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Ja em perdonaran que els parli més aviat com 
a pare a l’escola concertada emprenyat. Fa uns 
dies el conseller d’Educació i l’alcaldessa de 
Barcelona van lluir com un triomf aconseguir 
que una escola concertada religiosa de l’Eixam-
ple de Barcelona el curs vinent passi a ser pú-
blica, el Col·legi Immaculada Concepció. L’any 
passat va produir-se una situació semblant 
amb l’Escola Sant Vicenç de Paül, després de 
tancar perquè no sortien els números. A una 
escola per any, desmantellar la concertada a Ca-
talunya costarà uns 700 anys (400 si ens fixem 
només amb les escoles cristianes). Però això va 
com el Mobile World Congress. Primer es retira 

una empresa. L’endemà una altra. El tercer dia 
ja són tres o quatre de cop… i al cap d’una set-
mana l’últim ha d’apagar el llum.

Fa pocs dies vaig estar en un centre municipal 
juvenil de Barcelona per unes jornades. Em 
va costar trobar les indicacions per arribar al 
lavabo entre la infinitat de cartells i consignes 
que omplien les parets. Francament, amb tan-
tes indicacions sobre el que havia de fer o pen-
sar, em van agafar ganes de rebotar-me i deixar 
de fer salut i pujar amb l’ascensor, explicar un 
acudit masclista al/la conserge/a, enviar a pas-
tar fang al poble sahrauí, i no canviar-me més 

la copa menstrual. En cap de les moltes escoles 
cristianes que he visitat he trobat mai tantes 
instruccions a les parets. Explico això arran de 
la idea que destacava el conseller Josep Barga-
lló en la visita de l’escola cristiana que passarà 
a ser pública: “L’ideari cristià serà substituït per 
l’ideari aconfessional”. En el substrat d’aquesta 
afirmació es presenta allò públic com a neutre i 
universal, i allò cristià com a parcial i ideològic. 
Doncs no. Són models educatius diferents, i 
tots dins la vocació de servei públic d’educació. 
M’agrada molt un cartell que veig cada dia en 
una escola pública a prop de casa meva: “Aquí 
s’ensenya a pensar i no què pensar”. Cert, però 

On som les famílies de l’escola concertada?

PER JORDI LLISTERRI I BOIX
A LAETO ANIMO

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=382903
https://www.ara.cat/societat/centre-concertat-passa-public-proper-curs_0_2394360689.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo
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el pensament sempre s’arrela en un punt de 
partida, uns referents i un model antropològic.

És cert que molts pares que opten per l’escola 
cristiana no ho fan per una convicció religiosa 
(que no vol dir que els que ho fem amb aquesta 
convicció no existim). I, ampliat a la concerta-
da en general, en l’elecció de les famílies sí que 
hi ha sempre una opció per un model educatiu 
determinat. I si l’escola és cristiana, els pares 
que hi opten és perquè com a mínim veuen po-
sitivament el model de persona que proposen 
encara que no correspongui estrictament a les 
seves conviccions. Però és igualment cert que 
un factor determinant per escollir l’escola pú-
blica no és la seva neutralitat. És que la pública 
és gratuïta i a la concertada s’ha pagar sempre 
alguna cosa més. Com és sabut, aquesta desi-
gualtat econòmica no és per un afany recap-
tatori de les escoles religioses. És perquè els 
diners que hi destina la Generalitat no cobrei-
xen els costos. Alhora, massa sovint es confon 
escola concertada, que la majoria de vegades 
té a darrera una cooperativa, entitat confessio-
nal o iniciativa social sense ànim de lucre, amb 
escola privada amb un propietari que guanya 
diners. Un dels arguments de l’administració 

per fagocitar escoles concertades és que hi ha 
més demanda a l’escola pública i que no pot 
oferir prou places per cobrir-la. Això és cert en 
algunes (poques) zones de Barcelona ciutat 
de baix creixement demogràfic. Però, i en els 
llocs que és al revés? Jo mateix he passat per 
més d’un sorteig per poder matricular els fills 
en una escola concertada. Les desenes de famí-
lies que van quedar fora no eren un argument 
per augmentar les places subvencionades l’any 
següent? I, si la concertada competís amb les 
mateixes condicions econòmiques, no pujaria 
més la demanda de la concertada en general i 
de l’escola cristiana en particular?

La impressió com a pare és que ens aixequen la 
camisa. Això ho havia de resoldre la Llei d’Edu-
cació de Catalunya de fa més d’una dècada. I ara 
sembla que es vulgui reformar per la porta del 
darrera. Si som una família d’una escola que 
hem de pagar cada mes, i un dia ens diuen que 
al setembre ja no pagarem quotes i que mantin-
dran els professors que ja coneixem fins que es 
jubilin, no és d’estranyar que ens sembli tot prou 
bé. Però aquest model, llogant els edificis a les 
escoles que han tancar, és sostenible per a tot el 
sistema? Què passaria si demà 700 escoles en-

treguessin les claus al conseller d’Educació? Si 
no és sostenible, qui estem sostenint el sistema 
públic d’educació del nostre país? No seria més 
raonable assegurar la viabilitat dels models d’es-
cola concertada pels que hem optat les famílies?

També em costa entendre que quan es parla 
d’aquest temes la veu mediàtica dominant és 
molt parcial. D’una banda, i sobretot, els sindi-
cats, que en el meu grau de compressió de la 
realitat entenc que es dediquen honradament 
a defensar les condicions laborals dels treba-
lladors. Però un sindicat no ha de definir la po-
lítica educativa d’un país. Després, dels pares 
només acostumen a escoltar la veu de la fede-
ració d’AMPAS de l’escola pública, veu d’altra 
banda bastant sindicalitzada. I, en canvi, quan 
parla la concertada normalment només sentim 
els titulars del centre com si l’únic problema fos 
que se’ls acaba el negoci. On som les famílies de 
la concertada? Qui ens escolta? Fins que aquest 
tema no s’enfoqui des de la perspectiva de les 
famílies que opten per l’escola cristiana, o en 
general per la concertada, i que també votem als 
nostres gestors polítics, no ens en sortirem.

jordi llisterri | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tots-partits-admeten-lescola-concertada-esta-mal
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tots-partits-admeten-lescola-concertada-esta-mal
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“Alguns tenen deu cases. Alguns no en te-
nim cap”, deia Brahim ben Ouiguemane en 
un reportatge a El Periódico del passat dia 12. 
I jo pensava en aquelles paraules d’Isaïes 5,8: 
“Ai dels qui afegeixen cases a cases, i ajunten 
camps amb camps, fins a ocupar tot el país!”.

Brahim ben Ouiguemane és un noi marroquí 
de 19 anys, que en fa un parell que va arribar 
en pastera a Algesires i que ara ha aconseguit 
un primer somni: poder jugar a futbol, que 
és la seva passió, en un equip d’Esplugues. El 
Brahim va anar d’Algesires a Barcelona i va es-
tar un temps en un dels centres d’acollida de 
menors, fins que, en fer 18 anys, es va trobar al 

carrer, i sense lloc ni per dormir. Per sort, va tro-
bar refugi a la Casa de Cádiz, un edifici ocupat 
que dona sostre a persones sense llar a Barce-
lona. “És casa meva. Si no hagués arribat aquí, 
no sé on seria. En un parc, potser; morint-me de 
gana i de fred”, diu, i continua: “Vull donar-ho 
tot per ser un altaveu de la gent que no té casa. 
Perquè ningú no visqui al carrer. Perquè la gent 
deixi de girar el cap, com si no passés res, da-
vant d’aquesta realitat. Perquè no hi hagi rics ni 
pobres”.

Ara, el Brahim busca el seu segon somni, el de 
tenir papers. Vol treballar de model, diu. I jo 
torno a pensar en les paraules d’Isaïes: “Ai dels 

El Brahim

PER JOSEP LLIGADAS 
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre


Dv, 21/02/2020 | Catalunya Religió | núm. 716 | PANORÀMICA

qui afegeixen cases a cases, fins a ocupar tot el 
país!”. Jesús ho va dir més genèric, però igual 
de contundent: “Ai de vosaltres, els rics, perquè 
ja heu rebut el vostre consol!” (Lluc 6,24).

Jo espero, i desitjo ardentment, que el Brahim 
tingui tota la sort del món. Que sigui feliç ju-
gant a futbol, i, sobretot, que li donin els papers 
i pugui treballar. De model, o de qualsevol al-
tra feina digna. Però és clar, alhora que espero i 
desitjo això no puc deixar de pensar també en 
els milers i milers de persones com el Brahim 
que també necessiten i tenen dret a complir els 
seus somnis, i m’entren esgarrifances. I torno a 
pensar en les paraules d’Isaïes i de Jesús.

Ja sé que és molt elemental dir tot això que 
estic dient, però el cas del Brahim i el cas dels 
milers i milers que estan en situacions dificilís-
simes com ell ha estat, s’esdevenen perquè hi 
ha gent que suma cases i cases, i perquè hi ha 

rics que no són res més que això, rics. Només 
són rics, no són persones, o almenys no són 
persones que actuïn com a tals. Tornem a lle-
gir com ho explicava el Brahim: “Vull donar-ho 
tot per ser un altaveu de la gent que no té casa. 
Perquè ningú no visqui al carrer. Perquè la gent 
deixi de girar el cap, com si no passés res, da-
vant d’aquesta realitat. Perquè no hi hagi rics ni 
pobres. Alguns tenen deu cases. Alguns no en 
tenim cap”. És el mateix llenguatge d’Isaïes, i és 
el mateix llenguatge de Jesús. I hauria de ser, 
també, el nostre llenguatge. El dels cristians, i 
el de qualsevol ésser humà que vulgui ser un 
ésser humà.

I deixeu-me acabar agraint als okupes de la 
Casa de Cádiz la magnífica feina que estan fent, 
humilment, sense cap propaganda.

josep lligadas | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre/brahim-252262
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El 2004 van coincidir a les pantalles dues pel-
lícules que, a parer meu, afrontaven de dues 
maneres molt diferents la manera de posar-nos 
davant l’eutanàsia. Una era Mar adentro, d’Ale-
jandro Amenábar, i l’altra Million dollar, baby, 
de Clint Eastwood, totes dues basades en ca-
sos reals. Tot i que tothom me’n parlava bé, la 
primera la vaig trobar tramposa. En general, 
les pel·lícules (o les obres de teatre o de narra-
tiva) que pressuposen un marc mental de bo 
i dolent, de manera que el dubte sobre el que 
es considera bo et fa dolent (o carca, en aquest 
cas), cada vegada m’emprenyen més, fins i tot 
en el supòsit que, com em passava a mi, estigui 
predisposat a “anar amb els bons”. No m’agrada 

que em prenguin per imbècil, sobretot si pago. 
Ja arribaré jo solet a les meves conclusions, si 
vull. O, si em calen sermons, ja aniré a missa, 
no al cine. No, el debat sobre l’eutanàsia no va 
de bons i dolents.

En canvi, en la pel·li de Clint Eastwood el plante-
jament moral em va semblar molt més honest. 
El seu personatge més aviat està en contra de 
l’eutanàsia, però encara hi ha una cosa que el 
pot més, que el desarma: l’amor incondicional 
a la noia a la qual entrenava, paralitzada i sense 
cap més expectativa vital que romandre així. I la 
noia li demana que l’ajudi a morir. El procés per 
respondre-li, el discerniment, és dels moments 

La despenalització de l’eutanàsia

PER RAMON BASSAS 
A ROBA ESTESA

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_adentro
https://ca.wikipedia.org/wiki/Million_Dollar_Baby
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/roba-estesa
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més interessants. ¿Què preval, èticament: la res-
posta a la demanda de l’altre o la moral? ¿I, si al 
damunt, la resposta que demana l’altre no és pas 
la que tu prendries per tu ni per ningú?

I aquests dies que les Corts espanyoles han 
acordat debatre la despenalització de l’eutanà-
sia, amb els vots en contra tan sols del PP i Vox, 
a banda de la moral i l’ètica, s’hi suma una pre-
gunta política: ¿ha de continuar penalitzant-se?

Els catòlics i l’eutanàsia

En el món catòlic, i no només en ell (el Partit 
Comunista portuguès, per exemple, ha votat 
contra una llei similar), hi ha una predisposi-
ció contrària a la despenalització. Si fugim del 
debat maniqueu, com demanava al principi, i 
si prescindim de les enquestes (àmpliament 
favorables), crec que ens hauríem de prendre 
seriosament les crítiques. Qualsevol tema rela-
tiu a la interrupció de la vida és seriós i, lògica-
ment, sigui quina sigui la decisió política i final, 
sempre tindràs la sensació de no haver-ho fet 

prou bé. “Un estat democràtic només és demo-
cràtic si té mala consciència”, diu sempre en Jo-
an-Carles Mèlich.

Però també en el món catòlic hi ha hagut les 
reflexions més interessants sobre aquest tema, 
no sense problemes episcopals, tot sigui dit. 
Parlo de les reflexions del pare Francesc Abel, 
EPD, al capdavant de l’Institut Borja de Bioè-
tica, especialment del manifest que ell mateix 
va promoure, junt amb altres eminents investi-
gadors i pensadors, ara fa quinze anys. Allà s’hi 
demanava, en cas d’una possible despenalit-
zació, que es complissin una sèrie de requisits, 
incidint, precisament en la dignitat humana 
que els partidaris de la legalització de l’eutanà-
sia al·leguen de forma preferent. Perquè seria 
indigne, també, qualsevol ús abusiu d’aquesta 
extrema mesura.

Aquest diumenge llegíem a missa aquest text: 
“Si tu vols, guardaràs els manaments: ets tu qui 
has de decidir si et mantindràs fidel. Tens al 
davant foc i aigua: pren el que tu vulguis. L’ho-

me té al davant la vida i la mort: li donaran allò 
que voldrà” (Sir 15, 15-17). Pensava que, de fet, 
la invitació de Déu a seguir-lo, es basa inexora-
blement en la llibertat individual. En el cas que 
una persona estimada decideixi, davant l’única 
expectativa de la mort, de situacions insupor-
tables i irreversibles, que ha arribat l’hora de 
morir, i ens demana d’ajudar-la, ¿li privarem, 
preses totes les precaucions, de fer un acte lliu-
re que no fa mal a ningú més en nom de la nos-
tra fidelitat al Déu de la creació i de la vida? ¿No 
era Jesús mateix qui va dir-nos que posar-se 
al servei dels més febles, incondicionalment, 
és la manera de conèixer el Pare? ¿Que potser 
ens pensem que arribarem al Judici sense cap 
remordiment?

Per tot això, i si recull totes les garanties possi-
bles, sobretot el compromís d’acompanyar de 
totes les persones que es troben clarament en la 
fase final de la seva vida, humilment em sembla 
bé recolzar aquesta iniciativa parlamentària.

ramon bassas | llegir al web +

https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/205562/eutanasia_bioetica.pdf?sequence=3
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/roba-estesa/despenalitzacio-eutanasia-252297
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Enric Crous és d’aquelles persones que té la 
capacitat de captar què està pensant el seu in-
terlocutor. Potser per això ha tingut èxit com 
a gestor empresarial. Format a la UB i a l’IESE, 
ha gestionat grans organitzacions i empreses 
com Mercabarna, Fira de Barcelona, Cacaolat 
o Damm. Ara ha estat nomenat president de la 
Fundació Pere Tarrés, després de formar part 
del patronat des de fa vuit anys. Creu de Sant 
Jordi per la tasca de promoció del mecenatge, 
actualment també és president del consell de 
govern de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la 
Fundació Catalunya Cultura. Ha estat una per-
sona clau en el teixit cultural, social i empresa-
rial que ha configurat el nostre país les darreres 
dècades.

És dels qui pensa que per tirar endavant una 
empresa el que cal és il·lusió i risc. Ara la seva 
il·lusió la posa en ajudar a tirar endavant el pro-

jecte formatiu i social que impulsa la Fundació 
Pere Tarrés.

Un patronat és un consell d’administració 
o una junta d’accionistes?

No és exactament el mateix. Els patrons són 
gent que “sent els colors”, sinó no es pot estar 
en un patronat. Però és voluntari i no hi tenim 
una dedicació completa. La nostra responsabi-
litat és vetllar perquè la missió que té la funda-
ció es complexi. El patronat té una responsabi-
litat; però l’execució és de la direcció i dels qui 
estan en el dia a dia de la Fundació.

I el president quina funció té?

Si ho dic de manera políticament incorrecte 
respondria que és una mica el “florero” (riu)… 
És una persona que es cuida de coordinar les 

Enric Crous: “Crec profundament 
en la joventut que tenim”
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tasques del patronat, despatxar amb el direc-
tor, ajudar amb allò que pugui i tenir l’orgull de 
poder col·laborar amb una tasca importantíssi-
ma. Pagaria per fer aquesta feina fantàstica.

La Fundació Pere Tarrés ha crescut molt. 
Des de l’inicial Escola de l’Esplai i les cases 
de colònies, ara té una Facultat d’Educació 
Social i Treball Social, gestiona una xarxa de 
30 centres socioeducatius i impulsa diversos 
projectes solidaris, a més de tot el món de 
l’Esplai amb 25.000 infants i 4.500 monitors. 
La intenció és seguir creixent?

Quan una cosa és bona i funciona, l’important 
és que creixi. Si el producte és bo: difondre’l. 
Estem aconseguint créixer fins i tot fora de Ca-
talunya. Tot el que sigui promoció de la infàn-
cia i la joventut a través del lleure, a nosaltres 
ens interessa. I si som capaços de donar una 
formació integral als qui passen per aquí, que 
acabaran sent els dirigents del futur, és el divi-
dend més important que podem treure. I per-
doneu que faci servir un terme empresarial.

La formació ho és tot. Si fóssim un país més 
format i més culte, seriem un país molt millor 

del que realment som. I, sobretot, el que ens ha 
de preocupar són aquells infants i joves en risc 
d’exclusió social i sense cap mena de suport.

Què és el més important per formar?

La part tècnica és obligatòria, però per si sola 
no va enlloc. El qui en sap més no sempre és el 
millor professor. És molt important que s’ad-
quireixi la vocació d’ajudar, de servei, com la 
que tenen els monitors dels esplais. Cal gent 
amb una formació i experiència professional, 
però amb una clara vocació de servei a la soci-
etat i al país. La prova està en què ens venen a 
buscar la nostra gent. I és un orgull que la gent 
que s’ha format a casa nostra vagin a altres 
llocs. Sempre dic que m’agradaria que els res-
ponsables de moltes institucions fossin gent 
que hagués col·laborat amb mi, perquè voldria 
dir que hem estat capaços de triar bé i de for-
mar bé.

El voluntariat també és un aprenentatge?

És un màster. Aquest és un país molt solida-
ri. La prova és la quantitat de coses que es fan 
gràcies al voluntariat. I no crec que hi hagi a 

Catalunya cap organització com el Moviment 
de Centres d’Esplai Cristians Catalans que pu-
gui moure permanentment, no un dia puntual, 
4.500 voluntaris.

Per què la Fundació Pere Tarrrés ha ampliat 
l’acció cap el món socioeducatiu?

Nosaltres volem transformar la societat i aques-
ta és una via important per fer-ho. Hem de fer 
un servei a la societat i al país si podem.

Els últims anys hi ha sectors que 
han qüestionat molt el sector privat 
enfrontant-lo al sector públic. 
Ho viviu amb incomoditat?

Al contrari. Poden competir, podem col·laborar 
i podem conviure, sens dubte. El problema no 
és si és públic o privat. El problema és si està 
ben gestionat o no. Si s’està gestionant bé, si 
s’està complint la missió… Conec institucions 
privades que ho fan molt malament i públi-
ques que ho fan molt bé. I al revés. Nosaltres el 
que tenim com a fet diferencial és l’esperit i vo-
cació de la Fundació Pere Tarrés en l’educació, 
el lleure i la responsabilitat. No som un negoci. 
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El nostre país ha funcionat bé quan hi ha hagut 
col·laboració publica i privada. A vegades en dic 
“conspiració”, encara que la paraula correcte és 
col·laboració. Hi ha qui té ganes que això no si-
gui així, però els grans moments de la història 
del país s’han donat quan hi ha hagut aquesta 
col·laboració.

S’ha acabat el mecenatge?

No ho crec. Però no hi ha els grans mecenes que 
hi havia abans. La societat civil en general vola 
més baix i es mira més a curt termini. Però es-
tem tenint donacions que volen ser anònimes. 
Gent que ajuda o empreses que no volen sortir 
als papers. Aquesta és la gràcia del mecenatge. 
Però no hem estat capaços de convèncer les ad-
ministracions perquè d’una vegada hi hagi una 
llei de mecenatge com Déu mana. Les empre-
ses estan més preocupades per la Responsabi-
litat Social Corporativa que pels temes de me-
cenatge religiós o cultural. No hi ha estímuls al 
mecenatge. L’administració hauria d’entendre 
que el mecenatge no és una despesa sinó que 
podria ser una font d’ingressos. Poso un exem-
ple: la cultura. A França la tercera font d’ingres-
sos és la culturai, per això, és un país ric.

Com veu els joves? Es diu que viuran 
pitjor que els seus pares, que tenen menys 
expectatives, menys esperances.

Tinc l’absoluta convicció que el dia que mori 
malauradament hauré viscut millor que els 
meus pares i desgraciadament millor que els 
meus fills. Però veig una joventut fantàstica. 
També la miro amb enveja perquè molts d’ells 
tenen un nivell de formació molt alt, molt ben 
preparats. I tornen a tenir una actitud de soli-
daritat i compromís molt alta. Aquí hi veig un 
canvi de tendència molt important. És un es-
perit que l’hem de potenciar. Crec profunda-
ment en la joventut que tenim. És molt millor 
de la que hi havia potser fa vint anys. M’espe-
rança molt.

Potser el que costa més és donar esperança?

Això és el que costa més. Hem de ser capaços 
de formar-los, de transmetre valors i compro-
mís social. I predicar amb l’exemple. Les perso-
nes que hem tingut, o tenim, responsabilitat en 
el món econòmic no podem passar per alt que 
estem parlant de persones. I cal treballar amb 
la gent que està en el llindar de la pobresa, que 
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n’hi ha molta. Si no en som capaços estem cre-
ant una societat que és un monstre. Ens costa 
donar esperança perquè les expectatives són 
les que són. Però si tens un nivell de formació, 
te’n pots sortir. 

Es pot gestionar una empresa 
i ser bona persona?

Jo ho he intentat.

Les decisions que s’han de prendre 
no sempre són justes…

Si estan argumentades i raonades, sí. I si he fet 
la guitza a algú ha estat sense mala intenció o 
pel bé de la col·lectivitat. Quan he hagut d’aco-
miadar algú crec que ho he passat pitjor jo que 
ell. Crec que per tot arreu per on he passat he 
deixat un bon record. He hagut que prendre 
algunes decisions que són dures. He hagut 
d’acomiadar gent, resoldre vagues importants 
i he vist pintades amb el meu nom per les pa-
rets de la ciutat. Però al final la millor afirma-
ció que recordo és la d’un sindicalista bregat 
que va dir: “El que és fomut del Crous és que 
és el director però no ho sembla”. Podria sem-

blar una crítica, però per a mi no ho és. He pro-
curat dormir tranquil i encara hi dormo.

Quins valors hi ha rere aquesta gestió 
que permeti dormir tranquil?

Procuro inspirar-me molt en el missatge del 
Crist. D’ajudar la gent que puguis, el valor de la 
humanitat. Estàs gestionant persones i tens una 
responsabilitat cap a elles. Una empresa té una 
funció social molt important. Les empreses no 
són ONG, però hem de saber tractar la gent. Jo sé 
que a vegades la imatge de l’empresari va associ-
ada a connotacions negatives. Però conec molts 
empresaris davant dels quals em trec el barret.

Com té la fe després d’una trajectòria 
en aquest món?

Jo segueixo sent creient. Crític, però creient. 
M’expliquen d’una vegada, en un bar, que per 
la tele sortien tot de cardenals i que quan van 
enfocar un Sant Crist una senyora va dir “què 
fa aquest despullat al costat de gent tan ben 
vestida?”. Doncs bé, jo soc seguidor del que va 
despullat. Sense banalitzar i amb tot el respecte 
però el veritable missatge és el del Crist a l’estil 

del papa Francesc. I em preocupa que un nen 
o una nena pugui entrar en una església sense 
conèixer qui està clavat a la creu ni el perquè. Si 
volem un país amb valors, cultura i sentit a la 
vida això no pot passar.

Quines persones o institucions d’Església 
l’ha influït o acompanyat més?

Mossèn Joan Alemany, de la parròquia de Sant 
Ildefons. Ens va casar i sempre hi vaig tenir una 
gran relació. Vaig ser catequista d’adolescents 
a la parròquia durant bastants anys, anant-hi 
cada setmana. Fins que vaig pensar que cada 
cop jo era més gran i ells sempre tenien la ma-
teixa edat… També vaig estar al Consell Pasto-
ral i hi continuo vinculat.

I això de què li ha servit?

Per aprendre coses, per enriquir-me i tenir la 
satisfacció d’ajudar. Soc una persona molt privi-
legiada, tota la vida he tingut sort. Ara es tracta 
de donar. Jo tinc ganes de ser feliç i és cert que 
sempre és més feliç el qui dona, que el qui rep.

jordi llsiterri | llegir al web +
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Nova campanya per la igualtat i la no discrimi-
nació de les dones a l’Església. Una vintena de 
dones, provinents de diferents entitats cristi-
anes, s’han unit en la coordinadora de dones 
creients i feministes que impulsa el manifest 
i la campanya ‘Alcem la veu!’. Convoquen una 
concentració el diumenge 1 de març a les onze 
del matí davant de la Catedral de Barcelona per 
demanar una “Església paritària, més plural i 
menys jeràrquica”. Noemí Ubach, portaveu de 
la coordinadora, explica el tarannà profètic i de 
denúncia constructiva de la campanya.

‘Alcem la veu!’ neix des de dins de l’Església, 
de persones que estimeu la institució, i amb 
un to marcadament crític. Qui sou i d’on veniu?

És una campanya que fem persones amb una 
experiència de fe llarga i profunda; però sí, el 

manifest té un to de denúncia. Som dones cre-
ients que venim de diferents moviments de 
laics i persones també que van per lliure, que 
ens hem coordinat amb l’objectiu de denunci-
ar, d’una banda, la situació injusta que pateix la 
dona a l’Església i, alhora, d’expressar el desig 
d’una Església diferent. Hi som a títol personal.

Fa vuit mesos que gesteu aquesta iniciativa. 
Com vau engegar?

Des d’abans de l’estiu, i arran dels actes del 8 
de març del 2019, ens vam trobar unes matei-
xes persones en diferents espais de reivindi-
cació. Vam veure que hi havia un sentiment 
compartit i unes ganes de dir alguna cosa so-
bre aquest tema. Ens hem trobat amb sensibi-
litats semblants i ens hem focalitzat amb allò 
que ens uneix.

“A l’Església les dones no tenim un sostre 
de vidre, sinó un mur ben gros”

https://www.alcemlaveu.org/manifest
https://www.catalunyareligio.cat/ca/dones-cristianes-demanen-plans-igualtat-dins-esglesia
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El 2019 es van celebrar un seguit d’actes 
en clau d’Església que s’han fixat en aquesta 
dimensió. Van ser un catalitzador per dir 
‘seiem i ens organitzem’?

D’una banda, hi ha una reviscolada del movi-
ment feminista social, que també influeix: el 
Me Too, la reacció a Espanya contra la manada, 
la potència de les darreres manifestacions del 8 
de març. A l’Església no som aliens a això: som 
dones creients, i això ens afecta. I d’altra banda, 
tenim com a referent històric el Col·lectiu de 
Dones a l’Església, des de 1986. El feminisme 
a l’Església no neix ara, però sí que agafa una 
nova embranzida.

Una embranzida de caràcter internacional.

Sí, la iniciativa s’adhereix a la xarxa internaci-
onal Voices of Faith: un paraigües d’iniciatives 
de dones d’arreu del món que alcen també la 
veu. I, alhora, tenim contactes amb col·lectius 
de dones de la resta de l’Estat, que l’1 de març es 
mobilitzaran en paral·lel. Voices of Faith propo-
sen sortir al carrer el 8 de març; Alcem la Veu no 
volem deixar d’anar a la manifestació del dia 8 i 
per això hem proposat l’1 de març.

Reivindiqueu que la veu de la dona sigui 
escoltada a l’Església i que participi dels 
òrgans de govern. El darrer sínode de 
l’Amazònia va posar sobre la taula, a banda 
de la qüestió ecològica, l’ordenació d’homes 
casats; però el tema de la dona no hi va entrar.

És que el tema de la dona no hi entra mai! No sé 
per quin motiu aquest tema sempre acaba ca-
ient de l’agenda.

Contra l’ordenació de dones s’argumenten 
qüestions dogmàtiques.

Si les teòlogues dones no formen part del cà-
non, com avançarem? M’agrada el moviment 
de Veus de fe perquè diuen que no són apologè-
tiques, fan un paraigües; però no es dediquen a 
argumentar. També anem en aquesta línia: no 
ens posarem a discutir si homes i dones tenim 
les mateixes capacitats o si som mereixedors 
d’igualtat de tracte. Està assumit socialment; 
aquest debat que teològicament diu que la 
dona no pot encarregar-se de determinades 
tasques és tan obsolet! Tampoc cal ser teòloga 
per tenir sentit comú. Aquesta feina porteu-la 
feta ja de casa i seiem a parlar d’altres coses.

El feminisme dins l’Església no busca crear 
un nou espai sinó transformar determinades 
dinàmiques. Quines?

Veus de fe té definida una missió amb què no-
saltres ens identifiquem molt: advoquem per 
una Església on les veus de les dones partici-
pin, liderin i s’escoltin en igualtat de condicions 
que les dels homes. Aquest és el nostre objec-
tiu final. Per fer-ho cal que les dones prenguem 
consciència, ens organitzem i actuem.

Hi ha qui només hi veu una lluita pel poder.

No volem que, pel fet de ser dona, se’ns ne-
gui res ni se’ns tanquin portes. Això és el que 
estem demanant: hi haurà dones que tindran 
una tendència a estar més en grups de base, 
d’altres amb dots de lideratge. Hi ha moltes 
dones, cadascuna amb els seus valors i talents. 
És absurd en ple segle xxi pensar que les do-
nes no tenen les mateixes capacitats que els 
homes: socialment hem arribat a un discurs 
sobre la igualtat que està molt acceptat, a ex-
cepció d’alguns sectors d’extrema dreta. En el 
marc internacional i europeu, ens hem dotat 
d’uns valors que compartim, un dels quals és 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/religions-en-femeni-agenda-dia-dona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/religions-en-femeni-agenda-dia-dona
http://donesesglesia.cat/
http://donesesglesia.cat/
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la igualtat, la no discriminació per raó de gè-
nere. Això traduït al món eclesial té les seves 
conseqüències.

Partiu d’un estudi previ, a la diòcesi 
de Barcelona, que observava que tampoc 
no hi ha dones en càrrecs de responsabilitat 
on podrien ser. Per què?

Potser és perquè no se’ns demana. Quan hi ha 
una discriminació, has de fer polítiques per re-
vertir aquesta discriminació. Moltes institucions 
públiques tenen plans d’igualtat: el parlament, 
les universitats… Per revertir una tendència de 
segles, o de mil·lennis, has de fer alguna actua-
ció en positiu. Posem el focus en aquest tema i 
mirem que a les nostres comunitats i diòcesis hi 
hagi més dones en la governança.

No és un problema aliè al sostre de vidre 
que limita la presència de les dones 
en d’altres àmbits socials…

És cert. Socialment està acceptada una igual-
tat, però a la pràctica no és així. Hi ha el sostre 
de vidre general. Però a l’Església el problema és 
més aguditzat: jo sempre dic que a l’Església les 

dones no tenim un sostre de vidre, sinó un mur 
ben gros i visible.

El veieu escenificat cada diumenge a missa?

Exacte. És un procés i t’hi acostumes. Sempre 
ho has viscut així, t’hi has acostumat i aquesta 
discriminació, no és que l’acceptis, però l’has 
vist com a normal. I arriba un dia que dius ‘però 
això què és?, prou!’. I aquí també hi ha proces-
sos personals de cadascú. Som dones que hem 
viscut experiències eclesials molt positives, 
l’Església ens ha aportat uns valors i unes ex-
periències que ens han ajudat a créixer i a ser el 
que som. Però això no treu que en determinats 
temes puguem ser crítiques.

En el manifest no parleu d’invisibilitat 
del dia a dia, al contrari. Què heu observat?

Les dones som molt presents a l’Església. No-
més cal veure quantes catequistes hi ha, quan-
tes dones fan de voluntàries a Càritas, qui va 
a missa… Però en la governança o el lideratge 
està absolutament desequilibrat.

Amb tot, els bisbats han incorporat 

els darrers anys diverses dones al capdavant 
de secretaries i delegacions.

És bo que es facin passos endavant i ho valo-
rem positivament. Però no és suficient. Quant 
hem avançat els últims anys? Quants anys ne-
cessitem perquè aquesta igualtat arribi? Cin-
quanta, cent anys? Potser hauríem de fer els 
deures una mica abans. Aquests passos que 
fan els bisbats són positius, però són insufi-
cients. A la diòcesi de Barcelona el percentat-
ge de dones en càrrecs de responsabilitat era 
d’un 23%. Potser seria interessant de veure 
l’evolució que hi ha hagut. Segurament anys 
enrere era un percentatge menor. Però per ar-
ribar a un 50%, quants anys falten? Empènyer 
en aquest sentit és bo.

El manifest parla d’incidir també 
en l’Església universal.

Creiem que el futur va per aquí, no només a Bar-
celona, Catalunya o Espanya, sinó a tot el món. 
Crec que també el papa Francesc és un home 
molt llest i té certa sensibilitat per aquest tema; 
però ell sol tampoc no pot anar obrint fronts 
en tots aquests temes espinosos. Per tant, que 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/homes-organs-decisio-esglesia-dones-base
https://www.catalunyareligio.cat/ca/dones-som-esglesia-construim-sostenim
https://www.alcemlaveu.org/manifest
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les diòcesis i moviments facin força amb això, 
també ajuda a que pugui avançar.

Entreu també en la qüestió de la formació 
que reben els seminaristes. I feu notar 
l’absència de professores.

Al final, on es talla el bacallà, és un món molt 
masculí. Això tampoc no és bo: les finestres 
s’han d’obrir, l’aire ha de córrer. Imaginem que 
fos una Església només de dones i els homes no 
hi tinguessin veu: quina gràcia tindria? S’aga-
fen vicis, hi ha problemes que no es resolen. 
Homes i dones a la societat convivim de tu a tu, 
dialoguem. Doncs a dins de l’Església també ha 
de ser així. I aquests seminaristes han de tenir 
models i visions diferents, de les diverses per-
sones que els estan formant. Perquè en el futur 
aniran a parròquies i comunitats diverses.

Sou conscients que el manifest generarà 
reticències. Als qui es pregunten ‘i ara 
aquestes, què volen?’, què els dieu?

Estem imaginant una Església del futur on les 
dones també compten, una Església més plu-
ral, més diversa. No pensem que les dones si-

guem millors. Pensem que si les dones hi som, 
aquella Església és millor, és més ajustada a la 
realitat, recull les veus de tothom. Al final no 
és una lluita de les dones contra el clergat, és 
un desig de fer una Església més evangèlica. 
Hi ha qui pot dir que això és retòrica, però la 
majoria de nosaltres som dones que tenim la 
nostra família, la nostra professió i la nostra 
petita comunitat. També podríem dir: “Mira, ja 
s’ho faran!” I no. Som aquí, compromeses amb 
aquesta institució, perquè al final hi creiem i 
ens l’estimem. Si no, potser no hi seríem o hi 
seríem passant una mica de tot.

Sorpreses positives d’Alcem la veu?

La complicitat que es crea entre les dones que 
hem engegat la iniciativa, les que som a la coor-
dinadora. Des que vam començar a treballar el 
mes de juny, hi ha hagut moments de reflexió 
conjunta, de riure, de compartir. Trobo que és 
de les millors coses: tenir projectes amb gent 
amb qui t’avens.

laura mor –cr | llegir al web +  
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El jesuïta Joan Morera és un dels impulsors del 
projecte Mou la noviolència, del Grup de treball 
en noviolència cristiana. L’itinerari didàctic que 
proposen ha tingut bona rebuda a Catalunya. 
Diversos grups han iniciat aquest treball per pre-
venir l’assetjament i l’opressió, comprendre la 
lògica de la violència o gestionar la por. Un en-
trenament per transformar la societat en clau de 
noviolència. Actualment, Morera viu a la comu-
nitat que la Companyia de Jesús té a la ciutat de 
Lleida, on hem conversat amb ell.

Què hi ha a la base d’aquest moviment?

La noviolència és la lluita des de la dignitat i 
l’autenticitat per transformar la injustícia en 
justícia; és una força positiva que no té res a 
veure amb la negació, voldria ser una traduc-
ció de satyagraha. En canvi, l’expressió no vi-
olència es correspon al pacifisme, que rebutja 
la violència. I amb guió, no-violència, prové de 
Gandhi i es refereix a estratègies pragmàtiques.

En quin context neix el Grup de Treball 
de Noviolència Cristiana?

El grup neix el 2018, sota el paraigües de Cris-
tianisme i Justícia, i en un context de país de 
violència política, però també econòmica, de 
gènere contra els migrants. Allò ens va fer pen-
sar en produir un nou material per guanyar 
capacitat d’incidència i generar un efecte en 
cadena molt més gran. L’equip el formem cinc 
persones voluntàries –Xavier Garí, Marta Bur-
guet, Álvaro Mellado, Laura Sols i jo mateix–, 
especialitzades en noviolència i provinents del 
camp de la filosofia, el treball humanitari, la 
història, la pedagogia o la teologia.

D’on li ve l’interès personal pel món 
de la noviolència?

Des de petit sempre m’ha sobtat l’obediència 
presentada com a bona i la desobediència com 
a dolenta. Això no m’encaixava i veia injustícies 

“La noviolència va de lluita, 
no de pacifisme poruc”

https://moulanoviolencia.net/
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molt grans. Per exemple, les guerres que es pla-
nejaven després de l’11S: com pot ser, amb tantes 
víctimes, obeir el que ens diuen? Aquest senti-
ment d’indignació davant la injustícia és molt 
important que aparegui. És una força que ens 
farà lluitar no violentament. La noviolència va 
de lluita, no va de pacifisme poruc.

A banda d’indignar-se, s’hi ha dedicat…

Sí, a Roma em vaig especialitzar en la relació 
del servent sofrent d’Isaïes i l’actitud de Jesús 
davant dels conflictes. A més he tingut experi-
ències personals de transformació. Al noviciat, 
a Sant Sebastián, amb persones de Madrid amb 
idees polítiques extremadament oposades a 
les meves. He vist com hem anat evolucionant 
gràcies a la comunicació no violenta: al final, 
l’amistat i la centralitat de Jesús han fet que 
nosaltres enriquim amb altres perspectives les 
nostres pròpies famílies. I l’experiència del ma-
gisteri a Tanzània, amb una cultura molt bonica 
i interessant, però amb una educació on encara 
peguen els nens. Davant de situacions així i jo 
sent-ne professor, em plantejo una lluita per la 
noviolència, a contracorrent de la majoria de 
professors.

Tornem al projecte Mou la No violència. 
Què el diferencia de les propostes que fa 
l’Escola de Cultura de la Pau?

La nostra aportació és original en el sentit que 
no hi ha cap material actualment que sigui, 
en aquest nivell divulgatiu, preparat per edats 
d’infants, joves i d’adults; amb dinàmiques in-
teractives i per fer en grups; en català, castellà 
i anglès; i combinant recursos multimèdia. Els 
formats i dinàmiques que proposem van des 
de cinefòrums a debats, jocs de rol, entrevistes, 
creació d’obres d’art. Busquem que la proposta 
no sigui un aprendre coneixements, sinó trans-
formar el grup i la persona. Ens interessa que 
sigui un procés i que després de recórrer aques-
tes unitats, l’infant, el jove o l’adult, hagi pogut 
anar canviant; perquè els seus sentits i la seva 
experiència ha anat descobrint coses.

Quan finalitza aquest procés, la persona 
percep la realitat i les relacions humanes 
d’una altra manera. Com descriuria aquesta 
nova mirada?

Les claus que comuniquem són de noviolència 
ètica, és una proposta que dignifica la persona, 

no només la persona agredida sinó els agres-
sors. En aquest sentit és inclusiva: la persona 
ha d’anar descobrint que incloure l’altre és més 
beneficiós per tots. Aquesta mirada capacita, 
s’entrena per aplicar recursos en determinades 
situacions, amb pedagogies socioafectives.

Aquí entra el fet de deixar de banda 
els prejudicis?

Sí, un exemple clar és el treball sobre els pre-
judicis, no només amb temes de gènere, sinó 
d’immigració i de diversitat. Treballem per fer 
créixer la mirada sobre l’altre. El gran perill en 
un conflicte és demonitzar l’altre, projectar tot 
el mal en una persona. La mirada de qui ha aca-
bat aquest procés hauria de ser capaç de distin-
gir els fets de la persona: condemnar els fets si 
són injustos, però comprendre la persona des 
de la seva humanitat. No cal destruir la persona 
per acabar el mal, com passa en tants mites o 
històries que ens expliquen.

Aposteu per una cultura restaurativa?

Sí, en comptes d’una cultura venjativa. Tenim 
una unitat dedicada a l’educació que apro-
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fundeix tots aquests temes. Hi ha la piràmi-
de d’intervenció en els conflicte, iniciada per 
Paco Cascón, que sintetitza les fases per po-
der treballar un conflicte. La piràmide dona 
capacitats i recursos per no haver d’esperar 
l’esclat del conflicte.

Es tracta de no restar impassible 
i anticipar-s’hi?

Nosaltres parlem de provenció i no de preven-
ció. Els conflictes són normals i els hem de na-
turalitzar. Un conflicte és una diferència de ne-
cessitats. Quan aquesta diferència no s’atén o 
s’atén malament, acaba esclatant en violència. 
Abans d’aquest esclat és important treballar 
la provenció perquè farà aflorar els conflictes 
quan hi siguin amb espais, dinàmiques, inclu-
sió de totes les veus, i poder-los treballar abans 
que esclatin en violència. Ens ha semblat inte-
ressant desgranar aquestes fases prèvies.

Sou una proposta d’Església. Jesús 
va ser pioner del pacifisme i la noviolència?

Jesús és un dels grans personatges de la novio-
lència a nivell mundial i de tota la història. La 

seva manera d’afrontar les situacions humanit-
zant l’altre, des de la paraula –es pot veure al llarg 
de tota la Passió– o fins i tot des del silenci i, per 
tant, la no agressió constant. Però també quan 
volien apedregar la dona adúltera: en comptes 
de la violència, opta per la paraula. I en casos que 
són titllats de situacions de violència, llegits a 
fons, són actes profètics no violents.

L’expulsió dels mercaders del temple?

Exactament. Davant del context profund d’in-
justícia que és el temple, de mercantilitzar 
l’amor gratuït de Déu, Jesús s’indigna. Aquesta 
és una profunda actitud no violenta, és molt 
important la indignació. I passa a l’acció fent un 
gest profètic que visibilitza el conflicte. Aquest 
gest no ha d’agredir la dignitat de les persones, 
i no ho fa. De vegades s’utilitza d’argument el 
detall del fuet. Però només apareix a l’evangeli 
de Joan i si es llegeix del grec original, no hi ha 
cap interpretació possible que sigui contra per-
sones; sí per espavilar els animals més grossos, 
era molt normal fer-lo servir en aquella cultura.

Què més vas aprendre a Roma, 
amb la tesi de llicència?

Vaig estudiar com en la figura de Jesús no no-
més hi trobem la pau i l’ús de la paraula sinó 
la noviolència. Jesús, amb el sermó de la mun-
tanya i les Benaurances, fa unes propostes so-
bre els contextos d’opressió: parar l’altra galta, 
recórrer una altra milla i un plet pel vestit. Són 
tres idees per poder suggerir-ne d’altres: poder 
portar la llei fins al límit del ridícul davant d’una 
injustícia, fer una acció creativa per sorpresa 
que desarmi l’altre i que perdi el control de la si-
tuació a través de la por… Aquests elements en 
comú ens haurien d’inspirar a practicar més la 
noviolència. Com a grup de treball volem anar 
desplegant aquesta aplicació, junt amb d’altres 
grups que hi ha al món.

Treballeu també amb qüestions de diàleg 
interreligiós.

Sí, la unitat 11 està dedicada a espiritualitats 
i religions com a combustible per a la novio-
lència. No es pretén dir que totes les religions 
siguin noviolentes o no hagin estat sempre 
noviolentes. Sinó que qualsevol persona i cre-
ient en aquestes religions té un substrat, des de 
la seva pròpia fe essencial, per treballar la no-
violència. És una motivació perquè persones 

https://www.educat.cat/blog/paco-cascon-educador-per-la-pau/
https://www.cristianismeijusticia.net/desarmar-els-inferns-practicar-la-noviolencia-de-jesus-avui
https://www.cristianismeijusticia.net/desarmar-els-inferns-practicar-la-noviolencia-de-jesus-avui
https://www.cristianismeijusticia.net/desarmar-els-inferns-practicar-la-noviolencia-de-jesus-avui
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creients d’aquests àmbits puguin anar trobant 
les seves fonts, proposem textos sagrats i per-
sonatges de les seves tradicions que han inspi-
rat la noviolència i la pau. Es fa molt present el 
discurs que les religions han portat les guerres, 
en canvi, hi ha altres cares que no s’exploren de 
lluita contra les guerres i des de la noviolència. 
Tot i que siguem un grup de treball d’inspiració 
cristiana, la proposta de les unitats és a tothom, 
és aconfessional, però a la vegada, pensàvem 
que havíem d’explicar com les religions poden 
prendre part positiva en la noviolència. I com 
això és possible i desitjable.

Col·laboreu amb d’altres xarxes, 
per exemple, a nivell d’Europa?

Som conscients de la xarxa i a poc a poc anirem 
desplegant relacions. Per exemple, amb Pax 
Romana Internacional, que des de l’any 2007 
té la secció NonViolence Catholic Initiative, 
que va néixer després d’un congrés celebrat 
al Vaticà. I altres xarxes. Als Estats Units hi ha 
molta gent que s’hi dedica: religiosos i religi-
oses organitzats en col·lectius que han lluitat 
contra les armes nuclears o les guerres, o que 
han militat a favor dels migrants. Estem ente-

nent que la noviolència és una alternativa molt 
eficaç i necessària per acabar amb les injustíci-
es que hi ha al món.

L’educació que hem rebut no sempre va en 
aquesta línia. En què ens hem de reeducar?

Una cosa és conèixer la història. Una història 
separada per guerres i explicada pels vence-
dors. Aquí darrera tenim un monument de Juli 
Cèsar, hi ha molts noms de carrers de guerrers 
que han comès molts crims i que els enaltim a 
grans herois. Hem de desmuntar aquesta cul-
tura i recuperar els centenars de casos de no-
violència a nivell internacional i de cada lloc, 
aprendre’ls, conèixer els personatges: això no 
s’ensenya a les escoles.

El cinema tampoc no se’n fa ressò.

És el mite de la violència justiciera: són histò-
ries i maneres de relatar la vida que ens incul-
ca que la violència salva i ens farà viure en un 
món amb més seguretat. El paradigma són els 
Estats Units i l’Associació del Rifle. Aquest pa-
radigma es desmunta quan veiem el simplisme 
amb què explica la realitat. Una realitat de bons 

i dolents, cosa que no existeix, on el malvat 
s’ha d’exterminar i es justifica la pena de mort, 
la cadena perpètua, les guerres, etc. Cal veure la 
complexitat i els molts casos en què les perso-
nes canvien, es recuperen, poder trobar aques-
ta humanitat, això és una mirada nova que hem 
d’anar entrenant i que fa que la vida, la unió i la 
recuperació de la persona sigui una possibilitat.

Això és molt complicat…

No cal que cadascú ho aporti tot, sinó un gra-
net. Tenim l’experiència dels dobles pèndols. 
És una figura que comença a pendolar i que de-
pèn de l’altre pèndol. Comencen a moure’s tots 
a la vegada i per la teoria del caos, al cap d’un 
temps, per microfriccions, hi ha petites desvi-
acions que fan que els pèndols vagin comple-
tament diferents. Aportant el nostre granet en 
pocs segons es pot obrir una història diferent 
pels qui ens succeeixen o són al nostre voltant. 
Cadascú pot fer que el pèndol de la història 
canviï completament.

laura mor –cr/lleida | llegir al web +  

https://icmica-miic.org/
https://icmica-miic.org/
https://nonviolencejustpeace.net/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/noviolencia-lluita-no-pacifisme-poruc
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Vives: “Mossèn Parés no tenia un no per a ningú”

Aquest dilluns al migdia ha mort a Barcelona 
mossèn Francesc Xavier Parés. Fill de Ribes 
de Freser era capellà diocesà d’Urgell i degà del 
Capítol Catedral. Tenia 79 anys i en feina 55 
que va ser ordenat. L’any 2016 va ser declarat 
fill adoptiu de la ciutat de La Seu d’Urgell per 
part de l’Ajuntament.

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Jo-
an-Enric Vives, va presidir a la catedral de la Seu 
d’Urgell el seu funeral. En la seva homilia, en un 
temple ple, l’arquebisbe ha destacat com el mis-
teri pasqual de mort i resurrecció que tot preve-
re predica en el seu ministeri presbiteral havia 
estat l’eix central de la vida de Xavier Parés.

Parés, ha afirmat Vives, vivia aquest misteri 
amb el seu amor per la divina litúrgia que ha 
apropat els fidels als sagraments i a l’Església. 
Estava fortament convençut que la litúrgia és 
la “font i cimal” de la vida cristiana. Glossant les 
lectures de la Paraula de Déu ha subratllat, tal 
com afirma Sant Pau, “qui ens podrà separar de 
l’amor de Crist que tant ens estima?”. Vives tam-
bé ha posat en relleu com Parés ha estat algú 
que vivia de la confiança en Déu, en l’Església, 
en els bisbes, en els companys preveres i en els 
fidels per qui sempre es va mostrar disponible i 
atent, multiplicant-se en els seus serveis i gene-
rosa companyia, “no tenint un no per a ningú”. 
Finalment, ha destacat com la missa exequial 

https://bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2016/8693-mn-xavier-pares-nomenat-fill-adoptiu-de-la-seu-d-urgell
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d’un germà prevere és un moment en el qual es 
manifesta la gràcia de Déu i la fe.

Han concelebrat amb l’arquebisbe una gran 
quantitat de preveres d’Urgell i el vicari gene-
ral de Tortosa; el rector de l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià; el degà de la Facultat de Teologia de 
Catalunya; el vicedirector de l’Institut Superior 
de Litúrgia de Barcelona; el president de l’Asso-
ciació Espanyola de Professors de Litúrgia; el 
director de l’Institut de Ciències Religioses de 
Barcelona i els delegats de litúrgia de les diò-
cesis de Catalunya.

La missa exequial de Francesc Xavier Parés i 
Saltor, degà del capítol de la catedral de Santa 
Maria de La Seu d’Urgell, ha comptat amb la 
presència de la família de Parés, amb una gran 
quantitat de fidels i amics de les parròquies on 
ell havia servit. També han assistit represen-
tants de la societat civil com la Germandat de 
Sant Sebastià, els membres del Taller Claror, i 

representants polítics de la comarca, com l’al-
calde de La Seu d’Urgell, el president del Con-
sell Comarcal de l’Alt Urgell, els alcaldes de 
Puigcerdà, Bolvir, Isòvol i All i Ger, així com el 
secretari general del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

bisbat d’urgell | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vives-mossen-pares-no-tenia-no-ningu
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Gemma Polo: “El pelegrí no va d’excursió, 
té una intenció del cor”

Nova conversa de la col·lecció Natura Sagrada. 
Gemma Polo va néixer a la ciutat de Barcelo-
na i des de ben petita la natura i l’espiritualitat 
han estat dos eixos bàsics de la seva trajectò-
ria. Ha perseguit, al llarg de molts anys, unir 
aquests dos pilars i trobar el seu lloc en el 
món. Un recorregut que l’ha portat a treballar 
pels més desafavorits, amb una comunitat re-
ligiosa catòlica, a la República Dominicana, i a 
treballar a l’Índia, durant deu anys, per com-
partir i aprofundir els principis de l’espirituali-
tat. Actualment promou retirs i pelegrinatges. 
Iniciem aquesta conversa al menjador de casa 
seva, al bonic poble de Camallera, a l’Alt Em-
pordà, tot contemplant la tendra verdor dels 
camps de cereals.

Va créixer al barri de Gràcia de Barcelona: 
de petita la natura era quelcom llunyà?

Sí, però, des de quin tinc memòria, sempre vo-
lia estar a la natura. Passejava pels parcs, m’es-
capava a mirar els estels… Afortunadament, 
teníem el Park Güell a unes passes i aquest era 
un espai de caminades i jocs. Ara bé, la família 
tenia una casa a Tortellà i sempre dic que allà és 
on vaig veure Déu.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/natura-sagrada
http://www.gemmapolo.com/
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Què recorda?

M’encantava agafar la bicicleta i perdre’m pels 
camps. Tenia la sensació que entremig d’aquells 
boscos i conreus hi havia una saviesa molt di-
ferent del que m’explicaven a l’escola. Per tant, 
recordo la llibertat de bellugar-me, de sentir 
l’aire, d’estirar-me en un camp, d’acostar-me als 
ramats d’ovelles… Encara ara, dic que vull ésser 
pastora! Doncs, per mi, el pastor representava la 
saviesa.

Esmenta moltes experiències en solitud.

És així. Un dels fets que ho va generar és que, als 
tretze anys, el meu pare va morir. Ell i jo érem els 
que volíem sentir el contacte amb la natura i ti-
ràvem del carro per marxar cada cap de setmana 
cap a la Garrotxa. La meva mare i el meu germà 
eren més de ciutat. Per tant, em vaig quedar sen-
se el meu referent i tenia por que ningú em por-
tés al camp i a les muntanyes. 

Per sort, la mare va seguir portant-me a Tortellà 
i allà vaig començar a cercar moments de soli-
tud a la natura. Tingues present que jo només 
vivia pels caps de setmana. Tot va canviar quan 

em vaig apuntar a la Unió Excursionista de Ca-
talunya. Allà vaig florir ja que cada cap de set-
mana sortíem: caminàvem, escalàvem, fèiem 
esquí de muntanya… Cada sortida era pujar i 
baixar muntanyes i posar-nos, en ocasions, al 
límit. En aquells moments em deia a mi matei-
xa: veiem si Déu m’estima prou!

I aquesta etapa quan es va acabar?

Doncs el dia que em vaig adonar que ja no em 
satisfeia el repte de pujar cims. Un fet molt im-
portant va ser, als disset anys, la travessa als 
Pirineus, de mar a mar, seguint les carenes, 
dormint sota els estels, banyant-me als llacs… 
Una experiència transformadora que em va 
portar a fer després el camí de Sant Jaume l’any 
següent. Aquestes dues caminades han marcat 
la meva passió pels pelegrinatges com una ma-
nera d’estar a la natura en meditació i connexió 
amb els elements, com fora del temps o en es-
tat de pura pregària.

A l’apartat biogràfic del web explica que 
la va marcar veure la pel·lícula, sobre la vida 
de sant Francesc, de Franco Zeffirelli, 
Germà sol, germana lluna.

Molt. En aquell moment tenia onze anys. Pen-
sa que jo vaig néixer amb un foc molt viu a 
dins per descobrir què és la vida, sentia un an-
hel molt gran que m’empenyia. Jo veia la vida 
a la natura, era com veure l’ànima de les coses 
i dels elements, però no sabia que els altres no 
veien el mateix que jo. Per tant, a mesura que 
feia anys m’adonava que el que per mi era im-
portant pels altres no ho era i pensava: que es-
tranya que soc! Quan a l’escola ens van passar 
el film sobre sant Francesc vaig pensar: aquest 
és dels meus! Algú sent i viu com jo visc. En 
aquell moment es va obrir el món. Encara 
m’emociono al recordar-ho. També vaig pen-
sar: hi ha un camí, hi ha quelcom que jo puc 
fer per cultivar aquesta sensibilitat i viure des 
del cor! 

Què més va representar aquesta descoberta?

Em va marcar molt. Sant Francesc és com el 
meu pare: no hi són però estant amb mi. La 
seva senzillesa, la seva estima per la natura-
lesa i pel caminar sense possessions em van fer 
connectar amb una figura del món hinduista: 
els anomenats sannyasis o sannyasinis, que són 
aquells que renuncien a tot, es posen una tú-
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nica de color taronja, agafen un sarró i surten a 
caminar, tot esperant que la vida els proveeixi.

En aquest camí, treballa amb una 
congregació religiosa catòlica?

Sí. Intentant respondre a la pregunta “què és la 
vida?” I com que la meva educació havia estat 
catòlica, vaig rescatar les joies i les perles preci-
oses del catolicisme. Però jo encara volia més, 
desitjava donar la meva vida per Déu, anhelava 
un pas més de compromís. Per tot plegat, ho 
vaig deixar tot i vaig anar-me de missionera o 
col·laboradora amb una congregació religiosa 
catòlica a la República Dominicana. No vaig fer 
els vots solemnes, però vivia amb la comuni-
tat. Em sentia amb el desig de voler canviar el 
món. Pensa que tenia divuit anys. Recordo que 
em vaig implicar molt. Anava amb un burro per 
les comunitats d’haitians immigrats que treba-
llaven als cultius de canya de sucre, per conèi-
xer-los i protegir els seus drets. 

Per tant, va posar en pràctica la teologia 
de l’alliberament?

Totalment, amb cor i ànima. Va arribar un mo-

ment que vaig pensar: o em quedo per sempre 
lluitant al costat d’aquesta gent o marxo. Tam-
bé me’n vaig adonar que per molt que fes no 
canviaria el món. Aquests dubtes em van fer 
tornar. Un cop a Catalunya vaig anar a viure un 
any d’experiència monàstica en una comunitat 
del Bages –Santa Eugènia de Relat– depenent 
del bisbat de Vic, però fèiem molt la nostra. 
Érem cinc monges, quatre molt joves i una altra 
un xic més gran.

Aquesta experiència tampoc la va omplir?

Després d’un any, vaig començar a sentir que 
jo no podia dir “Crec en un sol Déu” i, per tant, 
per coherència i honestedat havia de marxar. 
Recordo que el moment de deixar la comunitat 
va ser molt dur i tenia la sensació que caminava 
per una carena amb espadats a banda i banda.

Després marxa a l’Índia?

La pregunta seguia viva i a partir de la medi-
tació zen, que feia molts anys que practicava, 
m’adono que hi ha llum i només llum. I amb els 
referents que tenia a Catalunya ningú m’ente-
nia. Per tant, vaig pensar que potser la resposta 

la trobaria en un altre lloc i decideixo marxar 
a l’Índia. Vaig marxar a la recerca d’algú que 
m’entengués i m’oferís respostes.

I la va trobar?

Sí. Allà vaig conèixer el meu mestre i em vaig 
quedar al seu costat i, al final, hi vaig viure deu 
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anys. Per fortuna, vaig arribar en el moment que 
s’estava creant Open Dharma, que és una asso-
ciació sense ànim de lucre i m’hi vaig integrar. 
Organitzàvem, en diferents llocs emblemàtics 
de l’Índia, retirs de meditació i espais de descans 
profund. Van ésser uns anys molt màgics.

Finalment torna i, actualment, segueix 
organitzant, a Catalunya i en altres països, 
retirs i pelegrinatges. Primer va estar 
uns anys al Montsant?

Sí. Pensa que la connexió amb el meu mestre 
segueix essent intensa, però ja no cal la pre-
sència. La necessitat de sentir-me prop seu va 
anar canviant. D’altra part, trobava a faltar la 
nostra natura ja que el continent indi és molt 
dur a nivell de contaminació, dels menjars… i el 
meu cos començava a sentir-se cansat. El meu 
desig era trobar un espai a la natura per acollir 
gent. I el vam trobar al Montsant, on vam crear 
un eco-centre anomenat Dharmaloca, situat a 
la vall de la Cavaloca a Cabacés. Al llarg de deu 
anys vaig estar sota la protecció dels espadats 
del Montsant. El meu objectiu seguia essent 
portar la gent a la natura. Ara bé, quelcom tam-
bé havia canviat dins meu: cada cop sentia la 

necessitat de parlar menys i que fos la natura 
qui es comuniqués amb les persones.

Ara viu a l’Alt Empordà i treballa 
fent el mateix. Però on li demanen 
o on vostè proposa?

Sí. El meu somni és continuar caminant descal-
ça amb només un sarronet, però ara soc mare i 
em convé, logísticament, que els nens tinguin 
una escola, el metge… Segueixo fent retirs on 
em demanen. Els pelegrinatges són la meva 
passió i els proposo jo. També són resultat d’una 
reflexió: en els retirs m’adono que les persones 
demanen un major confort, cada vegada volen 
més vacances i menys retir o introspecció veri-
table. En canvi, portar les persones a caminar 
implica que tot ho has de portar a la motxilla i, 
per tant, cal anar lleugers i s’ha de simplificar. 
D’altra part, caminem en silenci. Ja no cal expli-
car res. A mesura que passen els dies ens anem 
transformant. La natura ens transforma. Com 
que jo ho visc tant intensament em surt del cor 
compartir-ho.

Deixem el recorregut vital i entrem 
en una part més conceptual. Sempre 

m’agrada preguntar: com defineix 
l’espiritualitat?

Per mi l’espiritualitat és intrínseca a la persona, 
és com menjar i veure. Crec que no podem és-
ser persones sense abraçar l’espiritualitat, sen-
se mirar-nos i adonar-nos que som divins. 

Què s’ha de posar en joc per treballar 
l’espiritualitat?

Per mi no hi ha res separat de Déu i no vull inten-
tar convèncer a ningú. En ocasions cal esperar 
que passi quelcom a la vida que ens obri aquesta 
porta, però no cal forçar-ho. I quan s’obri aquesta 
porta, l’hi proposaria de tancar els ulls i escoltar 
dins seu i sentir què més hi ha, més enllà dels 
pensaments. I fer-se aquestes preguntes: si no 
soc la ment, què soc? Si no soc les emocions, què 
soc? Si no soc el cos, què soc?

Fins que ens adonem que existeix l’ànima?

Exacte. Per arribar aquí cal un procés d’assere-
nar-se. Per exemple, en la meditació, el primer 
pas és observar què passa i calmar-se. Ara bé, 
moltes persones es queden en la pura tècnica 
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de la meditació, i a mi m’agrada apuntar més 
alt. Per mi la meditació comença quan s’acaba 
l’exercici de meditar, és a dir, la tècnica.

En aquest procés quin paper juga la natura?

La natura és la gran mestra, el gran mirall… Tot 
ho podem aprendre d’ella.

He llegit que diu “la natura és un temple”.

Exacte, la natura és un temple ja que és on po-
dem veure, d’una manera més clara i honesta, 
la meravella de la divinitat.

Per tant, la natura és la creació de Déu?

Sí, és Déu mateix, tot ho és. Pensa en el mo-
ment d’obrir-se una flor. El més natural és in-
clinar-se davant d’aquesta meravella. La natura 
és un constant aparador de la creació divina, és 
una explosió de creació.

Per vostè és molt important caminar 
per la natura. Per què?

Em fascina que un acte tan senzill sigui tan po-
derós. Caminant a la natura esdevinc humana, 
i aprenc a estimar la terra i tots els que l’habi-
tem. Normalment a mi m’agrada caminar en 
quietud, és a dir, de forma conscient i en silen-
ci. Quan portes dies caminant en silenci ja no 
camines, simplement ets. 

Caminar per la natura és transformador?

I tant! Et vas convertint en natura. Quan, real-
ment, ens obrim, el caminar es converteix en 
una pregària, en una oració en moviment. Per 
tant, és totalment transformador. Quan aca-
bem el camí ja no som els mateixos. Sobretot, 
si som capaços d’entrar en un espai on no hi ha 

temps, no hi ha fites… simplement caminem.  
Per aquest motiu un pelegrinatge no és anar 
d’excursió. El pelegrí té una intenció del cor i, 
normalment, hi ha una oració constant, un mo-
viment que és oració. A mesura que vas cami-
nant va caient tot, és com si et despullessis de 
tot. Fins que simplement hi ha el caminar.

Quin paper té el silenci en tot aquest procés?

És bàsic. Tingues present que quan ens posem 
a parlar comencem a alimentar la ment i això 
ens distreu del que és fonamental i que és con-
nectar amb el cor. Callar és deixar anar les grans 
i petites idees, tot perd importància.

Quan acaba un pelegrinatge, 
com s’han transformat les persones?

Noto en elles una sensació de felicitat i d’una 
gran llibertat. Una llibertat que se la poden en-
dur a casa seva. Caminar, lleuger d’equipatge, 
per la natura, és molt alliberador i quan acabes 
t’adones que la vida pot ésser més senzilla i el 
que realment importa és la teva connexió in-
terna. Un altre element que es reforça és la teva 
autoestima o la teva fe amb tu mateix. Quan co-
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mences el dia i dius que cal fer tants quilòme-
tres o arribar fins aquella muntanya llunyana, 
molts no creuen que ho aconseguiran i, quan 
arriben, la satisfacció és molt gran. Per tant, tu 
pots arribar molt lluny, pas a pas i caminant 
amb connexió. És com tornar a un temps an-
cestral, quan els nostres avantpassats anaven 
a peu d’un lloc a l’altre. El nostre vehicle era el 
cos. Caminàvem per arribar als llocs i necessità-
vem temps. Que bonic! Quan camino recordo 
els que m’han precedit i quan acompanyo gent 
a caminar sento que les meves cèl·lules recor-
den el gest. Encara que passi per un camí nou, 
el fet, a la vegada, és tremendament antic. Crec 
que estem molt atrapats per la ment i que ens 
cal entrar en un temps sense temps i en un es-
pai molt més ample.

Què representa la muntanya?

A mi m’agrada molt la muntanya. Per mi és 
com una deessa. A l’Índia es fan molts pele-
grinatges al voltant de les muntanyes i és com 
entregar-me a quelcom molt més gran. Amb 
l’altitud apareix la sensació de l’inexplicable, 
una gran visió, de poder… La muntanya esde-
vé un referent, un temple… Apareix un diàleg 

amb la muntanya i el cos s’omple d’una ener-
gia poderosa. Al mateix temps, ets fràgil ja que 
estàs a mercè dels canvis meteorològics i de 
l’altitud, tot pot canviar d’un moment a l’altre. 
La muntanya em connecta amb el poder de la 
natura. Cada cop soc menys jo com a individu 
separat del tot i em sento més fusionada a me-
sura que ascendeixo i, al mateix temps, cada 
cop soc més vulnerable. Pujar la muntanya 
per mi no és conquerir-la, sinó dialogar amb 
ella, de forma honesta i transparent. Tot ple-
gat és preciós!

Ha pujat alguna muntanya sagrada?

Sí, moltes. Una de les meves muntanyes sa-
grades preferides és Arunachala, situada al 
sud del continent indi. Es tracta d’una mun-
tanya molt potent i estimada. Representa a 
Shiva i en les seves coves hi han viscut alguns 
homes sants. Al seu cim, un cop a l’any, s’en-
cén un foc. Hi ha un recipient amb tres-cents 
litres d’oli i l’encenen. Al llarg de la meva vida 
adulta he passat moltes temporades a l’Índia. 
És curiós que quan camino al voltant d’aques-
ta muntanya i, malgrat repetir internament 
mantres de la tradició hindú, sovint em sor-

prèn el pensament de Maria, la Mare de Déu 
de la tradició cristiana, i segueixo el camí amb 
la pregària de Maria.

Ha estat educada i ha viscut el catolicisme, 
però a la vegada s’ha endinsat en el budisme 
zen i en l’hinduisme. Com se sent?

Tinc una grandíssima estima per la tradició cris-
tiana i també m’ha donat molt la pràctica budis-
ta, la devoció de l’hinduisme i la simplicitat de 
les cultures arrelades a la mare terra. Em fas-
cinen les diferents maneres d’apropar-nos, viure 
i explicar la divinitat. L’amor de Jesús, la recerca 
honesta de Budha, la riquesa de l’hinduisme, la 
simplicitat de les tradicions de saviesa arrelades 
a la mare terra… Les porto totes en el cor, i viuen 
dins meu d’una manera harmònica i serena. 

Creu que la natura és sagrada?

Sí, sense cap dubte. Ens hem d’inclinar davant 
d’ella i hem d’aprendre a interaccionar amb la 
natura i honrar-la de la manera que li correspon. 
Cal no oblidar que l’origen de tot està a la natura.

josep gordi –cr/camallera | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/pelegri-no-excursio-te-intencio-cor
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S’han parat mai a pensar en el significat de les 
paraules del Credo que es recita a les celebraci-
ons i Eucaristies? “Si haguéssim de fixar-nos al 
peu de la lletra en el Credo ens adonaríem que 
diem coses gairebé inversemblants”, afirma 
Ramon Salicrú, membre del Consell de la par-
ròquia de Sant Josep de Mataró. És per aquest 
motiu que des del consell parroquial s’ha orga-
nitzat un cicle de xerrades, de gener a juny, per 
‘Reinterpretar el Credo’.

“A les celebracions i misses sovint es recita el 
Credo”, explica Salicrú. Fa èmfasi en el verb 
recitar per expressar que es fa “de memòria, 

al peu de la lletra, d’una forma estereotipada”, 
que no promou l’aprofundiment.

I és que sí un es fixa en les frases del Credo avui 
dia, alguns dels termes grinyolen. “Per exemple 
quan diem ‘creador del cel i de la terra’ algú pot 
arribar a pensar en aquell Déu que fa pastetes 
i que fa l’home amb fang”. Uns pensaments ja 
lluny del que ha establert la ciència i la teologia 
a l’actualitat.

Per això, i amb aquesta idea “d’anar reinterpre-
tant amb paraules del segle xxi el que es diu en 
el Credo”, proposen un cicle de xerrades-col-

“El Credo és quasi el carnet d’identitat 
de les comunitats cristianes”

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/reinterpretar_el_credo_-_cicle_gener_-_juny_2020.pdf
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loqui els últims dilluns de cada mes a les dos 
quarts de vuit del vespre.

“No cal canviar-ne cap principi del Credo”, re-
coneix Salicrú, però sí cal “reinterpretar-los 
amb ulls de segle xxi”. I és que, el Credo, afirma, 
“és quasi el carnet d’identitat de les comunitats 
cristianes”. Aquest ‘creiem’, que és en primera 
persona del plural i que es diu a totes les cele-
bracions, “pot grinyolar de vegades si no l’ente-
nem, cal aprofundir-hi, anar a fons per enten-
dre-ho millor”.

El cicle, que ja va començar al gener, ha tingut 
molt bona rebuda. Una cinquantena de perso-
nes van poder escoltar al rector de la parròquia 
a la primera sessió. El programa dissecciona el 

Credo en petits pessics que són cada xerrada i 
que estan encomanades a diferents persones. 
La setmana vinent serà el torn del bisbe auxi-
liar, Antoni Vadell, per parlar de la persona de 
Jesucrist.

“S’ha de dir que els ponents de les sis xerrades 
són el 80% gent de quilòmetre zero, de Mata-
ró i el Maresme, gent de la casa que sap aterrar 
el missatge i entendre a quin públic ens adre-
cem”. I tot i que ha s’han fet llibres sobre el 
Credo i “la sopa d’all ja està inventada”, Salicrú 
anima tothom a venir: “sentir-ho en comptes 
de llegir-ho també és interessant, et dona una 
altra perspectiva sobre el tema”.

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/reinterpretar_el_credo_-_cicle_gener_-_juny_2020.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/reinterpretar_el_credo_-_cicle_gener_-_juny_2020.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/credo-es-quasi-carnet-identitat-comunitats
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Més de 30.000 infants i joves s’implicaran 
contra la crisi climàtica en les colònies 
i casals d’estiu de la Fundació Pere Tarrés

La gran novetat de les “Vacances per créixer” és 
que enguany es focalitzaran en treballar amb 
infants, adolescents i joves al voltant d’un dels 
grans reptes que la humanitat té al davant: la 
crisi climàtica i la necessitat de promoure un 
canvi de mentalitat que reverteixi en una mi-
llora de la situació del planeta. De fet, aquesta 
voluntat de canvi serà un dels pilars de les ac-
tivitats dels casals, que enguany tindran com a 
centre d’interès el medi ambient i els ODS, els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

fundació pere tarrés | llegir al web +

La Sagrada Família crearà una biblioteca 
musical amb obres especialment pensades 
per a l’acústica del temple

La Sagrada Família acollirà el 28 de març el seu 
tradicional concert de Setmana Santa durant 
el qual s’estrenarà una peça composta expres-
sament per a la Basílica i la singular sonoritat 
del temple projectat per Gaudí. L’obra ha estat 
encarregada al jove compositor Carles Prat i, 
amb aquesta, es farà el primer pas cap a la cons-
titució d’una biblioteca musical pròpia inte-
grada per composicions especialment creades 
d’acord amb l’acústica de la Sagrada Família.

sagrada família | llegir al web +

Es presenta el Programa d’Inclusió Bisbe 
Carrera a Badalona

El centre diürn Folre de Badalona va acollir la 
primera reunió per presentar el Programa d’In-
clusió Bisbe Carrera per fer front al sensellaris-
me a la ciutat. A la reunió, dilluns 10 de febrer, 
van participar prop de 30 persones provinents 
de les 3 entitats que lideren el Programa: Càri-
tas Diocesana de Barcelona, Fundació Llegat 
Roca i Pi, Orde Hospitalari Sant Joan de Déu. 
El bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell, 
va destacar la importància de mantenir els orí-
gens parroquials de Folre i va dir que “és més 
fàcil crear ponts quan tenim el cor obert”.

orde hospitalari sant joan de déu | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-30000-infants-joves-implicaran-contra-crisi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-30000-infants-joves-implicaran-contra-crisi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-creara-biblioteca-musical-obres
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-creara-biblioteca-musical-obres
https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-presenta-programa-inclusio-bisbe-carrera
https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-presenta-programa-inclusio-bisbe-carrera
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Salesians Mataró aposta per la visibilització 
de les dones

El grup de joves de l’ongd Vols – Bosco Global 
ja treballa en la planificació d’una campanya 
que tindrà com a eix conductor la visibilització 
de les dones. Els joves de l’ongd a Mataró, un 
grup format per alumnes de Batxillerat i antics 
alumnes de Salesians Mataró, han començat a 
posar en marxa la campanya anomenada “Em 
dic Martina i m’agrada el blau” per tal de llui-
tar contra la desigualtat de gènere i desvetllar 
consciències. El dissabte 18 de gener van pre-
sentar-la a les comissions de treball. 

salesians | llegir al web +

Nova etapa de la revista El Senyal

La revista diocesana del Bisbat de Girona, El 
Senyal, ha iniciat aquest 2020 una nova etapa, 
després de celebrar, el passat estiu, el número 
200 i els 20 anys de vida. Dirigida pel periodis-
ta i prevere Josep Casellas. La publicació ha re-
novat el disseny, ha ampliat els col·laboradors, 
ha reformulat les seccions i ha passat a tenir 
una periodicitat bimestral, fet que permetrà 
també un major aprofundiment en les temàti-
ques. Aquests canvis s’han aplicat a partir del 
número 205, corresponent a aquest mes de fe-
brer, que ja es troba a la venda.

bisbat de girona | llegir al web +

“Tots els cristians hem de tenir un paper 
actiu a l’Església i al món”

El Congrés de Laics celebrat a Madrid aquest 
passat cap de setmana ha comptat amb 2000 
participants provinents de parròquies, associa-
cions i moviments de tot l’Estat. Acompanyats 
per 70 bisbes, els ponents han recordat que 
“els laics som una part fonamental del poble 
de Déu. També els laics som deixebles missio-
ners de Jesús. No som una cosa o l’altra. Som 
deixebles missioners: amb la mirada posada en 
Jesús, conscients de la nostra pròpia vocació i 
amb una vida lliurada als altres”. I han assenya-
lat que “tots els cristians estem convidats a te-
nir un paper actiu a l’Església i en el món”.

redacció | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/salesians-mataro-aposta-visibilitzacio-dones
https://www.catalunyareligio.cat/ca/salesians-mataro-aposta-visibilitzacio-dones
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-etapa-revista-senyal
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-etapa-revista-senyal
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tots-cristians-tenir-paper-actiu-esglesia-mon
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tots-cristians-tenir-paper-actiu-esglesia-mon
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El santuari del Mont estrena 
campana
DS, 15/02/2020 | DIARI DE GIRONA

Willy Toledo, a judici per insultar 
Déu i la Mare de Déu
DL, 17/02/2020 | EL PAÍS

Casaldàliga, un símbol viu que 
encara rep algunes visites malgrat 
el seu delicat estat de salut
DG, 16/02/2020 | REGIÓ7

La Generalitat compra dos dibuixos 
de Gaudí per al MNAC
DM, 18/02/2020 | ARA

El papa Francesc es consolida com a 
líder mundial més ben valorat pels 
espanyols, segons una enquesta
DL, 17/02/2020 | EUROPA PRESS

“El retaule del Sant Esperit de la Seu 
de Manresa és un tractat d’alquímia 
molt bo”
DM, 18/02/2020 | REGIÓ7 

L’Església ortodoxa debat si deixar 
de beneir míssils
DL, 17/02/2020 | TV3

La capella del Col·legi Immaculada 
Concepció es mantindrà tot i el can-
vi de titularitat
DJ, 20/02/2020 | BETEVÉ

https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2020/02/12/santuari-del-mont-estrena-campana/1028848.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/17/actualidad/1581925687_168175.html
https://www.regio7.cat/bages/2020/02/16/simbol-viu-que-encara-rep/597740.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/recull/ara/generalitat-compra-dos-dibuixos-gaudi-mnac-252335
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-francisco-consolida-lider-mundial-mejor-valorado-espanoles-encuesta-20200213175502.html
https://www.regio7.cat/cultures/2020/02/18/retaule-del-sant-esperit-manresa/598063.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/lesglesia-ortodoxa-debat-si-deixar-de-beneir-missils/video/6030428/
https://beteve.cat/societat/escola-immaculada-concepcio-mantindra-esglesia-capella-canvi-titularitat/
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Dilluns 24 de febrer
■ El Monestir de Bellpuig de les 
Avellanes. De 10 a 17:45 h. Os de 
Balaguer. 
■ Presentació del llibre ‘Als 25 
anys del Concili Provincial 
Tarraconense’. 19 h. Facultat 
de Teologia de Catalunya – Aula 
Magna. Barcelona.
■ ‘Atles d’història dels jueus de 
Catalunya’, de Manuel Forcano 
i Víctor Hurtado. 19 h. Arxiu 
Tobella. Terrassa. 
■ I en Jesucrist, únic fill seu, amb 
Antoni Vadell. 19:30 h. Casal de La 
Parròquia de Sant Josep. Mataró. 

Dimarts 25 de febrer
■ Aleix Bonfill llegirà la seva tesi 
sobre Raimon Panikkar. 11 h. 
Facultat de Teologia de Catalunya. 
Barcelona.

■ Sessió formativa sobre la 
normativa de centres de culte. 
De 12 a 14 h. Delegació Territorial 
del Govern de a Generalitat de 
Tarragona.
■ “Pregària, Música, Silenci”. De 
19 a 20 h. Caputxins de Sarrià. 
Barcelona. 
■ Agnosticisme i ateisme: reptes 
en la fe, amb Joan Ordi. De 20 a 
21 h. Locals parroquials de Santa 
Maria. Igualada. 
■ El futur de la humanitat, amb 
Ramon M. Nogués. De 21:30 a 23 
h. Parròquia dels Sants Gervasi 
i Protasi (Mare de Déu de la 
Bonanova). Barcelona. 

Dimecres 26 de febrer
■ El protestantisme, a Horta-
Guinardó. 18 h. Església 
Evangèlica La Bisbal. Barcelona. 

Dijous 27 de febrer
■ Mart, planeta habitable?, 
amb Francesc Nicolau. 18:30 h. 
Seminari Conciliar de Barcelona. 
■ Interrogants ètics i l’allau de les 
tecnologies, per Albert Llorca. 
19 h. Cristianisme i Justícia. 
Barcelona. 
■ Presentació del llibre ‘Als 25 
anys del Concili Provincial 
Tarraconense’. 19 h. Llibreria 
Empúries. Girona. 
■ Sense sostre, un dolor i 
un repte. De 19:30 a 20:30 h. 
Casal Parroquial de Sant Josep. 
Barcelona. 
■ L’Evangeli parla: vine i ho 
veuràs, amb Xavier Morlans. 
20 h. Convent de Sant Antoni Abat 
– Frares Franciscans. Barcelona. 

Divendres 28 de febrer
■ Nit dels Animadors i 
Animadores de la Fe. Basílica de 
la Sagrada Família. Barcelona.
■ Eneagrama (21a edició). Del 28 
de febrer al 1 de març. Cova de 
Sant Ignasi. Manresa. 
■ Canviar el consum per canviar 
la vida, per Carles Armengol. 
18:30 h. Sala Francesc Buireu. 
Cervera. 
■ Nous espais de religiositat: 
els joves i el transcendent. 19 h. 
Cristianisme i Justícia. Barcelona. 
■ Pregària de Taizé a Pompeia. 
De 20 a 21 h. Caputxins de 
Pompeia. Barcelona. 

Dissabte 29 de febrer
■ Recés a Sant Martí del 
Montnegre. Del 29 de febrer al l’1 
de març. Sant Celoni. 
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■ Recés de Quaresma. De 10 a 17 
h. Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les. Barcelona. 
■ Ritu d’elecció dels catecúmens. 
De 17:30 a 20 h. Catedral de 
Barcelona. 
■ Concert participatiu de MUOM - 
Ecstatic Voices. 19:30 h. Parròquia 
de la Mare de Déu de Núria. 
Barcelona.

■ Concert Gòspel de 4 Cors per 
Living Meki. 20:45 h. Teatre 
Escola Jesuïtes El Clot. Barcelona. 

Diumenge 1 de març
■ Concentració per la igualtat 
i la no discriminació de les dones 

a l’Església ‘Alcem la veu’. 11 h. 
Plaça de la Catedral de Barcelona.
■ Trobada Fer arribar als joves la 
veu de Jesús. Tot el dia. Parròquia 
de Sant Pau del Camp. Barcelona.
■ XXV Trobada de fraternitats 
dels Dolors de Catalunya 
a Montserrat. De 9 a 17 h. 
Montserrat.
■ Cants ortodoxos de fe. 16:30 h. 

Monestir de Sant Benet de 
Montserrat.
■ Sent la creu de Bangassou. 
18 h. Organitza el Secretariat de 
Joventut de l’Arquebisbat de 
Barcelona. Basílica de la Sagrada 
Família.
■ Pregària en record d’en Pep 
Soler. 18 h. Parròquia de Sant 
Andreu de Palomar. Barcelona.
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