes zo-
nes i l’imprescindible paper de la dona per ga-
rantir la continuïtat de l’Església. Però es manté 
en el magisteri del darrers papes i no planteja 
cap canvi els ministeris actuals. 

Francesc assegura que les dones “tenen un pa-
per central a desenvolupar en les comunitats 
amazòniques” i “haurien de tenir accés a llocs, 
inclosos els serveis eclesials que no impliquin 
ordes sagrats i que puguin significar millor el 
paper que els correspon”. Però que no és cert 

‘Estimada Amazònia’ reforça el clam 
dels pobres i aparca canvis en el sacerdoci

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/amazonia-obre-mirada-esglesia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/amazonia-obre-mirada-esglesia
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“que a les dones se’ls atorgaria un major esta-
tus i participació en l’Església només si fossin 
admeses als Ordes Sagrats”. 

Per assegurar l’atenció sagramental a les co-
munitats més remotes, el text insisteix en una 
crida a les vocacions i en sensibilitzar i formar 
al clergat perquè es dediquin en aquest àmbit 
pastoral de perifèria. 

D’altra banda, l’Exhortació utilitza cites de di-
versos autors llatinoamericans, a més de les 
habituals de documents oficials. En ells cita un 
poema del bisbe claretià Pere Casaldàliga i au-
tors com Pablo Neruda, Carlos Galeano, Mario 
Vargas Llosa, o Vinicius de Moraes.

Reproduïm el resum de l’Exhortació Apostòlica 
Estimada Amazònia que ha ofert la Santa Seu.

Estimada Amazònia, l’exhortació 
del Papa per una Església amb rostre amazònic

“L’estimada Amazònia es mostra davant del 
món amb tota la seva esplendor, el seu drama, 
el seu misteri”. Així comença l’exhortació apos-
tòlica postsinodal, Estimada Amazònia. El Pon-

tífex, en els primers punts (2-4) explica “el sen-
tit d’aquesta Exhortació” plena de referències 
a documents de les Conferències Episcopals 
dels països amazònics, però també a poemes 
d’autors relacionats amb l’Amazònia. Posa en 
relleu que desitja “expressar les ressonàncies” 
que el Sínode ha provocat en ell. I precisa que 
no pretén substituir ni repetir el Document Fi-
nal que ens convida a llegir “íntegrament”, es-
perant que tota l’Església es deixi “enriquir i in-
terpel·lar” per ell i que l’Església de l’Amazònia 
es comprometi “en la seva aplicació”. Francesc 
comparteix els seus “Somnis per a l’Amazònia” 
(5-7), el destí de la qual ha de preocupar a tots, 
perquè aquesta terra també és “la nostra”. For-
mula “quatre grans somnis”: que l’Amazònia 
“lluiti pels drets dels més pobres”, “preservi la 
riquesa cultural”, “custodiï gelosament l’acla-
paradora bellesa natural” i, finalment, que les 
comunitats cristianes siguin “capaces de lliurar 
i encarnar-se en l’Amazònia”.

El somni social: que l’Església estigui 
al costat dels oprimits

El primer capítol d’Estimada Amazònia se cen-
tra en el “Somni social” (8). Destaca que “un 

veritable plantejament ecològic” és també un 
“plantejament social” i, si bé s’aprecia el “bon 
viure” dels indígenes, adverteix contra el “con-
servacionisme” que només es preocupa pel 
medi ambient. En tons vibrants, parla d’”in-
justícia i crim” (9-14). Recorda que Benet XVI 
ja havia denunciat “la devastació ambiental de 
l’Amazònia”. Els pobles originaris, adverteix, 
pateixen la “submissió” tant dels poders locals 
com dels externs. Per al Papa les operacions 
econòmiques que alimenten la devastació, 
els assassinats, la corrupció, mereixen el nom 
d’”injustícia i crim”. I amb Joan Pau II reitera 
que la globalització no ha d’esdevenir un nou 
colonialisme.

Que els pobres siguin escoltats 
sobre el futur de l’Amazònia

Davant tal injustícia, el Pontífex demana “indig-
nar-se i demanar perdó” (15-19). Per Francesc 
són necessàries “xarxes de solidaritat i desen-
volupament” i crida al compromís de tots, in-
cloent-hi als líders polítics. A partir d’aquí, el 
Papa s’atura en el tema del “sentit comunitari” 
(20-22). Recorda que per als pobles amazònics 
les relacions humanes “estan impregnades per 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-02/querida-amazonia-papa-francisco-exhortacion.html


Dv, 14/02/2020 | Catalunya Religió | núm. 7011 | ESTIMADA AMAZÒNIA

la naturalesa circumdant”. Per aquesta raó, es-
criu, viuen com un veritable “desarrelament” 
quan són “obligats a emigrar a la ciutat”. L’últi-
ma part del primer capítol està dedicada a les 
“institucions danyades” (23-25) i al “Diàleg so-
cial” (26-27). El Papa denuncia el mal de la cor-
rupció que enverina a l’Estat i les seves institu-
cions. I espera que l’Amazònia es converteixi en 
“un lloc de diàleg social”, en primer lloc, “amb 
els últims”. La dels pobres, adverteix, ha de ser 
“la veu més potent” a l’Amazònia.

El somni cultural: tenir cura del poliedre 
amazònic

El segon capítol està dedicat al “Somni cultu-
ral”. Francesc immediatament deixa clar que 
“promoure l’Amazònia” no vol dir “colonitzar 
culturalment” (28). Així, utilitza una imatge 
que li és molt estimada: “el poliedre amazò-
nic” (29-32). Cal lluitar contra la “colonització 
postmoderna”. Per Francesc és urgent “cuidar 
les arrels” (33-35). Citant Laudato si’ i Christus 
Vivit, subratlla que la “visió consumista de 
l’ésser humà” tendeix a “homogeneïtzar les 
cultures” i això repercuteix especialment en 
els joves. A ells, el Papa els demana “fer-se càr-

rec de les arrels”, que “recuperin la memòria 
danyada”.

No a un indigenisme tancat, 
sinó a una trobada intercultural

L’Exhortació se centra en el “trobada intercul-
tural” (36-38). Fins i tot les “cultures suposa-
dament més evolucionades”, observa, poden 
aprendre dels pobles que “van desenvolupar 
un tresor cultural estant enllaçades amb la na-
tura”. La diversitat, per tant, no és “una fronte-
ra”, sinó “un pont”, i diu no a un “indigenisme 
completament tancat”. L’última part del capí-
tol II està dedicada al tema “cultures amenaça-
des, pobles en risc” (39-40). En qualsevol pro-
jecte per a l’Amazònia, és la seva recomanació, 
“cal incorporar la perspectiva dels drets dels 
pobles”. Aquests, afegeix, difícilment podran 
“quedar indemnes” si l’entorn en el qual van 
néixer i es van desenvolupar “es fa malbé”.

El somni ecològic: unir la cura de l’ambient 
i la de les persones

El tercer capítol, “Un Somni Ecològic”, és el que 
es relaciona més immediatament amb l’encícli-

ca Laudato si’. A la introducció (41-42) es desta-
ca que a l’Amazònia hi ha una estreta relació de 
l’ésser humà amb la natura. La cura dels nostres 
germans com el Senyor ens té cura, reitera, “és 
la primera ecologia que necessitem”. La cura del 
medi ambient i la cura dels pobres són “insepa-
rables”. Francesc bolca la seva atenció al “somni 
fet d’aigua” (43-46). Cita a Pablo Neruda i a al-
tres poetes locals sobre la força i la bellesa del riu 
Amazones. Amb els seus poemes, escriu, “ens 
ajuden a alliberar-nos del paradigma tecnocràtic 
i consumista que destrossa la natura”.

Escoltar el crit de l’Amazònia, 
que el desenvolupament sigui sostenible

Per al Papa, és urgent escoltar “el crit de l’Ama-
zònia” (47-52). Recorda que l’equilibri planetari 
depèn de la seva salut. Hi ha, escriu, forts inte-
ressos no només locals, sinó també internacio-
nals. La solució, per tant, no és la “internaciona-
lització” de l’Amazònia, sinó que ha de créixer 
“la responsabilitat dels governs nacionals”. El 
desenvolupament sostenible, continua, reque-
reix que els habitants estiguin sempre infor-
mats sobre els projectes que els afecten i espera 
la creació d’”un sistema normatiu” amb “límits 
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infranquejables”. Així, convida a la “Profecia de 
la contemplació” (53-57). Escoltant els pobles 
originaris, subratlla, podem estimar l’Amazònia 
“i no només utilitzar-la”; podem trobar-hi “un 
lloc teològic, un espai on Déu mateix es mostra 
i convoca els seus fills”. L’última part del capí-
tol III se centra en l’”Educació i els hàbits ecolò-
gics” (58-60). El Papa assenyala que l’ecologia 
no és una qüestió tècnica, sinó que sempre in-
clou “un aspecte educatiu”.

El somni eclesial: desenvolupar 
una Església amb rostre amazònic

L’últim capítol, el més contundent, està dedicat 
“més directament” als pastors i fidels catòlics i 
se centra en el “Somni eclesial”. El Papa convida 
a “desenvolupar una Església amb rostre ama-
zònic” a través d’un “gran anunci missioner” 
(61), un “anunci indispensable a l’Amazònia” 
(62-65). Per al Papa no n’hi ha prou amb por-
tar un “missatge social”. Aquests pobles tenen 
“dret a l’anunci de l’Evangeli”, altrament “cada 
estructura eclesial es convertirà” en una ONG. 
Una part substancial es dedica llavors a la in-
culturació. Reprenent la Gaudium et Spes, parla 
de la “inculturació” (66-69) com un procés que 

porta “a la plenitud a la llum de l’Evangeli” el bo 
que hi ha en les cultures amazòniques.

Una renovada inculturació de l’Evangeli 
a l’Amazònia

El Papa mira més profundament, assenyalant 
els “Camins d’inculturació a l’Amazònia” (70-
74). Els valors presents en les comunitats ori-
ginàries, escriu, han de ser “recollits en l’evan-
gelització”. I en els dos paràgrafs següents se 
centra en la “inculturació social i espiritual” (75-
76). El Papa assenyala que, donada la pobresa 
de tants habitants de l’Amazònia, la incultura-
ció ha de tenir un “perfum marcadament soci-
al”. Al mateix temps, però, la dimensió social 
s’ha d’integrar amb la dimensió “espiritual”.

Sagraments accessibles a tothom, 
especialment als pobres

L’Exhortació indica llavors els “punts de parti-
da per a una santedat amazònica” (77-80) que 
no han de copiar “models d’altres llocs”. Des-
taca que “és possible recollir d’alguna manera 
un símbol indígena sense qualificar necessàri-
ament d’idolatria”. Es pot valorar, afegeix, un 

mite “carregat de sentit espiritual” sense con-
siderar necessàriament “un error pagà”. El ma-
teix s’aplica a algunes festes religioses que, tot 
i que requereixen un “procés de purificació”, 
“contenen un significat sagrat”.

Un altre passatge significatiu d’Estimada Ama-
zònia és sobre la inculturació de la litúrgia (81-
84). El Pontífex constata que el Concili Vaticà II 
havia demanat un esforç de “inculturació de la 
litúrgia en els pobles indígenes”. També recor-
da, en una nota al text, que en el Sínode “va sor-
gir la proposta d’elaborar un ritu amazònic”. Els 
sagraments, exhorta, “han de ser accessibles, 
sobretot per als pobres”. L’Església, emfatitza 
recordant Amoris laetitia, no pot convertir-se 
en una “duana”.

Que els bisbes llatinoamericans 
enviïn missioners a l’Amazònia

Vinculat a això està el tema de “la inculturació 
de la ministerialitat” (85-90) a què l’Església ha 
de donar una resposta “valenta”. Per al Papa 
s’ha de garantir “una major freqüència de la ce-
lebració de l’Eucaristia”. Referent a això, reitera, 
és important “determinar què és el més especí-
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fic del sacerdot”. La resposta, es llegeix, està en 
el sagrament de l’Ordre que habilita només al 
sacerdot per presidir l’Eucaristia. Com, llavors, 
“assegurar aquest ministeri sacerdotal” en àre-
es remotes? Francesc exhorta a tots els bisbes, 
especialment als llatinoamericans, “a ser més 
generosos”, orientant a aquells que “mostren 
vocació missionera” a triar l’Amazònia i els en-
coratja a revisar la formació dels sacerdots.

Afavorir un protagonisme dels laics 
en la comunitat

Després dels sagraments, Estimada Amazònia 
s’atura en les “comunitats plenes de vida” (91-
98) en què els laics han d’assumir “responsa-
bilitats importants”. Per al Papa, de fet, no es 
tracta “només de facilitar una major presència 
de ministres ordenats”, un objectiu “limitat” si 
no es suscita “nova vida a les comunitats”. Per 
tant, es necessiten nous “serveis laïcals”. No-
més a través d’un “contundent protagonisme 
dels laics”, reitera, l’Església podrà respondre 
als “desafiaments de l’Amazònia”. Per al Pon-
tífex, les persones consagrades ocupen també 
un lloc especial, mentre recorda el paper de les 
comunitats de base que han defensat els drets 

socials i encoratja en particular l’activitat de la 
REPAM i dels “equips missioners itinerants”.

Nous espais per a les dones, 
però sense clericalismes

El Papa dedica un espai propi a la força i el do de 
les dones (99-103). Reconeix que a l’Amazònia 
algunes comunitats s’han mantingut només 
“gràcies a la presència de dones fortes i gene-
roses”. No obstant això, adverteix que no s’ha 
de reduir “l’Església a estructures funcionals”. 
Si aquest fos el cas, de fet, només se’ls donaria 
un paper si tinguessin accés a l’Ordre Sagrat. 
Per al Papa la clericalització de la dona ha de ser 
rebutjada, acceptant en canvi la contribució a 
la manera femenina que perllonga “la força i la 
tendresa de Maria”. Ell encoratja el sorgiment 
de nous serveis femenins, que –amb el reco-
neixement públic dels bisbes– incideixin en les 
decisions de les comunitats.

Que els cristians lluitin units per defensar 
els pobres de l’Amazònia

Per al Papa és necessari “ampliar horitzons 
més enllà dels conflictes” (104-105) i dei-

xar-nos desafiar per l’Amazònia per “superar 
perspectives limitades” que “es queden clau-
surades en aspectes parcials”. El capítol IV 
acaba amb el tema de la “Convivència ecumè-
nica i interreligiosa” (106-110). El Papa convi-
da els creients a “trobar espais per conversar i 
per actuar junts pel bé comú”. “Com no lluitar 
junts? –pregunta Francesc–. Com no pregar 
junts i treballar braç a braç per defensar els po-
bres de l’Amazònia?”

Confiem l’Amazònia i els seus pobles a Maria

Francesc conclou Estimada Amazònia amb una 
oració a la Mare de l’Amazònia (111). “Mare, mira 
els pobres de l’Amazònia”, recita un passatge 
de la seva oració, “perquè la seva llar està sent 
destruïda per interessos mesquins (...) Toca la 
sensibilitat dels poderosos, perquè encara que 
sentim que ja és tard ens crides a salvar el que 
encara viu”.

redacció | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/estimada-amazonia-reforca-clam-dels-pobres-aparca
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Extracte, en trenta cites, de la nova exhortació 
apostòlica post-sinodal del papa Francesc pu-
blicada aquest dimecres dia 12 de febrer sota el 
títol Estimada Amazònia.

Introducció

5. Adreço aquesta Exhortació a tots els fidels del 
món (…) ho faig per ajudar a despertar l’afecte i 
la preocupació per aquesta terra que és també 
«la nostra».

7. Somio amb una Amazònia que lluiti pels 
drets dels més pobres, dels pobles originaris, 

dels últims, on la seva veu sigui escoltada i la 
seva dignitat sigui promoguda.

Somio amb una Amazònia que preservi aques-
ta riquesa cultural que la destaca, on brilla de 
maneres tan diverses la bellesa humana.

Somio amb una Amazònia que custodiï gelo-
sament l’aclaparadora bellesa natural que l’en-
galana, la vida desbordant que omple els seus 
rius i les seves selves.

Somio amb comunitats cristianes capaces de 
lliurar-se i d’encarnar-se en l’Amazònia, fins al 
punt de regalar a l’Església nous rostres amb 
trets amazònics.

‘Estimada Amazònia’ en 30 cites

https://www.catalunyareligio.cat/ca/estimada-amazonia-reforca-clam-dels-pobres-aparca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/estimada-amazonia-reforca-clam-dels-pobres-aparca
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Capítol primer: un somni social

12. Vull afegir que molts drames van estar re-
lacionats amb una falsa «mística amazònica» 
(…) l’Amazònia es va presentar com un enorme 
buit que s’ha d’ocupar, com una riquesa en brut 
que s’ha de desenvolupar.

14. A les iniciatives, nacionals o internacionals, 
que danyen l’Amazònia i no respecten el dret dels 
pobles originaris a el territori (…) cal posar-los els 
noms que els correspon: injustícia i crim.

16. La colonització no s’atura, sinó que en molts 
llocs es transforma (…) però no perd la prepo-
tència contra la vida dels pobres i la fragilitat de 
l’ambient.

19. En el moment actual l’Església (…) està cri-
dada a escoltar el clam dels pobles amazònics 
«per poder exercir amb transparència el seu rol 
profètic».

24. Com estan les institucions de la societat 
civil a l’Amazònia? L’Instrumentum laboris del 
Sínode (…) es refereix a «una cultura que en-
verina l’Estat i les seves institucions, penetrant 

tots els estaments socials (…) Es tracta d’un ve-
ritable flagell moral».

27. El diàleg no només ha de privilegiar l’opció 
preferencial per la defensa dels pobres, margi-
nats i exclosos, sinó que els respecta com a pro-
tagonistes.

Capítol segon: un somni cultural

31. Cada poble que va aconseguir sobreviure a 
l’Amazònia té la seva identitat cultural i una ri-
quesa única en un univers pluricultural.

32. Des de fora hauríem d’evitar generalitzaci-
ons injustes, discursos simplistes o conclusi-

ons fetes només a partir de les nostres pròpies 
estructures mentals i experiències.

40. Si les cultures ancestrals dels pobles origi-
naris van néixer i es van desenvolupar en un ín-
tim contacte amb l’entorn natural, difícilment 
puguin quedar indemnes quan aquest ambient 
es fa malbé.

Capítol tercer: un somni ecològic

42. Si la cura de les persones i la cura dels eco-
sistemes són inseparables, això es torna par-
ticularment significatiu allà on «la selva no és 
un recurs per a explotar, és un ésser, o diversos 
éssers amb qui relacionar-se».

52. Per a nosaltres «el crit de l’Amazònia al Crea-
dor, és semblant al crit del Poble de Déu a Egip-
te (cf. Ex 3,7). És un crit d’esclavitud i abandona-
ment, que clama per la llibertat».

56. Despertem el sentit estètic i contemplatiu 
que Déu va posar en nosaltres i que de vegades 
deixem atrofiar. (…) Aquesta conversió interior 
és la que podrà permetre’ns plorar per l’Amazò-
nia i cridar amb ella davant el Senyor.
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Capítol quart: un somni eclesial

66. L’Església, al mateix temps que anuncia 
una i altra vegada el kerygma, necessita créi-
xer a l’Amazònia. Per això sempre reconfigu-
ra la seva pròpia identitat en escolta i diàleg 
amb les persones, realitats i històries del seu 
territori.

68. Cal reprendre aquí el que ja vaig expressar 
en l’Exhortació Evangelii gaudium sobre la in-
culturació, que té com a base la convicció que 
«la gràcia suposa la cultura, i el do de Déu s’en-
carna en la cultura de qui el rep».

75. Aquesta inculturació, donada la situació de 
pobresa i abandonament de tants habitants de 
l’Amazònia, necessàriament haurà de tenir un 
perfum marcadament social (…). Per això és 
summament important una adequada forma-
ció dels agents pastorals en la Doctrina Social 
de l’Església.

82. Ja el Concili Vaticà II havia demanat aquest 
esforç d’inculturació de la litúrgia en els pobles 
indígenes, però han passat més de cinquanta 
anys i hem avançat poc en aquesta línia.

84. Els sagraments mostren i comuniquen el 
Déu proper que arriba amb misericòrdia a tenir 
guarir i a enfortir als seus fills. Per tant han de 
ser accessibles, sobretot per als pobres, i mai 
han de negar-se per raons de diners. Tampoc 
cal, davant els pobres i oblidats de l’Amazònia, 
una disciplina que exclogui i s’allunyi, perquè 
així ells són finalment descartats per una Esglé-
sia convertida en duana.

87. És important determinar què és el més es-
pecífic del prevere, allò que no pot ser delegat. 
La resposta està en el sagrament de l’orde sa-
grat, que el configura amb Crist sacerdot. I la 
primera conclusió és que aquest caràcter exclu-
siu rebut en l’orde, el capacita només a ell per 
presidir l’Eucaristia. Aquesta és la seva funció 
específica, principal i indelegable.

89. En les circumstàncies específiques de 
l’Amazònia, de manera especial en les seves 
selves i llocs més remots, cal trobar una ma-
nera d’assegurar aquest ministeri sacerdotal. 
Els laics (…) necessiten la celebració de l’Eu-
caristia perquè ella «fa l’Església» (…) si de 
veritat creiem que això és així, és urgent evi-
tar que els pobles amazònics estiguin privats 

d’aquest aliment de vida nova i del sagrament 
del perdó.

90. Aquesta urgent necessitat em porta a exhor-
tar tots els Bisbes, especialment als de l’Amèrica 
Llatina (…) a ser més generosos, orientant els que 
mostren vocació missionera perquè optin per 
l’Amazònia. Al mateix temps convé revisar a fons 
l’estructura i el contingut tant de la formació ini-
cial com de la formació permanent dels preveres.

92. Es necessiten preveres, però això no exclou 
que ordinàriament els diaques permanents  
—que haurien de ser molts més en l’Amazònia—, 
les religioses i els mateixos laics assumeixin res-
ponsabilitats importants per al creixement de 
les comunitats.

94. Una Església amb rostres amazònics reque-
reix la presència estable de líders laics madurs 
i dotats d’autoritat. (…) Els desafiaments de 
l’Amazònia exigeixen a l’Església un esforç es-
pecial per aconseguir una presència capil·lar 
que només és possible amb un contundent 
protagonisme dels laics.

arquebisbat de tarragona | llegir al web +  
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“Tanta tecnologia a l’escola ens pot arribar a 
marejar”. Aquesta afirmació l’ha fet Modest 
Jou, director general de les escoles FEDAC, al 
finalitzar la segona Jornada TXMX GSuite que 
s’ha celebrat aquest dissabte a l’escola FEDAC 
Amilcar de Barcelona. Podria semblar una 
contradicció tenint en compte que es tractava 
d’una matinal formativa sobre tecnologia apli-
cada a l’aula, però res més lluny de la realitat.

Realitat virtual aplicada a l’aula, programació 
amb Microbit, eines de Google o tecnologia ava-
luativa són algunes de les ponències que s’han 
sentit a la sala d’actes de l’escola davant de nom-
brosos docents de les 24 escoles FEDAC de Cata-
lunya. Una tecnologia, però, que, segons Modest 
Jou, ha de servir per seguir humanitzant l’esco-
la. Jou ha reconegut que ell mateix va entrar en 
contacte amb la metacognició l’any 1992. Una 
revolució tecnològica de la qual encara avui dia 
es parla i que “continua presentant reptes”.

I és que, fa uns anys, ha explicat, els qui feien 
i parlaven d’innovació a l’aula eren “uns ilumi-
nats”. Actualment ens trobem, ha afirmat, “en 
un moment espectacular, un nou renaixement 
en majúscules en plena era de la informació”. 

FEDAC: “Cal tornar a l’escola el seu sentit 
humanitzador”

http://www.fedac.cat/
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Per això, demana, que “competència i emoció 
vagin de la mà a l’escola” i que, sobretot, “es re-
cuperi el sentit humà de les escoles, el sentit 
humanitzador”. “Sembrem aquí una llavor per 
ser cultivadors a l’escola”, ha demanat a mode 
de conclusió de la Jornada.

La segona Jornada TXMX GSuite FEDAC s’ha 
iniciat amb la xerrada de Jesús Arbués, pro-
fessor ja jubilat de l’INS Vilatzara de Vilassar 
de Mar. Arbués ha presentat la seva experièn-
cia amb la realitat virtual a l’aula. Les noves 
tecnologies, ha explicat, sempre les ha volgut 
incloure dins els projectes de recerca de l’ESO, 
aconseguint projectes bonics i d’aprenentatge 
i servei com el d’apropar la realitat virtual a les 
residències d’avis amb alumnes de 4t d’ESO. 
“Gravàvem vídeos pels avis i els portàvem a tra-
vés de la realitat virtual al seu poble, a la platja 
o a la muntanya”. I tot amb una experiència im-
mersiva i feta pels alumnes.

També ha informat sobre l’existència de maletes 
de realitat virtual en préstec per a les escoles, 
“tant per a primària com per a secundària”, així 
com de l’eina ‘Tobii’ que és un lector d’ulls per fer 
possible que persones amb discapacitat visual 

puguin llegir. “És molt bonic quan els projectes 
tenen una finalitat humana”, ha reconegut, i és 
que, innovar, per a Arbués, no és l’objectiu, sinó 
“crear les ales perquè l’alumnat pugui volar”.

Jaume Feliu, de l’Institut Salas i Xandri de Sant 
Quirze del Vallès, ha presentat diferents eines 
TIC per a una avaluació formativa. Per què 
serveix l’avaluació?, ha preguntat a l’inici. Per 
castigar, millorar, diagnosticar, controlar, me-
surar? “Castigar a mi no m’interessa. M’interes-
sa l’avaluació formativa”, ha expressat. Aquella 
avaluació, afirma, que fa el xef quan cuina i pro-
va el plat. “Mira el procés per millorar el plat”. I 

és que l’avaluació formativa, explica Feliu, “ha 
de ser com el Google Maps que ens indica on 
vull anar, on soc, com anar-hi”. Totes aquestes 
preguntes han de ser el feedback per oferir als 
alumnes. 

I això porta implícit, reconeix, “que els alum-
nes poden millorar tasques, cal oferir la possi-
bilitat de millora”. Algunes eines que ajuden 
en això i que ha presentat són el Classroom, el 
Corubrics, o el Classmon. “Atreviu-vos a obli-
dar notes i a proposar una avaluació formativa. 
Hi ha gent que això ho viu malament, però els 
dura tan sols quinze dies”.

https://agora.xtec.cat/iesvilatzara/
https://agora.xtec.cat/ins-salasixandri/
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Després d’un Market on professorat FEDAC 
presentava projectes tecnològics que ja s’em-
pren a les aules, ha estat el torn de Manel 
Trenchs, de l’Escola Pia de Mataró. Trenchs ha 
explicat que hi ha molta gent que fa moltes co-
ses a l’aula, però no les comparteix. “Jo per això 
ho pujo tot al núvol”.

Trenchs durant la seva exposició ha presentat 
eines de Google i tecnològiques que poden ser-
vir a l’aula i ell mateix ha posat en pràctica. Ha 
reconegut que la clau de les eines existents rau 
en la seva transversalitat i en la seva utilització 
més enllà de les matèries. “D’entrada sovint 

molta gent no veu bé aquestes innovacions a 
l’aula”, ha afirmat, “fins que veuen que és posi-
tiu”. “Vas una mica fent d’explorador”.

La següent xerrada ha anat a càrrec de Montse 
Jiménez, de l’escola Vedruna Ripoll. Jiménez 
ha afirmat que “la tecnologia provoca canvis 
exponencials, però que cal posar pedagogia a 
les tecnologies”. El repte, ha insistit, és que tot 
l’alumnat, el que va bé i el que no, “aprengui a 
autoregular-se en el procés d’aprenentatge”.

I com fer això a l’aula? Jiménez creu que amb 
metodologia que posi en el centre l’alumne, 

amb experiències significatives, recollint da-
des, i amb eines d’avaluació i de feedback que 
facin reflexionar. “Volem que aprenguin fent, 
sent i pensant”.

La Jornada ha finalitzat amb l’explicació pràcti-
ca de José Luis Tourón i Enric Pinto, de l’escola 
Virolai, que han presentat la programació amb 
Microbit a partir de la seva pròpia experiència a 
les aules de l’escola.
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La notícia saltava als mitjans fa uns dies. Per 
primera vegada una escola concertada passava 
a formar part de la xarxa pública. Parlem de l’es-
cola Immaculada Concepció de Barcelona, pro-
pietat i projecte de la congregació religiosa de 
les Missioneres de la Immaculada Concepció, 
que a partir del proper mes de setembre inici-
arà curs com a escola pública.

Són moltes les qüestions que han sorgit aquests 
dies als mitjans de comunicació, però també a 
les xarxes socials i en alguns cercles educatius, 
sobretot d’escola concertada. Es podria haver 
fet més? Com és que altres congregacions amb 
escoles no se l’han quedat? El professorat pas-
sarà a ser funcionari públic? Les famílies hi es-
tan d’acord?

El procés no ha estat ni fàcil ni ràpid. Des de 
l’any 2011 l’escola comença a perdre línies. 
“Oferíem dos P-3 i ens quedàvem només amb 
un”, relata Núria Dausà, portaveu de l’escola 
Immaculada Concepció de Barcelona. El bar-
ri de l’Eixample pateix, com altres, una baixa 
natalitat. Això, sumat a que a la mateixa zona 
de l’escola hi ha molta oferta d’escola concer-
tada i de projecte educatiu similar, va precipi-

Què ha passat amb l’escola Immaculada 
Concepció de Barcelona?

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200206/un-colegio-religioso-del-eixample-primer-concertado-que-pasara-a-la-red-publica-7837689
https://www.immaculadacic.cat/
https://www.immaculadacic.cat/
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tar molt les coses. “Va ser en aquell moment 
quan ens vam començar a moure, i molt”, ex-
plica Dausà.

Van anar a la Fundació Escola Cristiana per de-
manar si aquestes institucions escolars petites 
com la seva podrien tenir un recolzament a 
través d’un paraigües general i així poder tenir 
més difusió i més visibilitat. Però no va ser pos-
sible perquè la Fundació no podia prendre par-
tit per una institució per sobre de les altres. Van 
seguir movent-se amb cooperatives, associaci-
ons, amb universitats, inclús amb altres escoles 
concertades i fundacions escolars com la Fun-
dació d’Escoles Parroquials, però sense èxit.

Paral·lelament a això, van contactar amb gent 
del Consorci d’Educació des del districte. L’any 
2016 el Consorci fa públic que busquen escoles 
al barri de l’Eixample que comptin amb pati per 
poder-les passar a la xarxa d’escoles públiques. 
“En el barri no hi ha manera d’adquirir espais 
amb pati, únicament troben baixos però sense 
pati”. En aquell moment es va preguntar pels 
requisits. L’estiu del 2016 l’escola té el primer 
contacte amb el Consorci. I des d’aquell mo-
ment s’ha continuat amb tot el procés.

L’any 2017 es realitza la primera reunió amb la 
Congregació per parlar d’aquest tema. “La Con-
gregació en principi preferia una altra opció, és 
comprensible perquè la xarxa pública, des de 
la desconeixença, feia una mica de respecte”, 
expliquen. L’any 2018 el Consorci visita l’escola 
per decidir la seva viabilitat. “Van veure la via-
bilitat i van presentar la documentació especí-
fica per establir un Decret que ho fes possible. 
L’any 2019 el Parlament aprova el Decret on 
s’expliquen tots els passos a fer en cas que una 
escola concertada passi a formar part de la xar-
xa de titularitat pública.

Dausà confessa que enguany a P-3 només hi 
havia 14 nens. “Estàvem perdent la línia i ja 
teníem només una línia de cada curs. Si ara ja 
perdíem P-3 la cosa es feia totalment inviable”. 
Aquest, afirmen, va ser el detonant perquè les 
religioses, que ja ho tenien tot preparat, accep-
tessin la proposta del Consorci. “El Consorci 
preferia una oferta de compra però la Congre-
gació preferia un lloguer i no perdre l’edifici”. 
I així ha estat. El Consorci té un arrendament 
d’un mínim de 17 anys, perquè es faran moltes 
obres de renovació i millora, i després tindran 
un contracte per a cinc anys, prorrogables.

L’escola, però, continua sent com és, concerta-
da, fins al setembre de 2020, moment en què 
passarà a ser escola de xarxa pública. Durant 
aquest temps la nova directora anirà a l’escola a 
treballar amb l’equip directiu existent per anar 
ajustant el projecte, fent els canvis necessaris 
i coneixent el personal.

Professorat i PAS

El professorat i el personal d’administració i 
serveis entraran en un contracte d’extinció, 
vol dir que tenen la plaça assegurada a l’esco-
la fins a la jubilació. “Evidentment no podrem 
optar a cap lloc d’altres centres públics perquè 
òbviament no hem fet les oposicions”, recorda 
Dausà. Entrarà gent nova, funcionaris públics, 
a mesura que l’escola vagi creixent. “Nosaltres 
continuarem amb el nostre conveni com fins 
ara i els de la pública tindran el seu”. Si cobren 
més els de la pública és perquè tenen el com-
plement de mobilitat per poder ser destinats a 
qualsevol lloc. “Nosaltres això no ho tindrem”. 
Tot i així, se’ls manté l’antiguitat i tot el que ja 
es tenia. “A nivell de sou serà diferent, s’entén, 
però nosaltres sortim guanyant a nivell d’hores 
lectives i de jornada laboral”, explica Dausà. “La 
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nostra jornada laboral serà la mateixa, però els 
de la pública tenen menys hores lectives que 
els de la concertada. Això es nota molt a la se-
cundària, en què la jornada a la concertada és 
de 24 hores dins l’aula, jornada lectiva, i a la pú-
blica és de 18 hores, perquè tenen més hores de 
reunions per departament, etc”.

Aquesta continuïtat i estabilitat pel professorat 
també ha donat molta tranquil·litat a les famí-
lies de l’escola. “Els mestres i professors dels 
seus fills continuen sent els mateixos, i pel pro-
fessorat ha estat una alegria perquè cada any 
acomiadàvem quasi dues persones per curs, 
era angoixant i molt trist”.

Econòmicament l’escola era insostenible. Sense 
les aportacions extres de les famílies les escoles 
concertades no són viables econòmicament per-
què l’administració no cobreix tot el cost escolar. 
I si no hi ha prou alumnes, l’escola és totalment 
inviable. Però a més, expliquen, emocionalment 
“es patia un desgast molt gran també”.

El procés que es va iniciar l’any 2016 s’ha fet a 
poc a poc i això per a la Congregació ha facili-
tant l’anar paint que perdien una escola. “Tam-

bé ajuda saber que la comunitat viurà en el 
mateix edifici, tot i que amb espais diferenciats 
i segellats, però des d’on podran seguir veient 
infants corrents al pati, per exemple”.

Núria Dausà, que porta més de trenta anys a 
l’escola i durant set anys ha estat la representat 
de la titularitat a l’escola, explica que el perfil de 
famílies a l’escola ha canviat molt d’uns anys cap 
aquí. “Les famílies de fa vint anys recorden una 
escola que ja no és la d’ara, a nivell d’evangelit-
zació parlo”. Actualment les famílies de l’esco-
la no posen en el seu rànquing de prioritats la 
transmissió de la fe ni que l’escola sigui religio-
sa, sinó que prioritzen l’educació en valors, o la 
preparació intel·lectual dels seus fills, “la part de 
transmissió d’Evangeli quedava en últim lloc”. 
Aquest fet, afirma, també va ajudar a entendre 
que era necessari el traspàs. “Però el que teníem 
claríssim és que el carisma concepcionista no es 
perdia”. La Congregació té com a missió fundaci-
onal estar present en el món educatiu, la promo-
ció de la dona, i ajudar el desvalgut. “Això conti-
nuarà perquè des de l’escola pública també es fa 
tot això. El carisma no es perd, s’adapta a la nova 
realitat i es transforma en valors que comparteix 
el gran gruix de la societat”.

Famílies

En el Consell Escolar el traspàs a escola pública 
es va acceptar per unanimitat. “Era un dels requi-
sits tenir el suport del Consell Escolar i, tot i que 
podria haver sortit per majoria, va sortir per una-
nimitat”. Hi haurà un tant per cent, afirma Dausà, 
com és habitual i passa sempre, “que potser va 
venint a l’escola buscant un ideari cristià propi 
i que ara no el tindrà però aquests casos són de 
molt poques famílies i ens hem compromès a 
ajudar a qui vulgui i necessiti un centre religiós a 
trobar el seu lloc: d’oferta al barri hi ha”.

Majoritàriament, però, a l’assemblea que es va 
fer, les famílies estaven molt contentes. “Vam 
citar les famílies per una assemblea extraordi-
nària i el que elles pensaven és que anunciarí-
em que l’escola tancava”. Ara, reconeix, sorgei-
xen dubtes i preguntes. “És normal, dubtes dels 
rebuts, del professorat, etc”. Ja s’ha presentat a 
les famílies la nova direcció i tot ha anat molt 
bé. Dausà recorda que “si hi ha transparència 
en els processos i possibilitat d’informar de tot, 
sempre tranquil·litza molt tothom”. 

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/escola-cristiana/cal-financament-totalitat-cost-placa-escolar-227651
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tots-partits-admeten-lescola-concertada-esta-mal
https://www.catalunyareligio.cat/ca/passat-escola-immaculada-concepcio-barcelona


Dv, 14/02/2020 | Catalunya Religió | núm. 7023 | PROTECCIÓ DE MENORS

Aquest 10 de febrer de 2020 l’Institut dels Ger-
mans Maristes i l’Associació Mans Petites han 
signat un acord per a la constitució de la Comis-
sió d’Acollida a les Víctimes d’abusos sexuals de 
casos prescrits.

Aquesta Comissió té per objectiu avaluar la 
plausibilitat dels fets denunciats i les seqüe-
les que presentin les persones que s’hi acullin; 
avaluar el dany psicològic en el passat i les se-
qüeles posteriors o actuals que s’hagin derivat 
dels fets i establir, si de cas, una indemnització 
en compensació per aquestes seqüeles.

La voluntat dels Maristes ha estat sempre, des 
del primer moment, acollir les víctimes, escol-

tar-les i no desentendre’ns. De fet, ja al 2016 es 
va posar en marxa una comissió d’atenció a les 
víctimes de casos prescrits i aquesta comissió 
actual és una via perquè les persones que han 
acudit a nosaltres a través d’un col·lectiu deter-
minat es puguin expressar i se sentin acollides.

L’acord entre les dues parts, signat davant un 
notari, preveu la confidencialitat dels treballs i 
de la tasca de la comissió, que demana poder 
treballar amb tranquil·litat i lluny de la pressió 
mediàtica. Hi ha el compromís que, un cop aca-
bada la tasca que tenen encomanada, es faran 
públics els resultats de la seva feina.
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Màxim relleu institucional per iniciar la ce-
lebració del centenari de l’Arxiu Històric Ar-
xidiocesà de Tarragona. L’arquebisbe, la con-
sellera de Cultura, l’alcalde i la presidenta de 
la Diputació de Tarragona, a més de diversos 
alcaldes que tenen els fons parroquials dels 
seus municipis a l’arxiu. L’acte d’inici del cen-
tenari es va fer aquest dilluns al centre cultu-
ral del Seminari de Tarragona.

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona va 
ser inaugurat en l’època del cardenal Francesc 
d’Assís Vidal i Barraquer fa 100 anys. Va ser el 
primer arxiu modern de l’Església a Espanya. 
Un segle després, dirigit per mossèn Manuel 
M. Fuentes, també ha estat el primer a posar en 

obert a la xarxa el seu fons documental perquè 
es pugui consultar arreu del món.

“L’Arxiu mostra com ha viscut, com ha pensat, 
com ha estimat i com ha mort la gent de la nos-
tra terra”, va explicar l’arquebisbe Joan Plane-
llas. Per això té el gran valor de “preservar la 
memòria” i “acostar-nos a la necessitat de saber 
realment qui som i d’on venim”. Respon a la vo-
luntat de l’Església de “bastir una societat més 
justa, solidària i arrelada al país” i de dialogar 
amb la cultura.

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallon-
ga, va remarcar el relleu dels arxius en la pre-
servació de la memòria i en la política cultural 

Centenari de l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, 
la història de com hem viscut

http://www.ahat.cat/
http://www.ahat.cat/
https://arxiuenlinia.ahat.cat/
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del país. En la cas de Tarragona, un arxiu que 
“ha passat per totes les dificultats la història de 
Catalunya dels darrers cent anys”, iniciat amb 
l’impuls de la renaixença, en perill durant la 
Guerra Civil, abandonat durant el franquisme, 
i adaptant-se als temps tecnològics en arribar al 
segle xxi.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i la presi-
denta de la Diputació de Tarragona, Noemí 
Llauradó, van reiterar junt amb la consellera 
la voluntat de continuar donant suport a l’ar-
xiu eclesiàstic de la seu primada. Un arxiu que 
“existeix per estar a disposició de la gent” se-
gons Ricomà. I que “preserva el patrimoni dels 
petits municipis”, va destacar Llauradó.

Un projecte col·laboratiu

Manuel M. Fuentes va obrir l’acte amb un ex-
tens repàs a la història i al fons que conversa 
l’Arxiu. Amb mossèn Sanç Capdevila com a 
primer director, l’arxiu sempre ha estat fidel a 
la seva finalitat inicial: evitar que es perdi la do-

cumentació històrica, assegurar-ne la conser-
vació, i assegurar-ne la consulta per divulgar 
aquest patrimoni.

L’arxiu conserva un gran diversitat de fons que 
inclouen els arxius parroquials de tot el bisbat, 
l’arxiu de la mitra i de la catedral, dels concilis 
provincials de la Tarraconense, d’instituci-
ons històriques tarragonines com l’Hospital 
de Sant Pau i Santa Tecla i diverses confraries, 
o els més recents de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. Els darrers anys també s’han 
incorporat diversos fons personals com els de 
l’arquebisbe Josep Pont i Gol. I conserva la but-
lla papal de l’any 1091 que ordena la restauració 
de l’arquebisbat de Tarragona, un moment clau 
en la configuració de Catalunya.

Entre altres episodis dels cent anys, Fuentes 
va explicar com l’existència de l’Arxiu va evitar 
que durant la Guerra Civil desaparegués la do-
cumentació històrica parroquial. Les autoritats 
republicanes van protegir l’arxiu i va ser tapiat 
per evitar els saquejos. Després del descontrol 

i l’oblit durant la postguerra, finalment es va 
construir l’actual edifici al costat de l’arquebis-
bat que ha garantit la conservació i la consulta 
dels documents. El 1971 Pont i Gol va inaugurar 
la nova seu que havia promogut el cardenal Ar-
riba y Castro (tot i que, curiosament, els fons es-
tatals per l’Arxiu es van acabar quan va arribar a 
la Tarragona un arquebisbe que no era del gust 
del règim franquista).

Fuentes, director des de 1999, va destacar “la po-
lítica arxivística inclusiva i de col·laboració” que 
ha volgut mantenir l’arxiu. A més dels professio-
nals, l’arxiu compta amb un equip de voluntaris 
i a través d’internet ha iniciat un projecte col·la-
boratiu per indexar els llibres de registres de 
sagraments. Qualsevol persona pot col·laborar 
en el buidatge de dades a través de la web. Amb 
aquest projecte ja s’ha aconseguit indexar gai-
rebé 700.000 registres. Paral·lelament ja s’han 
digitalitzat 15.000 documents, amb més de 2 
milions d’imatges disponibles a la xarxa.
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Juan Javier Flores és un impresentable!”, afir-
mava aquest dimarts José Antonio Goñi, direc-
tor de la revista Phase durant l’acte d’entrega del 
Premi Memorial Pere Tena del Centre de Pasto-
ral Litúrgica. L’Aula Magna del Seminari Conci-
liar de Barcelona va emmudir per uns instants. 
“Ha tingut relació amb tanta gent i ha fet tantes 
coses que enumerar-les totes seria impossible, 
no necessita presentació, és impresentable”, va 
reconèixer ràpidament Goñi.

I és que Juan Javier Flores, benedictí de l’abadia 
de Santo Domingo de Silos a Burgos, ha dedicat 
tota la seva vida a la docència, a la litúrgia i a la 
seva investigació. “Poques vegades diu un no a 

fer coses sobre litúrgia”, explicava Goñi durant 
la presentació del guardonat amb el premi CPL 
de Pastoral Litúrgica. Goñi també ha destacat el 
perfil docent de Flores. “No ha estat un profes-
sor fàcil”, reconeixia, tot i que aquella duresa do-
cent l’ha complementat sempre “amb un gran 
paternalisme positiu”. Es coneix els noms de 
tots els seus alumnes, ha afirmat Goñi, “recorda 
els seus problemes i els neguits que tenen”. De 
fet, ha explicat, “és difícil no conèixer algú que 
hagi estat alumne seu, ja que els seus alumnes 
estan disseminats per tot el món”.

Juan Javier Flores, ha anunciat Goñi, “va que-
dar envaït ja des del seu naixement per l’esperit 

Juan Javier Flores, premi CPL: “No vaig néixer 
liturgista, he après litúrgia al monestir”

http://phase.cpl.es/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/benedicti-juan-javier-flores-arcas-memorial-pere
https://www.cpl.es/
https://www.cpl.es/
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teològic de Sant Tomàs d’Aquino”. Un home de 
Déu i un destacat liturgista del nostre temps, ha 
concretat Goñi, “que conjuga el transcendent 
amb l’immanent”, i que “parla i copsa l’espiritu-
alitat tocant de peus a terra”. Un home i religiós 
que mereix el Memorial Pere Tena, ha afirmat 
Goñi, “per la seva defensa per la litúrgia”. “Som 
molts els liturgistes del segle xxi que hem acu-
dit a ell”, ha conclòs.

En el torn del benedictí guardonat, Juan Javier 
Flores ha ofert una exposició d’un dels punts 
del seu últim llibre La belleza de la liturgia. 
Contemplar la hermosura de Dios. Flores, que 
ha iniciat el seu parlament afirmant que ell “no 
va néixer liturgista” sinó que va aprendre litúr-
gia “al monestir”, és un gran defensor d’una be-
llesa “reposada i en silenci”. A través de l’obra 
de Déu, ha explicat, “podem dilucidar la seva 
bellesa”. Una bellesa que revela “una presència 
no visible, atrau l’esperit, desperta el Misteri del 
Ser, i ens transporta a un temps nou”.

La bellesa, segons Flores, pertany a l’orde religi-
ós. Exemples com els vestits blancs dels infants 
en el bateig ens recorden molt bé el resplendor 
de la bellesa que ell defensa, així com infinitat 

d’elements presents a la litúrgia que reflectei-
xen la bellesa, “com els silencis, els vestits o els 
cants”. I és que la bellesa transcendental, defen-
sa, “ens pot arribar a través dels sentits, però és 
mitjançant l’intel·lecte que entenem el Misteri”. 
De la bellesa transcendental es deriven totes les 
altres coses, recorda.

Flores ha expressat que “Déu és immaterial 
i la seva bellesa és diferent a la dels altres és-
sers”. La seva bellesa és gratuïta i l’ofereix a 
aquells que contemplen i preguen. És, doncs, 
així, explica, com es pot arribar a la contem-
plació mística.

La litúrgia, afirma Flores, “és bellesa i compta 
amb tres elements”. La bellesa de Crist, la be-
llesa de la celebració, i la bellesa de l’Església 
que celebra. Per què, on és la bellesa d’una cele-
bració?, ha preguntat. En el calze d’or, en l’ambó 
daurat, en els vestits dels celebrants? La verta-
dera bellesa d’una celebració, ha reconegut, “és 
Crist”.

Han acompanyat el lliurament del guardó l’ar-
quebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Jo-
an-Enric Vives, el bisbe auxiliar de Barcelona, 

Sergi Gordo, l’abat de Monserrat, Josep Maria 
Soler, el president del Pontificio Istituto Litur-
gico Sant’Anselmo, Jordi-Agustí Piqué, el rec-
tor de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Armand 
Puig, el degà de la Facultat de Teologia de Ca-
talunya, Joan Torra, el director de l’Institut Su-
perior de Litúrgia de Barcelona, Gabriel Seguí, 
i el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, 
Felip-Juli Rodríguez.

El Memorial va ser creat per mantenir viva 
la memòria del bisbe Pere Tena (1928-2013), 
fundador del CPL i pedagog de la litúrgia, per 
promoure tot allò que ajuda a viure la litúrgia 
de l’Església en el món actual, i per recordar de 
manera constant la importància de la pastoral 
litúrgica en la vida cristiana. Les edicions del 
Memorial s’han concedit a l’Abadia de Mont-
serrat (2015); al bisbe Julián López i a Joan 
Maria Canals (2016); a l’arquebisbe de Puebla, 
Víctor Sánchez (2017); a la Parròquia de San-
ta Eulàlia de Vilapicina (2018), a l’arquebisbe 
Piero Marini (2019) i enguany a Juan Javier 
Flores Arcas (2020).

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/juan-javier-flores-premi-cpl-no-vaig-neixer
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Més de 1.000 persones s’inscriuen 
al Sínode Diocesà del Bisbat de Vic

Des d’1 d’octubre, data en què va obrir-se el 
període d’inscripcions, més de 1.000 perso-
nes s’han inscrit al Sínode Diocesà –anomenat 
“Sínode per l’esperança”– convocat pel bisbe 
de Vic, Romà Casanova i Casanova. Fins ara, 
es comptabilitzen més de 120 grups sinodals 
arreu de la diòcesi, que, en actitud d’escolta, 
discerniment, responsabilitat i comunió, ela-
boraran les seves propostes per a afrontar els 
nous reptes pastorals de l’Església i per a refle-
xionar sobre la seva missió i el que Déu vol per 
a la diòcesi de Vic.

bisbat de vic | llegir al web +

Els bisbes convoquen una Jornada 
acadèmica sobre el Concili Provincial

Els bisbes han convocat una jornada acadè-
mica sobre el Concili Provincial Tarraconense 
coincidint amb el 25è aniversari. La jornada es 
farà el 18 de març a Barcelona organitzada per 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià. El 30 de maig 
es farà una commemoració a la Catedral de 
Tarragona. La darrera reunió de la Conferència 
Episcopal Tarraconense es va fer dijous i diven-
dres de la darrera setmana a la Casa d’Espiritua-
litat Claret de Vic, coincidint amb el 150 aniver-
sari de la mort del pare Claret. 

redacció | llegir al web +

Joves i vocacions, cridats a buscar-se la vida

Amb aquest lema les delegacions diocesanes 
de pastoral de joventut i de vocacions dels 
bisbats amb seu a Catalunya van organitzar 
dissabte una jornada d’animadors al Centre 
Internacional d’Espiritualitat de Manresa. Van 
comptar amb intervencions del director del 
Secretariat Interdiocesà de Joventut de Cata-
lunya, Josep Mateu; Joan Soler, delegat de 
Vocacions de Girona, Carles Muñiz, delegat de 
Joventut de Sant Feliu de Llobregat; i el de Tor-
tosa, Ivan Cid; i els testimonis del prevere Lluís 
Simón, el matrimoni Isaac Almirall i Míriam 
Travé; i la germana Maria Rallo.

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-1000-persones-inscriuen-sinode-diocesa-bisbat
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-1000-persones-inscriuen-sinode-diocesa-bisbat
http://www.tarraconense.cat/comunicat-de-la-reunio-n-233-de-la-cet/
http://www.tarraconense.cat/
http://www.tarraconense.cat/
http://claretians.cat/2020/02/07/reunio-bisbes-catalunya-vic-150-aniversari-pare-claret/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-convoquen-jornada-academica-sobre-concili
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-convoquen-jornada-academica-sobre-concili
https://www.esglesiajove.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/joves-vocacions-cridats-buscar-vida
https://www.catalunyareligio.cat/ca/joves-vocacions-cridats-buscar-vida


Dv, 14/02/2020 | Catalunya Religió | núm. 7029 | BREUS

El “Gloria” deixa mut el Campanar 
del Carme

Les campanes de la parròquia del Carme, al 
barri del Raval de Barcelona, no sonen des del 
passat 22 de gener. No es tracta d’una descon-
nexió voluntària sinó dels efectes del temporal 
Gloria al seu pas per la ciutat. La borrasca va 
fer malbé el sistema elèctric del campanar de 
més de 40 metres d’alçada. Després que diver-
sos veïns alertessin del silenci, la parròquia va 
comptar amb el suport de tècnics per valorar 
els desperfectes. La reforma costarà a la par-
ròquia 6.829 euros, motiu pel qual han iniciat 
una campanya de micromecenatge. 

redacció | llegir al web +

La Sagrada Família dona dos mesos 
de pròrroga a l’AE Antoni Gaudí

La presidenta d’Escoltes Catalans, Júlia Petit, 
amb dues de les caps de l’Agrupament Escol-
ta Antoni Gaudí, s’han reunit aquest dimecres 
amb el president delegat de la Junta Construc-
tora de la Sagrada Família, Esteve Camps, per 
analitzar les possibles ubicacions on el cau 
podria acollir les seves activitats en un futur. 
Camps els ha ofert ajornar la data final d’ús dels 
espais dos mesos més, és a dir, fins al mes de 
novembre del 2020. Alhora, també s’ha mos-
trat obert a guardar material del cau mentre no 
disposin d’una seu definitiva.

sagrada família / escoltes catalans | llegir al web +

Pastoral educativa, un tresor en gerres 
de terrissa

Divendres i dissabte va tenir lloc a Barcelona la 
13a Jornada de Pastoral Educativa, que va aple-
gar més d’un centenar de pastoralistes, mestres 
i professors de Religió al Seminari Conciliar, sota 
el lema ‘Portem aquest tresor en gerres de terris-
sa’. La jornada va comptar amb dues ponències: 
“L’escola que teixeix un futur evangèlic”, a càrrec 
de Pepe Laguna, i “Per una pedagogia del ser: 
desvetllar la pròpia vocació”, a càrrec de Maria 
del Mar Galceran. A l’Eucaristia, el cardenal-ar-
quebisbe de Barcelona i president de la FECC, 
Joan Josep Omella, va felicitar el col·lectiu per la 
tasca que fan.

escola cristiana | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/gloria-deixa-mut-campanar-carme
https://www.catalunyareligio.cat/ca/gloria-deixa-mut-campanar-carme
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-dona-dos-mesos-prorroga-ae-antoni
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-dona-dos-mesos-prorroga-ae-antoni
https://www.catalunyareligio.cat/ca/pastoral-educativa-tresor-en-gerres-terrissa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/pastoral-educativa-tresor-en-gerres-terrissa
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L’arc del cor de Sant Llorenç, reparat 
després d’unes obres d’urgència
DM, 11/02/2020 | SEGRE

Gósol inicia els actes del centenari 
del naixement de Ballarín amb un 
sentit homenatge a la seva figura
DL, 10/02/2020 | NACIÓ DIGITAL

Moncloa i el Vaticà volen al 
capdavant de la Conferència 
Episcopal al cardenal Omella
DM, 11/02/2020 | EL MUNDO

Descobert a l’Espluga de Francolí 
el primer santuari paleolític 
de Catalunya
DS, 08/02/2020 | EL PUNT AVUI

El Papa rebutja ordenar sacerdots 
homes casats per combatre 
l’escassetat de vocacions 
a l’Amazònia
DJ, 13/02/2020 | ARA

El Capítol de la Catedral de Lleida 
busca patrocinadors per finançar 
un nou orgue
DG, 09/02/2020 | LA MAÑANA

Davantals reciclats i bosses de roba 
fetes en tallers de Càritas per a El 
Celler de Can Roca
DC, 12/02/2020 | DIARI DE GIRONA

El bisbat de Girona assumeix cinc 
projectes de Mans Unides per valor 
de 172.500 euros
DG, 09/02/2020 | DIARI DE GIRONA

https://www.segre.com/noticies/cultura/2020/02/11/l_arc_del_cor_sant_llorenc_reparat_despres_unes_obres_urgencia_98791_1112.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/196051/gosol/inicia/actes/centenari/naixement/ballarin/amb/sentit/homenatge/seva/figura
https://www.catalunyareligio.cat/ca/recull/mundo/moncloa-vatica-volen-capdavant-conferencia-251851
https://www.catalunyareligio.cat/ca/recull/punt-avui/descobert-espluga-francoli-primer-santuari-251613
https://www.ara.cat/societat/Papa-sacerdots-escassetat-vocacions-Amazonia_0_2397960404.html
https://www.lamanyana.cat/cultura/public/article/el-capitol-busca-patocinadors-per-financar-un-nou-orgue-a-la-catedral/
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/02/12/davantals-reciclats-bosses-roba-fetes/1028806.html
https://www.diaridegirona.cat/fets-gent/2020/02/08/bisbat-assumeix-cinc-projectes-mans/1028182.html
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Dilluns 17 de febrer
■ Parròquies al servei de 
l’evangelització. Del 17 al 19 
de febrer. Seminari Conciliar 
de Barcelona. 
■ Sessió formativa sobre la 
normativa de centres de culte. 
De 12 a 14 h. Sala d’actes del Palau 
de la Diputació de Lleida. 
■ Meditació Somàtica amb 
Godfrey Devereux. Del 17 al 19 
de febrer. De 17:30 a 21 h. Casa 
d’Espiritualitat Sant Felip Neri. 
Barcelona. 
■ Relíquies i cossos sants a la 
catedral de Barcelona, amb Joan 
Valero. 19 h. Institut d’Estudis 
Catalans – Sala Prat de la Riba. 
Barcelona. 
■ Iglesia con rostro de mujer. Del 
17 al 19 de febrer. De 19 a 20:30 h. 
Espai d’Interioritat Francesc Palau. 
Barcelona.
 

Dimarts 18 de febrer
■ La creació de l’home, amb 
Enrique Martínez. Del 18 de 
febrer al 2 de juny. De 18: a 19:15 
h. Instituto Santo Tomás de 
Balmesiana. Barcelona. 
■ Presentació de ‘La hija de Ana’. 
19:30 h. Centre Cultural El Casino. 
Manresa. 
■ Pregària per la pau. 20 h. Basílica 
de Santa Maria. Mataró. 
■ La renovació de l’Església 
catalana, amb Pere Codina. De 20 
a 21 h. Locals parroquials de Santa 
Maria. Igualada. 
■ Membra Jesu Nostri Buxtehude. 
20:30 h. Basílica de Santa Maria 
del Pi. Barcelona. 
■ L’origen humà, amb Ramon M. 
Nogués. De 21:30 a 23 h. Parròquia 
dels Sants Gervasi i Protasi 
(Mare de Déu de la Bonanova). 
Barcelona. 

Dimecres 19 de febrer
■ Va ser català, l’apòstol Sant 
Pau? Amb Jordi Castellet. 19 h. 
Ajuntament de Folgueroles. 
■ Les dones a l’Església, amb Pepa 
Torres. 19:30 h. Centre Pastoral 
Juvenil Marista. Barcelona. 
■ Dansa contemplativa al 
monestir. De 20 a 21 h. Monestir 
de Sant Pere de les Puel·les. 
■ Trencanous, de Txaikovski. 
20:15 h. Basílica de Santa Maria del 
Pi. Barcelona.

Dijous 20 de febrer
■ Visita a l’exposició Nord & Sud. 
17 h. Museu Episcopal de Vic. 
■ Què fem amb la desigualtat?. De 
18:30 a 20:30 h. Sala Multimèdia 
d’IQS. Barcelona. 
■ Mercuri i Venus, planetes 
interiors, amb Francesc Nicolau. 
18:30 h. Seminari Conciliar de 
Barcelona. 

■ Incapaços de Déu, amb Josep 
Cobo. 19 h. Cristianisme i Justícia. 
Barcelona. 
■ Simbolisme, iconografia 
bizantina i espiritual. 19 h. Ateneu 
Barcelonès. Barcelona. 
■ Entre el comunitarisme cívic i 
les propostes post humanistes, 
per d’Albert Llorca. 19 h. 
Cristianisme i Justícia. Barcelona. 
■ El lloc de culte com a espai 
mistagògic, per Bert Daelemans. 
19 h. Cristianisme i Justícia. 
Barcelona. 
■ Violència de gènere: dolor, 
compromís i denúncia. 19:30 h. 
Casal Parroquial de Sant Josep. 
Barcelona. 
■ Conferència sobre Graham 
Greene. De 20 a 21 h. Caputxins 
de Pompeia. Barcelona. 
■ Pregària en defensa dels drets 
humans. 20 h. Convent de Sant 
Antoni Abat. Barcelona. 
■ Pregària de la Vida, amb Cinto 
Busquet. 21 h. Can Garí&Cano. 
Barcelona. 
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Divendres 21 de febrer
■ Danses sagrades de Gurdjieff. 
Del 21 al 25 de febrer. Campus Can 
Benet Vives. Tordera. 
■ Eneagrama (21a edició). Del 21 
al 23 de febrer. Cova de Sant Ignasi. 
Manresa. 
■ Amor, culpa i reconciliació. Del 
21 al 23 de febrer. Cova de Sant 
Ignasi. Manresa. 
■ La Catedral inèdita. Els racons 
de 1.700 anys d’història De 18 a 21 
h. Catedral de Barcelona. 
■ Vetlla de pregària per a joves. 
De 22:30 a 23:45 h. Parròquia de 
Sant Llorenç. Lleida. 

Dissabte 22 de febrer
■ 2n Cicle de Cine Kundusling 
2020. Del 22 de febrer al 20 
de juny. Associació Cultural 
de la Comunitat Dzogchen 
(Kundusling). Barcelona. 
■ Retir de meditació zen a la 
ciutat. 22 i 23 de febrer. De 7:30 
a 14 h. Centre Zen Barcelona. 
■ Visita a l’església romànica 
de Sant Martí Sarroca i al catell 
gòtic, contigu. 8:30 h. Sortida 
Ronda Universitat. Barcelona. 
■ La realitat del món del treball. 
Càritas, res a dir? Res a Fer? De 
9:30 a 13:30 h. Seminari Diocesà 
de Tortosa. 

■ Vols aprendre a cantar gregorià? 
Del 22 de febrer al 7 de març. De 
10 a 13 h. Amics de la UNESCO de 
Barcelona. 
■ Homenatge a Guillermo 
Rovirosa i Julián Gómez del 
Castillo. 22 i 23 de febrer de 10 a 14 
h. Seminari Conciliar de Barcelona 
– Sala Sant Jordi.
■ Educació en valors: les noves 
humanitats, amb Josep Puig. 11 h. 
Cristianisme i Justícia. Barcelona. 
■ Taller d’estampació botànica. 
De 16 a 19 h. Monestir de Bellpuig 
de les Avellanes – Institut 
Germans Maristes. Os de Balaguer. 

Diumenge 23 de febrer
■ Va ser català, l’apòstol Sant Pau? 
Jordi Castellet. 12:45 h. Parròquia 
de Santa Maria. Els Prats de Rei. 
■ Concert de cant i piano. 17:30 
h. Església de Sant Gaietà – Pares 
Teatins. Barcelona. 
■ Músics de casa. De 18 a 19:30 h. 
Parròquia de Sant Josep. Mataró. 
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