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Aquest mes de febrer s’ha celebrat la diada de la 
vida consagrada. Sí, ja sé que passa desaperce-
buda aquesta data per a la majoria de la gent. I 
ho entenc molt bé. No és un esdeveniment que 
canviï el món, ni que hi tingui aparent influència. 
En llenguatge planer, el que hem celebrat aquest 
2 de febrer és el dia de monges, monjos, frares, 
germans i germanes, com s’acostuma a nome-
nar a aquest col·lectiu que és el nostre i que avui 
sembla que sigui “una espècie a extingir”.

Però com que aquest any celebrem 40 anys 
de la formació de la URC (Unió dels Religiosos 
i Religioses de Catalunya) que tant ha contri-
buït a un transformació i adaptació als temps 

d’aquesta vida de “monges i frares”, vull parlar 
de la meva opció, que és la d’uns quants milers 
d’homes i dones de casa nostra. I, m’atreveixo a 
dir, que la vull justificar…

Des de l’atalaia de la meva avançada edat, puc 
parlar ben bé d’aquest canvi i del seu perquè. 
Quan jo vaig optar per aquest camí de vida allà 
per l’any 1956 del segle passat, la vida religiosa 
(la de les monges i frares) es definia amb una fra-
se llatina que diu tot el que, en aquell moment, 
s’entenia d’aquest tipus de vida i d’opció: “fuga 
mundi”, fugida del món. Se suposava que deixa-
ves tot allò que constituïa la vida “del món” i els 
seus perills, per entrar en un món que et segre-

Una opció de vida enmig del poble
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gava, et separava, t’aïllava de la societat i, ficada 
en el convent, començaves no només una vida 
nova, sinó que t’havies d’allunyar de tot allò que 
fins aleshores havia estat el teu món.

Avui això no té res a veure amb el sentit de la 
nostra vida. Us ho puc ben assegurar. I no és el 
més important del nostre canvi el de les for-
mes, les estructures, la manera de vestir… que 
ha fet que estiguem més inserides o inserits en 
el món i la societat, sinó el sentit profund humà 
i evangèlic de la nostra vida.

És per això que jo, una monja gran, sovint rei-
vindicativa i estimant de debò el món en el 
qual m’ha tocat viure, vull confessar-me avui 
públicament i donar la meva versió –que és la 
de la majoria de les religioses i religiosos que 
conec– d’una vida que avui no és fàcil d’enten-
dre des de fora estant.

Acostumats, com estem, a valorar més el que 
fem que el que som, la gent es pregunta “¿però el 
que fan no es podria fer també sense ser monja?”

I ja no diguem quan la vocació no és per a la 
vida activa o apostòlica de lliurament als altres, 

sinó per la contemplativa. És per això que jo 
estic acostumada a sentir-me valorada per les 
quatre coses que faig en favor dels pobres. Però, 
no pel que soc. I, en el millor dels casos, pensen 
que és la meva actuació la que em fa “valuosa” 
com a monja. I si un dia –suposo que arribarà 
aviat– ja no puc fer res més que pregar silencio-
sament en una infermeria de la nostra congre-
gació, la meva vida ja no tindrà valor?

Però com podem explicar que hi ha una arrel 
en la nostra vida que ens impulsa a aquesta 
manera de viure? Jo vull tractar de fer-ho: al-
gunes persones, hem optat per estimar Déu 
des d’una opció que no és ni millor ni pitjor 
que la de la vida laica, però que és tan personal 
i exclusiva que es compromet a dedicar-se a 
Ell en totes les circumstàncies de la vida amb 
la llibertat d’acció que li dona el no tenir una 
família pròpia i formar una comunitat de vida 
amb altres persones que opten pel mateix. És 
aquest vot de celibat i aquesta manera de viu-
re la que permet la dedicació plena als altres i, 
en molts casos, als més necessitats. Però n’és 
la conseqüència de la consagració. Aquesta 
que és tan difícil de valorar, però que és la que 
sustenta la nostra acció.
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I ara va l’altra part de la meva confessió. Des 
d’aquesta opció de vida, és des de la que esti-
mo el meu món, lluito en ell, em preocupa la 
meva societat, estimo el meu país, soc política 
en el sentit més pregon de la paraula: el de no 
conformar-me pensant que només és cosa dels 
qui governen canviar el món i fer-lo millor. Pot-
ser l’acció política des de llocs de govern té més 
perill de ser viciada per l’ambició, el desig de 
treure profit, etc. I no dic que tots els que exer-
ceixen el poder en política siguin corruptes o es 
deixin portar per l’ambició.

Però això no treu que des del poble fem políti-
ca amb el desig de millorar la societat a la qual 
estimem. Estic convençuda que per canviar les 
coses s’ha de treballar des de la base. I, la veri-
tat, no ho puc entendre quan diuen que l’Esglé-
sia no ha de fer política… Si s’entén des d’aques-
ta vessant, clar, no des de la de cercar un seient 
en el poder.

És precisament per això pel que m’he volgut 
confessar com a monja que estimo el meu 

món, la meva societat, el poble en el qual vaig 
néixer i al que estimo. Perquè la consagració en 
exclusivitat a Déu no es pot separar del lliura-
ment als germans, al proïsme. I què hi ha més 
pròxim que el teu poble?

Perquè no puc adherir-me a les manifestaci-
ons pacífiques? Perquè no puc signar a favor 
d’una Catalunya democràtica que defensa els 
drets i les llibertats? I com no haig de patir per 
les injustícies derivades de la judicalització del 
conflicte polític… i considerar-me inclosa en 
aquell 80% que lluitem per “trobar una solució 
política al conflicte, donant veu al conjunt de la 
ciutadania”?

Sí, ja sé que és un tema –aquest dels frares i 
monges– del que no es parla més que quan hi 
ha un escàndol. Però… “Algú ho havia de dir”.

m. victòria molins –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/opcio-vida-enmig-poble
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“Avi, explica’m una història del teu avi, aquell 
que era metge.”

(L’avi i el seu net eren al costat de la llar de foc 
un vespre de gener, que feia molt de fred, tot 
esperant que els fills tornessin de comprar, 
com feien cada dissabte.)

El meu avi era de Ripoll. Ja t’he explicat que va 
estudiar de metge a Barcelona i després d’uns 
quants anys va retornar a Ripoll com a metge de 
la vila. D’això ja fa molts anys, era al segle passat.

La gent, quan tenia un problema de salut, l’ana-
va a veure i, quan ell ja havia descobert el que 

els feia mal, parlaven una mica de tot. El meu 
avi sabia preguntar molt bé i la gent estava con-
tenta de poder-li explicar les coses de la vida. 
Ell deia que curava més amb la conversa que 
amb les medicines. Tot això m’ho va explicar el 
meu pare quan jo era com tu.

També em deia que en aquell temps hi havia 
moltes masies escampades per valls i fins mun-
tanyes, i que, si queia malalta una persona, l’avi 
hi anava encara que fes fred o nevés. Hi anava 
amb una mula que, amb paciència i destresa, 
arribava arreu. Encara no hi havia tractors i els 
camins eren empinats i perillosos; però aquells 
animals tenien molta experiència i seguretat. 

Al costat de la llar de foc

PER JESÚS RENAU 
A VISIÓ POSITIVA

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visi-positiva
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Quan l’avi arribava, la gent el rebia amb molta 
amistat i, si feia mal temps, fins el convidaven a 
dinar i —alguna vegada— a dormir.

“Avi, sí que era bona persona, el teu avi. Tenia 
molt bon cor i era un gran metge.”

És veritat. Era un gran metge, una gran persona. 
Tothom l’estimava. Era una persona de bon cor. 
S’assemblava al cor de Jesús.

“Avi, què és el cor de Jesús?”

Saps a l’entrada de casa, que penja de la paret 
una imatge de Jesús, i que en el seu pit es veu 
un cor? Doncs aquesta imatge, que fa molts 
anys que la tenim a casa, representa Jesús, que 
va estimar i estima a tothom. Tant, que li diem 
el cor de Jesús.

“Avi, quan parlo amb tu sempre aprenc coses 
que no sabia.”

jesús renau –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/costat-llar-foc-252689
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L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, res-
suscita el Concili Provincial Tarraconense com 
a marc pastoral de referència a l’arxidiòcesi. 
Aquest dijous ha fet públic el primer document 
pastoral del seu mandat, l’exhortació pastoral 
L’Esperit fa jove l’Església. El text proposa dotze 
actituds pastorals recuperant les conclusions 
del Concili celebrat a Catalunya el 1995 i reim-
pulsant la seva aplicació.

Totes les propostes del document s’inicien re-
marcant algunes de les resolucions del Concili 
Provincial, emmarcant-les en el Concili Vaticà 
II i enllaçant-les amb les propostes de reforma 
del papa Francesc: “en fidelitat als documents 
i resolucions del Concili Tarraconense, en fi-
delitat també al Concili Vaticà II, en fidelitat al 
projecte pastoral del papa Francesc, conscients 
del present eclesial que estem vivint, volem fer 
una mirada al futur”.

Planellas remarca que tot i els canvis que hi ha 
hagut en els 25 anys que han passat des de la 
celebració del Concili Tarraconense, “els docu-
ments i resolucions tenen la seva validesa pel 
fet que pouen dels ensenyaments del Concili 
Vaticà II, de la realitat concreta de les nostres 

Planellas ressuscita el Concili Tarraconense 
amb el primer document pastoral

https://www.arquebisbattarragona.cat/2020/02/27/lesperit-fa-jove-lesglesia/
http://25cpt.tarraconense.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/concili-vam-fer-tots-junts


Dv, 28/02/2020 | Catalunya Religió | núm. 729 | EPISCOPAT

Esglésies i, al capdavall, de l’Evangeli genuí del 
Senyor”.

Les propostes del document animen a un canvi 
d’actitud per afrontar el moment eclesial actu-
al: “En el món d’avui, ens movem enmig de ne-
buloses tan espesses que per orientar-nos hem 
de tornar al punt de partença, a les beceroles de 
la fe. L’Església que parla de solidaritat, de jus-
tícia i, fins i tot, de nacionalismes, és capaç avui 
de parlar de Déu?”.

L’arquebisbe de Tarragona diu que formula 
aquestes propostes “d’actituds pastorals” ha 
partit del que ha escoltat els darrers mesos dels 
capellans, religiosos i laïcat de la diòcesi. No 
són unes propostes organitzatives i en les con-
clusions demana que es reflexioni i treballi so-
bre aquesta proposta a tota la diòcesi. Diu que 
“partir d’aquestes actituds, i fruit d’un treball 
sinodal en el qual tots ens hi podem sentir im-
plicats, en podran sortir després aquelles prio-
ritats pastorals que necessita la nostra Església 
de Tarragona”.

L’Esperit fa jove l’Església. Dotze actituds pas-
torals per a l’Església que peregrina a Tarrago-

na, a vint-i-cinc anys del Concili Provincial Tar-
raconense de 1995 es resumeixen en els títols 
dels 12 capítols de l’Exhortació, que s’inicien 
tots recuperant les propostes del Concili Tar-
raconense. Especialment destaca la resolució 
número 1 (coneguda com El Davantal) que 
emmarca la proposta eclesial de la resta de 
resolucions aprovades. També fa constant re-
ferència al magisteri del papa Francesc, i cita 
eclesiàstics rellevants de l’Església Catalana 
com el canonge Carles Cardó, i els seus ante-
cessors episcopals Josep Pont i Gol i Ramon 
Torrella.

1. Creure que l’Església que evangelitza 
és tot el Poble de Déu.

Recull la crida dels concilis i dels pontífexs, 
a ser tots “deixebles missioners” i no deixar 
aquesta tasca només en mans dels capellans i 
bisbes. “Ens ho creiem això? Creiem que l’Es-
glésia que evangelitza és tot el Poble de Déu? 
Anem creant veritables «equips pastorals»? O 
bé, tan sols el ministeri ordenat té alguns laics i 
laiques com a «col·laboradors» de quelcom pre-
determinat per ells?”

“Entenem que hi pot haver molts cristians que 
potser mai no faran un determinat ministeri 
o servei eclesial en una comunitat parroquial, 
però que poden esdevenir veritables evangelit-
zadors en els seus ambients. Hem de poder-los 
oferir eines adequades perquè així ho facin. 
Ens cal, de fet, un canvi de mentalitat en aquest 
punt essencial”.

Això demana una mirada nova a la realitat. “Ado-
nem-nos com la realitat humana, el «món», no 
és merament un lloc sociològic, històric o polí-
tic, sinó que, a més, es tracta d’una realitat que 
cal mirar des de la fe (…) ens mou a inscriure 
sense solució de continuïtat la novetat cristiana  
a l’interior mateix de la història i de les cultures”.

També remarca “la dignitat” i “igualtat” de tots 
els batejats dins l’Església: “Primer som tots «dei-
xebles»; després vindran els ministres ordenats 
o aquells altres designats per a un servei concret”.

2. Creure en una Església que «surt» 
a l’encontre dels altres i fa atractiva la fe.

Recorda el “caràcter plural i secular de la societat 
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catalana” que el Concili Tarraconense reconei-
xia fa 25 anys. Per això, “avui, una de les qües-
tions fonamentals que ens hem de plantejar en 
la nostra Església és la de «fer significatiu l’acte 
de creure», de fer atractiva la fe (…) Aquest és 
un veritable treball «d’Església en sortida», com 
explicita el papa Francesc, i de no quedar-nos 
merament a fer el que sempre s’ha fet, treba-
llant únicament per la resta que es troba dins 
l’Església”.

Citant Heidegger o Ortega i Gasset, remarca 
que “es tracta d’un compromís o d’una tasca 
humil, però decisiva”.

3. Cercar el «diàleg» constructiu amb 
els altres, fent servir paraules que expliquin 
el que vivim.

El Concili Provincial subratlla “el profund res-
pecte envers tots aquells que no compartei-
xen les nostres conviccions”. “En una actitud 
d’atenció constant als «signes dels temps» del 
nostre món d’avui, la «preparació per a l’Evan-
geli» procura cercar sempre un terreny comú 
entre l’home d’avui i la seva cultura d’una 

banda i la fe cristiana de l’altra. Aquest terreny 
comú és condició indispensable per a poder fer 
comprensible el missatge cristià: és el diàleg en-
tès en la seva dimensió positiva. Es tracta de la 
trobada, de l’encontre, establint les mediacions 
oportunes, com hem vist que afirmava el Conci-
li Tarraconense”.

En aquest terreny comú “podem proposar com 
el camí correcte per a endegar un diàleg fecund 
amb les «veritats» que puguin donar-se en el 
nostre món d’avui, sense per això haver de di-
luir l’Evangeli i buidar-lo de la seva novetat es-
pecífica”.

“A la nostra societat postmoderna, el misteri 
d’un Déu sempre sorprenent per la immensi-
tat del seu amor i per la seva acció en la histò-
ria dels homes pot adquirir una major bellesa. 
D’aquí la importància de recuperar un llenguat-
ge explicatiu, «narratiu».

Davant les formulacions abstractes i intempo-
rals, cal tornar a un llenguatge narratiu propi 
dels evangelis, que mostri i trameti l’experièn-
cia de Déu. En realitat, es comunica millor amb 
la narració que no pas amb l’argumentació”.

“Per tant, cal un llenguatge intel·ligible i ade-
quat a l’interlocutor concret. A més a aquest 
llenguatge hi ha de correspondre un pensa-
ment, una escolta i una contemplació que in-
vitin a llegir la pròpia vida a la llum de l’Evan-
geli. En aquest sentit, el millor llenguatge 
és aquell que expliqui allò que vivim com a 
creients, el llenguatge «narratiu» de la pròpia 
experiència de fe. La intel·ligència cristiana ha 
de fer saber descobrir que el missatge cristià 
no es redueix a una simple deducció intel·lec-
tual, sinó que es tradueix en una vida, en un 
testimoni, en una forma concreta de viure 
i actuar en el món”.

4. Proposar la fe en positiu, respectant 
els temps i l’hora de Déu.

Planellas destaca que “a la nostra Església ens 
cal, més que mai, una «actitud propositiva». 
L’Evangeli no es «posposa» ni s’«imposa», sinó 
que es «proposa»”. En canvi “fa la impressió 
que, moltes vegades, el pensament cristià ha 
anat edificant-se també i en gran mesura no-
més com a «resposta» a objeccions i crítiques 
concretes, deixant en segon terme la «proposta 
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positiva» específicament cristiana. El pensa-
ment cristià s’ha edificat en gran part sobre el 
«no», la negativitat i la prohibició, i no sobre el 
«sí», sobre la vida i la joia de ser de Crist i de la 
seva Església.”

En aquest context remarca que “l’Església fa. I el 
que realment importa no és tant el que puguin 
dir els mitjans de comunicació, sinó la vida real 
dels cristians i la seva contribució a la salvació 
del món. Encara que a vegades aquest esforç pot 
quedar desapercebut, la clau és que l’Església si-
gui coherent amb el que hagi de fer”.

Recorda que el papa Francesc ha reiterat que 
“Donar prioritat al temps és ocupar-se d’ini-
ciar processos més que de posseir espais”. I, 
per tant, cal esperar “l’hora oportuna…, pel 
respecte a la situació i el procés personal de 
l’altre, en l’absència de tot poder o d’espais 
aconseguits”. Posa com exemple la perspec-
tiva pastoral del papa Francesc sobre les fa-
mílies trencades i que proposa “tres termes 
clau com a desenvolupament d’una acció 
misericordiosa que dugui a la pràctica l’ense-
nyament evangèlic: acompanyament, discer-
niment i integració”.

“Acompanyem les persones, ajudem, integrem. 
L’aportació cristiana esdevé sempre una crida 
a viure l’estimar i el donar-se amb tota la seva 
grandesa, delicadesa i exigència. Això supo-
sa una actitud alhora respectuosa i crítica. Cal 
subratllar que l’Evangeli no condemna mai, 
sinó que assumeix, impulsa i corregeix, per tal 
de fer créixer en l’únic Esperit”.

5. Ser conscients que els cristians 
som «l’ànima del món».

El text remarca que “El Concili Tarraconense, 
com ho va fer el Concili Vaticà II, manté sem-
pre un to positiu i elevat davant els reptes in-
herents de la proposta cristiana. I és interes-
sant notar com, en ambdós concilis, allò humà 
no es desvincula de la dimensió transcendent 
i religiosa”.

Pels cristians que “són en el món i per al món” 
cal traduir-ho a “una actitud que podríem ano-
menar de «to vital alt»”.

Com els primers cristians, avui “de nou, els cris-
tians que s’esforcen per a viure de manera co-

herent la seva fe som «un petit ramat» dispers 
enmig d’una societat que programa la seva 
vida al marge de l’Església”. Però “els cristians 
no podem resignar-nos a acceptar una consci-
ència de marginació. Hem d’actuar amb la con-
vicció que, amb tot, i no certament pel que som 
i valem, sinó per la nostra mateixa condició de 
cristians, hem de ser l’ànima del món. I ho hem 
de ser en una societat a la vegada global i plural, 
on les ofertes de sentit o de «sense sentit» s’han 
multiplicat i on tot hi cap”. 

6. Treballar per a una Església més sinodal, 
que valora la fe de tots els batejats.

El Concili Tarraconense recomana “potenciar 
en l’Església els diferents organismes de di-
àleg i de corresponsabilitat” i “dedica tot un 
apartat a «l’exercici de la corresponsabilitat en 
l’Església diocesana”. Citant Jaume Fontbo-
na, explica que “la visió de fe de tot el Poble de 
Déu dona a l’Església un caire sinodal. «L’acció 
de caminar tots els cristians, junts i amb diver-
sos ritmes, s’anomena sinodalitat.» (…). D’aquí 
que, segons el papa Francesc, «el camí sinodal 
comença escoltant el Poble, que “també parti-
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cipa de la funció profètica de Crist”, segons un 
principi molt estimat en l’Església del primer 
mil·lenni: «El que toca a tots ha de ser tractat 
per tots»”.

“Una Església sinodal que explicita la fraterni-
tat cristiana en la vida de cada dia, estarà molt 
més preparada per afrontar adequadament la 
reforma en l’Església, així com la seva matei-
xa tasca evangelitzadora. L’element essencial 
d’una actitud de comunió, per damunt d’un 
simple conformisme de doctrina i de culte i, 
fins i tot, de la simple submissió a l’autoritat, és 
la sensació de no trobar-se sol, sinó de formar 
un sol cos, de portar una única vida, de perse-
guir una única obra amb els altres catòlics”.

Citant Yves M. Congar i Henri de Lubac, dos 
dels teòlegs principals de la renovació del Va-
ticà II, destaca que “La persona d’Església sap 
que, en tota veritable llar, la unitat i la caritat 
esdevenen indispensables. Sap que no pot fer 
passar els seus capricis i ocurrències, donat 
que «esquinçar la unitat és en efecte corrom-
pre la veritat, i el verí de la discòrdia és tan per-
niciós com el de la falsa doctrina». La comu-
nió és, justament, la unitat sense uniformitat, 

l’harmonia o la simfonia de veus i carismes 
diversos.”

7. Anar al que és l’essencial de la fe cristiana, 
és a dir, l’anunci de Jesucrist.

“Avui potser més que mai és tasca del Magis-
teri i de la teologia aprofundir les veritats que 
es creuen, esclarir allò fonamental, mostrar la 
seva unitat i profunditat. És una tasca perma-
nent de la «fe que cerca de comprendre», però 
que en el marc actual adquireix un relleu sig-
nificatiu. No podem obviar la centralitat del 
missatge, segons la jerarquia de les veritats i el 
seu cor que és el perfum genuí de l’Evangeli de 
Jesús, amb la seva centralitat en el Sermó de la 
muntanya (Mt 5-7).”

Però també els darrers concilis alerten que “da-
vant l’atractiu de la moda, o de l’anomenada mo-
dernitat, la temptació pot ser el conformisme, 
seguir el corrent, anar a redós dels canvis (…) Un 
diàleg inadequat amb el món seria voler innovar 
o canviar dirigint els esforços principalment cap 
a aquells elements nous o canviants, fruit de la 
fascinació pels canvis vertiginosos de la societat 

moderna, sense tenir cura de fer vida, en l’«avui» 
de l’Església, aquells elements estructurals que 
provenen de la genuïna Tradició”.

8. Construir una Església en diàleg 
amb la cultura i amb el món.

Recollint la pluralitat cultural que descriu el 
Concili Provincial i perquè “com el gra de mos-
tassa, és precisament en el món on el Regne de 
Déu ha d’anar creixent per mitjà de l’Església”, 
Planellas planteja sis punts pel diàleg:

1. L’Església ha de prendre la iniciativa per tal 
d’estendre a tots els homes aquest mateix dià-
leg. No hem d’esperar, doncs, a ser cridats.

2. L’amor fervorós i desinteressat de l’Església 
al món haurà de moure el nostre diàleg.

3. El diàleg de l’Església amb el món ha de fer-se 
sense límits i sense càlculs.

4. La missió de l’Església, «tot i que és anunci 
de veritat indiscutible i de salvació necessària», 
no es presentarà armada de la coacció exterior, 
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sinó que simplement oferirà el seu do de salva-
ció per les vies legítimes de la conversa comu-
na, de la persuasió interior i respectant sempre 
la pròpia llibertat personal.

5. El diàleg de l’Església ha de ser universal, «ca-
tòlic», capaç d’establir-se amb tots i cadascú.

6. El diàleg de l’Església tindrà en compte les 
lentituds, la maduració psicològica i històrica 
–sense presses però sense pauses–, així com 
l’espera de l’hora en què el mateix Déu ho faci 
eficaç. “No podem limitar-nos a transmetre 
coneixements, competències, experiències 
–ensenya el papa Francesc– sinó que cal ela-
borar eines intel·lectuals que puguin propo-
sar-se com a paradigmes d’acció i de pensa-
ment, i que siguin útils per a l’anunci en un 
món marcat pel pluralisme eticoreligiós. Això 
demana un augment de la qualitat de la refle-
xió eclesial”.

9. Propiciar la trobada amb l’Església 
com una «llar de fraternitat».

El Concili Tarraconense destaca la importàn-
cia de la comunitat. Però “ben sovint, quan 

parlem de l’Església, la majoria de vegades 
el nostre model d’identificació és merament 
l’Església universal. En canvi, allí on primer 
es viu i es palpa l’eclesialitat de la fe, és en 
l’experiència positiva d’una Església local o 
particular. (…) Moltes realitats de la fe cristia-
na no es poden descobrir sense la inserció en 
una Església concreta i vivint l’experiència de 
creure «amb» els altres, de caminar «amb» els 
altres, d’esperar «amb» els altres. (…) La co-
munitat local és l’àmbit del naixement i del 
creixement en la fe, àmbit de la maduració del 
cristià. L’Església local és la punta de llança de 
tota nova evangelització.”

“És el que molt encertadament el bisbe Uriarte, 
parlant de la promoció vocacional, definia amb 
el títol de la «proximitat»” i “quan hom s’adona 
que l’altre treballa, es desviu, prega, perdona, 
ajuda, conforta, consola, acompanya… és en 
aquest context on es fa possible aquell espai 
interior on la persona d’una manera lliure i res-
ponsable, va obrint el seu cor a la presència del 
misteri de Déu i, fins i tot, pot plantejar-se la 
crida a donar la pròpia vida als altres per mitjà 
del ministeri ordenat o la vida consagrada. Per 
aquest motiu, cal potenciar l’acció dels preve-

res i diaques, dels religiosos i religioses, així 
com també dels laics i laiques que coneixen el 
caire local de la nostra Església. D’aquí que he 
proposat de constituir una vicaria dedicada a 
les persones, a tot el Poble sant de Déu, subjec-
te de l’evangelització i de l’acció missionera”.

En definitiva, “la desafecció eclesial de molts 
cristians d’avui es deu a la manca d’una experi-
ència eclesial de fraternitat. Molts cristians, 
quina experiència han tingut d’una Església 
propera, càlida i maternal?”

“Només l’Església «tornarà a néixer» en el cor 
dels creients, tal com escrivia Romano Guardini, 
si els cristians tenen una experiència positiva de 
comunitat eclesial. Sense comunitat, l’Església 
perd la seva identitat. L’Església, per als cristians, 
ha d’esdevenir Mare, és a dir, llar oberta on, pel 
lligam d’una sola fe i d’una mateixa esperança, es 
fa experiència de fraternitat i de solidaritat”.

10. Treballar per un laïcat compromès, 
actiu i ben format.

Planellas destaca com a tema “preuat” del Con-
cili Tarraconense “tant la insistència en el fet 
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que els laics i laiques esdevinguin actius per-
sonalment i en grup, com en el fet que, a més, 
desenvolupin determinats ministeris i serveis 
en la vida de l’Església”. Cita les resolucions 
que impulsen la Pastoral Obrera o els movi-
ments d’Acció Catòlica. També les que desta-
quen que cal “reconèixer el protagonisme real 
i l’aportació específica de la dona en la societat 
i en l’Església, i respectar la seva dignitat com 
a persona, tot valorant les tasques que realitza 
en el seu compromís temporal […] i eclesial” i 
“el deure dels cristians de comprometre’s en el 
servei de la societat, en les seves diverses ma-
nifestacions: professionals, culturals, sindicals 
i polítiques.”

Amb això remarca que “en els moments actu-
als, podem dir que en la nova evangelització 
serà determinant l’actuació d’un laïcat actiu i 
compromès, amb una adequada articulació i 
complementarietat amb la tasca insubstituïble 
del ministeri ordenat. D’una certa manera, tor-
nem als primers segles”.

“No podem reduir la teologia del laïcat a l’àm-
bit dels ministeris o dels serveis concrets que 
determinats laics i laiques porten a terme en 

la vida de les nostres parròquies i comunitats. 
L’acció evangelitzadora del laïcat esdevé avui 
insubstituïble per la seva inserció en les reali-
tats terrenals, fora dels ambients coneguts tra-
dicionalment com a eclesiàstics. En elles, amb 
el seu comportament compromès, fent present 
la fe cristiana que interpel·la al seu voltant, po-
dran suplir la lamentable absència del missatge 
evangèlic en molts àmbits del món d’avui. En 
aquest punt, el paper de la dona esdevé es-
sencial, essent necessari que sigui reconeguda 
d’una manera més fefaent la seva tasca missi-
onera i evangelitzadora en la nostra pròpia Es-
glésia diocesana”.

Alhora, “una de les causes de la pèrdua de pes 
específic de l’apostolat associat a casa nostra ha 
estat la manca d’una formació teològica ade-
quada, limitant-se a una acció social o intrae-
clesial, a voltes merament crítica, sense uns 
fonaments ferms que haurien mantingut el ca-
liu d’un compromís cristià seriós i perseverant 
davant les dificultats. (…) Cal urgentment in-
centivar una seriosa proposta de formació, i no 
limitar-se simplement a una proposta puntual 
o esquifida, donada la precarietat de moltes de 
les nostres comunitats”.

11. Viure la pobresa evangèlica 
en una Església pobra i per als pobres.

El Concili Tarraconense ja afirmava que “No hi 
pot haver veritable evangelització sense el tes-
timoniatge que té com a condició la unitat dels 
cristians, com a ànima l’amor de Jesucrist i com 
a cos l’atenció i la donació solidària als necessi-
tats, als pobres i als marginats”.

Enllaça amb la demanada del papa Francesc 
d’una “Església pobra i per als pobres”. I el Con-
cili Vaticà II “fa una crida al penediment i a la 
penitència, donat que l’Església no sempre ha 
seguit aquest estret i aspre camí.

La invitació a seguir el model de Jesús pobre 
que té una opció preferencial pels pobres i des-
valguts, implica per a tots –tant pastors com fi-
dels– una conversió constant a l’esperit de les 
benaurances evangèliques.”

“Viure la pobresa evangèlica com a Església im-
plica prendre consciència sobre la dramàtica 
destrucció que afecta la nostra «casa comuna» 
–amb paraules del papa Francesc a l’encíclica 
Laudato si’–”.
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12. Impulsar comunitats que donin un 
testimoniatge coherent de vida cristiana 
i de santedat, d’on brollaran les vocacions 
que l’Església necessita.

En el darrer capítol Planellas remarca que “ja 
hem tingut ocasió de transcriure moltes altres 
resolucions que es referien al testimoniatge. 
Per al Concili Tarraconense, es porta a terme 
confessant amb coherència de vida la fe que 
es professa”. Així, la proposta positiva de la fe, 
amb l’«anunci explícit» de Jesucrist com a Pa-
raula de Vida, ha d’anar íntimament unit a un 
testimoniatge coherent de vida cristiana i de 
santedat. Aquest testimoniatge, ensenyava 

sant Pau VI, «és ja proclamació silenciosa, però 
molt forta i eficaç, de la Bona Nova. Hi ha aquí 
un gest inicial d’evangelització […]. Testimoni-
atge que comporta presència, participació, soli-
daritat i que és un element essencial, general-
ment el primer, en l’evangelització» (Evangelii 
nuntiandi).”

Així, “Quan la vida interior de l’Església arriba 
a ser fervorosa, és a dir, quan l’Església atrau 
les mirades, el signe del Regne de Déu arriba 
als seus destinataris (…) La missió pastoral de 
l’Església consisteix en això, a transmetre’ns 
els uns als altres aquesta vida santa. Aquest és 
el pla pastoral! No hi ha altre pla pastoral que 

aquest! D’aquí han de sorgir també les vocaci-
ons laïcals, religioses i sacerdotals, tan necessà-
ries per a la vida de l’Església.”

La proposta final és que “cal «una pastoral voca-
cional entusiasmada», hem vist que indicava el 
Concili Tarraconense, amb «un canvi de men-
talitat» i amb un «canvi de clima» en les nostres 
comunitats eclesials. On hi hagi un testimoni 
coherent de vida cristiana i de santedat, allí 
l’Església tindrà les vocacions específiques que 
realment necessita.”
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Els participants del Concili Provincial Tarraco-
nense de 1995 van aprovar una resolució de-
manant que “s’avanci decididament vers l’ob-
tenció de la corresponent personalitat jurídica” 
dels bisbats que tenen la seu a Catalunya. Volia 
dotar d’un organisme conjunt amb capacitat 
legislativa als bisbats catalans. Aquesta perso-
nalitat jurídica, quan la resolució 142 va tornar 
de Roma un any després, es va convertir en què 
“procurin trobar, d’acord amb la Conferència 
Episcopal Espanyola, la corresponent solució 
jurídica”. 25 anys després no s’ha concretat.

“Encara està pendent”. Així ho ha resumit el 
cardenal Lluís Martínez Sistach en la presen-
tació que s’ha fet aquest dilluns a Barcelona del 
llibre de testimonis dels participants del Con-
cili Tarraconense. Segons Sistach “no hi havia 
dificultats” amb els continguts de les 170 reso-
lucions. Però sí en la 142, “perquè això podria 
tenir connotacions polítiques quan en realitat 
obeïa a una raó pastoral”. Així, avui encara les 
diòcesis catalanes no tenen un reconeixement 
jurídic conjunt, necessari per “evitar el risc” 
que no es treballi de forma conjunta. “Hi ha 
una unitat cultural i pastoral a Catalunya. No 
podem dividir Catalunya”, ha assegurat.

Sistach apunta a “connotacions polítiques” 
per aturar una estructura jurídica 
dels bisbats catalans

https://www.catalunyareligio.cat/ca/manual-instruccions-concili-provincial-tarraconense
https://www.catalunyareligio.cat/ca/manual-instruccions-concili-provincial-tarraconense
http://25cpt.tarraconense.cat/


Dv, 28/02/2020 | Catalunya Religió | núm. 7217 | EPISCOPAT

El qui llavors era bisbe de Tortosa i secretari de 
la Conferència Episcopal Tarraconense ha ex-
plicat que aquest tema es va haver de resoldre 
uns mesos després del Concili en una reunió al 
Vaticà. Cinc anys després, el 2001, la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola va aprovar la creació 
d’una Regió Eclesiàstica per Catalunya. Però 
fins ara “no hi ha hagut resposta” de Roma.

El cardenal Sistach ha recordat que la creació 
d’una regió és una petició que, a través d’una 
conferència episcopal, es fa a la Santa Seu i que 
la pot acceptar o no. A més, hi havia una “ano-
malia” jurídica perquè les regions es formen 
amb dues o més províncies eclesiàstiques, que 
Catalunya no tenia. Però des del 2004, amb la 
creació de les noves diòcesis de Sant Feliu i de 
Terrassa, sí que hi ha dues províncies eclesiàs-
tiques a Catalunya, “i estem igual…”.

Conferència Episcopal Regional 
Tarraconense

Les “connotacions polítiques” van estar pre-
sents en la reunió que l’any 1996 van fer per 
solucionar el tema amb el prefecte de la Con-
gregació per als Bisbes, el cardenal Bernar-

din Gantin, i el sotssecretari, Giovanni Maria 
Rossi. Sistach ha explicat que per desencallar 
l’aprovació de les resolucions del Concili Tar-
raconense van anar-hi l’arquebisbe de Barcelo-
na, Ricard Maria Carles, el secretari de Concili, 
Carles Soler i Perdigó, i ell mateix (l’arquebisbe 
de Tarragona, Ramon Torrella, no hi va assis-

tir per motius de salut). “Això es va canviar en 
aquella reunió”, on va quedar clar que allò que 
es demanava “fos d’acord amb la Conferència 
Episcopal Espanyola, perquè els bisbes cata-
lans en formen part”. La reunió va ser “molt 
cordial” i en la resta de temes “no hi havia di-
ficultats en els continguts de les resolucions”.

http://25cpt.tarraconense.cat/
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En la reunió també es va superar l’escull d’uti-
litzar el nom de Conferència Episcopal Tar-
raconense, tot i no tenir les atribucions d’una 
conferència episcopal, “mentre no es decideixi 
en conformitat a la resolució 142”. En el pas per 
Roma, també van caure els termes “pàtria, na-
ció i cultura” de la resolució 105 que es referia al 
document Arrels Cristianes de Catalunya.

Sistach, canonista, ha explicat que va proposar 
als bisbes catalans com a “solució jurídica” la 
creació d’una Regió Eclesiàstica Tarraconense, 
com les que hi ha en nombroses regions italia-
nes per garantir un treball conjunt dels bisbats 
d’una mateixa regió. Finalment, la Conferència 
Episcopal Espanyola va aprovar demanar-ho a 
la Santa Seu després de cinc anys de diverses 
esmenes i ajornaments. Però ha revelat que, 
a Madrid, “curiosament no es va aprovar una 

cosa: el terme Conferència Episcopal Regional 
Tarraconense, com la Conferència Episcopal 
Regional d’Úmbria i de totes les conferències 
regionals d’Itàlia aprovades per la Santa Seu. 
Van dir que no perquè es prestava a confusió 
amb la Conferència Episcopal Espanyola”.

Amb aquest context ha insistit en què la resolu-
ció 142 i la demanda d’una solució jurídica, 25 
anys després, “encara està en vigor i encara no 
s’ha aplicat”.

La presentació del llibre Als 25 anys del Conci-
li Provincial Tarraconense. Amb fidelitat i amb 
llibertat, publicat per Editorial Claret, s’ha fet a 
Barcelona després que els autors el presentes-
sin fa uns dies a Tarragona amb l’arquebisbe 
Joan Planellas. En aquest ocasió hi han inter-
vingut també el bisbe auxiliar de Barcelona, 

Sergi Gordo, llavors recent ordenat capellà, 
i l’actual degà de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, Joan Torra, que va participar en 
les sessions conciliars. Els dos han remarcat 
la intensitat amb la qual es va viure el Concili 
Provincial Tarraconense tant des dins com des 
de fora de l’aula conciliar. El claretià Màxim 
Muñoz, representant de l’Editorial Claret, ha 
coincidit amb la resta d’intervencions en re-
marcar la vigència de les resolucions del Conci-
li Tarraconense de 1995. Montserrat Coll i Au-
reli Ortín, ha fet un resum de les aportacions 
que han recollit en el llibre de 67 participants 
en el Concili Tarraconense de 1995, la meitat 
dels qui avui encara són vius.
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Àfrica no és un país. Aquest és el títol de la con-
ferència impartida per Alain Pitti a la sessió 
d’aquest mes dels ‘Divendres Loiola’, organit-
zada per la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià 
de l’Institut Químic de Sarrià (IQS). Pitti, jesuïta 
camerunès que hi està fent el doctorat, ens obre 
una finestra al continent africà. Ho fa apuntant 
alt: descartar reduccionismes i posant en diàleg 
la tradició, la ciència i la fe. Si hi ha un element 
comú al continent, deixa clar, és la diversitat.

El títol de la conferència que vas impartir 
a IQS és ‘Àfrica no és un país’. Per què 
es tendeix a homogeneïtzar un continent 
tan gran?

Quan em van demanar donar aquesta confe-
rència, la idea que em va venir al cap és que 
moltes vegades es parla del continent, però mai 
són els africans els que donen la seva visió. Són 
gent de fora que explica l’economia, la política, 
la cultura del continent. Sovint els africans són 
absents, silenciats. Per això vaig voler donar 
una altra perspectiva que moltes vegades no es 
dona. El títol complet de la conferència va ser 
‘Àfrica no és un país, l’altre costat del continent’ 
des d’una perspectiva cultural i religiosa. Vaig Alain Pitti: “Calen bons teòlegs africans”
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voler aportar informacions que no surten als 
mitjans de comunicació.

Quin tipus de notícies hi ha en aquest altre 
costat?

Les notícies que se solen donar són d’un con-
tinent abandonat, que ha patit el colonialisme, 
on hi ha fam i guerres. Un continent amb molt 
de patiment. Es transmet la imatge d’immi-
grants i nens desnodrits. Per a mi, això és el 2% 
del que representa realment el continent. La 
seva història, la seva actualitat, les seves creen-
ces… Quin és aquest altre continent que no es 
presenta?

Quan els vaig ensenyar imatges de grans ciu-
tats africanes, en l’exposició que vaig fer a IQS, 
alguns van al·lucinar. Dos exemples, Abuja, 
una ciutat molt gran i desenvolupada o Nairo-
bi, que s’està situant en els estàndards occiden-
tals. Àfrica és un continent de 54 països, que so-
vint es perceben com una unitat, no en la seva 
diversitat.

No es parla dels països democràtics africans, on 
hi ha alternança en el poder, on cada vot comp-

ta, on hi ha llibertat d’expressió. Per exemple, 
Benín, sense ser un país molt desenvolupat és 
exemple d’una bona democràcia. A l’Àfrica de 
l’est tenim Tanzània, Zàmbia o Namíbia. Petits 
països, tranquils, que no apareixen mai.

No obstant això, sí que apareixen els països on 
hi ha conflicte com Sudan del Sud, Mali o les 
regions de Nigèria on hi ha presència de Boko 
Haram.

De què hauríem de parlar més?

No es parla d’un continent que està en ple 
desenvolupament econòmic. Nigèria ara és la 
primera potència econòmica, per davant dels 
països àrabs o Sud-àfrica que sempre s’havia 
tingut com un model. Molta gent deia que es 
devia a la presència de blancs. No obstant això, 
Nigèria és la primera potència econòmica.

En la meva presentació no vaig voler parlar 
d’economia o política, sinó de cultura i religió. 
D’aspectes culturals que són molt importants 
per a nosaltres. Diversitat és la paraula clau per 
resumir com un africà veu el seu propi con-
tinent. Diversitat cultural, musical, de costums, 

de persones, de clima. El nord d’Àfrica és una 
zona molt seca, al centre hi ha grans arbres. 
La temperatura varia molt. La imatge de la ca-
lor i la sequera no és una imatge generalitzada 
d’Àfrica.

A nivell de tradicions hi ha molta diversitat, 
fins i tot dins de cada país. Al Camerun, el meu 
país, amb 25 milions d’habitants es parlen més 
de 280 llengües diferents. Algunes d’elles molt 
pròximes, però d’altres no tenen res a veure. 
Cada grup social té la seva pròpia manera de 
celebrar, els seus costums i les seves robes.

A nivell religiós també hi ha 
aquesta diversitat?

Sí, hi ha una gran diversitat de religions. Per 
exemple, el Bwiti a Gabon. Una filosofia de vida 
que es basa en l’alliberament de l’ésser humà 
des de l’interior, que s’expressa a l’exterior. Té 
un procés d’iniciació força complex que es cul-
mina amb una beguda que et fa entrar en tràn-
sit. Segons la seva religió et posa en contacte 
amb el món invisible, dels teus avantpassats. 
No he fet aquesta iniciació així que no te’n puc 
donar més detalls.
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Una altra religió és la del poble Dogon, a Mali. 
Es tracta d’una religió molt antiga, que data 50 
anys abans de Crist. Tenen els seus sacerdots, 
la seva pròpia història de la creació, segons la 
qual els humans i els animals van ser creats 
fora de la Terra, transportats al planeta en una 
gran arca.

Gran part de les religions africanes van unides a 
la cultura i a la llengua. No fan proselitisme, no 
s’expandeixen. Els dogon es van quedar a Mali 
durant segles, fins que al segle xix un antropò-
leg va entrar en contactes amb ells. Va necessi-
tar quinze anys de convivència amb aquest po-
ble perquè li expliquessin les seves creences.

Els sacerdots dogons sempre havien estat as-
trònoms, han estudiat molt les estrelles. Van 
arribar a la conclusió que la terra era esfèrica 
diversos anys abans de Crist. Ho van pintar en 
una cova a Mali, gran atracció turística avui dia.

Algun element comú?

El monoteisme. A l’Àfrica no hi ha politeisme, 
sinó més aviat un monoteisme inclusiu. És ha-
bitual la presència d’un Déu suprem al qual no 

es pot arribar directament, sinó a partir de me-
diacions, petits déus. També en el cristianisme 
hi ha mediacions, com quan resem als sants o 
els àngels. Per a molts fidels de religions africa-
nes és semblant, creuen en un Déu únic encara 
que es refereixin a les mediacions com a deï-
tats, com per exemple el déu de la pluja.

Hi ha una religió que ha estat bastant contro-
vertida a causa de les falses interpretacions: el 
Vudú. És una religió molt practicada a Benín, Ni-
gèria o Togo. Hi ha hagut molta injustícia a l’hora 
d’explicar la seva història i naturalesa. Jo també 
pensava en la imatge de ninots, encanteris i brui-
xeria. És una imatge molt allunyada del Vudú. 
Es tracta d’una religió monoteista, amb un únic 
Déu, i diverses mediacions. Per a ells la mort és 
un pas del món visible a un món invisible.

També creuen que estem connectats amb la 
natura. En termes actuals, és una religió ecolò-
gica. Al Vudú hi ha sacerdotesses, que són les 
guardianes de la tradició. Elles manen i els ho-
mes tenen un paper secundari. Viuen en con-
vents, encara que no són cèlibes, moltes tenen 
fills. Conec un jesuïta de Benín que és fill d’una 
sacerdotessa.

Aquesta diversitat fa que dins de famílies 
es practiquin diferents religions. 
Com es viu aquest fet?

Amb molta naturalitat. En el meu cas personal 
meu pare es va casar amb tres dones. Al Ca-
merun la poligàmia està permesa. Ell és catò-
lic i es va casar amb dues dones musulmanes 
i una catòlica, la meva mare. Jo tinc germans 
musulmans, protestants… hi ha molta diversi-
tat en la nostra família. L’hem respectat i també 
hem celebrat totes les festes. Aquest fenomen 
és molt present al Camerun i es viu amb tota 
naturalitat.

Hi ha altres elements que uneixen 
més que la religió?

És clar, jo puc dir que som germans abans que 
religiosos. La religió ve després. El vincle que 
ens uneix va més enllà, és més, la religió no ha 
de separar els germans. En molts casos s’acom-
panya a l’altre en les seves celebracions sense 
haver de ser fidels d’aquesta confessió.

Canviant d’àmbit, dins d’aquesta diversitat 
quin és l’estat de l’Església catòlica a l’Àfrica?
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L’església a l’Àfrica té molts reptes, a nivell cul-
tural i teològic. L’església va arribar al continent 
amb el colonialisme, el catolicisme que hem 
rebut ja tenia una mica de mala premsa. A part 
d’aquesta desconfiança, molts missioners que 
no coneixien ni van arribar a introduir-se en la 
cultura, es van dedicar a dir que determinades 

tradicions eren “el dimoni”. Això ha creat un con-
flicte que s’ha transmès generacionalment en 
molts africans, un conflicte entre l’evangeli i la 
seva pròpia cultura, que ells veuen que és bona.

Et poso un exemple de Camerun. El poble Ba-
mileke, a la part oest de país, era un poble nò-

mada. Quan moria algú de la família conserva-
ven un os, sovint el crani, amb la creença que 
mai s’havia de deixar ningú enrere. Al seden-
taritzar-se van desenvolupar un culte de ve-
neració dels seus avantpassats, reservant una 
habitació per als cranis. La seva família, perso-
nes que han conegut i que són referents per a 
ells. A l’arribar els missioners els van dir que 
no podia ser, que això era cosa del dimoni. Les 
noves generacions de sacerdots repeteixen el 
que deien aquests missioners. La paradoxa 
va ser quan van arribar les relíquies de santa 
Teresa al país i van passar per aquesta regió. 
Els sacerdots no sabien com explicar que cal 
venerar les relíquies de santa Teresa, que ells 
no han conegut, i no fer-ho amb els seus fami-
liars, gent bona i modèlica per a ells.

Hi ha uns desafiaments culturals molt forts per 
a l’Església catòlica, i el cristianisme en general, 
a l’Àfrica. Cal estudiar com incorporar aquestes 
diferències culturals en la manera de viure la 
religió, que ara es viuen de manera separada. 
Molta gent va missa de dia, i a la nit al metge 
tradicional. L’any passat vaig estudiar aques-
ta relació i em vaig adonar que els cristians de 
Tanzània, on vaig fer el treball de camp, quan 

https://youtu.be/4OgSzbjFEWg
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tenen problemes d’ordre paranormal mai van 
a veure el sacerdot sinó al metge tradicional, el 
nganga. No és ni un xaman ni un remeier, com 
es diu a Europa. Davant aquesta realitat els bis-
bes estan excomunicant a aquells cristians que 
els visiten.

Calen bons teòlegs africans capaços d’empè-
nyer les fronteres de la teologia. Molts repe-
teixen el que ja s’ha dit sense anar més enllà. 
Necessitem reflexions i propostes perquè la 
jerarquia pugui canviar.

Un exemple?

Els casaments. Sovint per a una unió se cele-
bren fins a tres noces: segons els ritus tradici-
onals, el casament civil i el matrimoni religiós. 
Només un teòleg, als anys seixanta, ha parlat 
d’aquest tema. Com a mínim caldria buscar un 
punt de trobada entre les noces tradicional i la 
religiosa i arribar a tenir un sol ritu.

Creus que l’exhortació ‘Estimada Amazònia’ 
obre aquest camí?

El papa Francesc ja deia que calia incorporar les 
tradicions antigues, no deixar-les perdre ja que 
són patrimoni de la humanitat. Crec que el papa 
està obrint camins, però és deure dels teòlegs re-
collir el guant i desenvolupar-lo en cada context. 
Aprofitar l’oportunitat per desenvolupar reflexi-
ons alhora que es posen en valor les tradicions 
africanes, amb segles de saviesa, que podrien 
ajudar a l’Església universal i, fins i tot, al món.

Has investigat l’ús de les plantes medicinals 
per al seu aprofitament farmacèutic, poses 
en diàleg la tradició amb la ciència.

Soc químic farmacèutic i sempre m’han atret les 
plantes medicinals. Per a mi són un tresor que 
no estem aprofitant del tot. La medicina tradici-
onal africana té dues vessants, una part mística 
i una altra física, biològica. Per a mi és un lloc de 

trobada entre ciència i religió, però també amb 
la cultura del lloc. Estic documentant els tracta-
ments dels metges tradicionals de Camerun, en-
tre ells un manuscrit traduït per un jesuïta fran-
cès, que recull més de 3.000 plantes i cataloga 
les malalties. Vull veure al laboratori si aquestes 
plantes tradicionals realment tenen l’efecte cu-
ratiu que es creu. Si és així, aïllar el principi actiu 
i desenvolupar un medicament accessible.

Des d’IQS?

A IQS estic fent la meva tesi doctoral sobre com 
inhibir un virus que afecta la planta de la iuca. 
Aquest virus causa moltes pèrdues econòmi-
ques i és un problema de seguretat alimentària 
a molts països africans. Des d’IQS, en col·labora-
ció amb un centre d’investigació a Kenya, estem 
desenvolupant un fàrmac contra aquest virus. 
Aquesta és la meva contribució actualment.
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Viure al carrer és sinònim d’una manca d’inti-
mitat absoluta i constant. Per sobreviure de-
pens de tot i tothom, inclús pel més bàsic. I amb 
l’objectiu d’oferir eines concretes i útils a tot 
un col·lectiu molt vulnerable, la comunitat de 
Sant’Egidio edita, des de fa setze anys, la ‘Guia 
ON’, l’anomenada ‘Guia Michelin dels Pobres’, 
que recull en format de directori on dormir, on 
menjar i on rentar-se.  

3.900 persones es troben sense llar a Barcelona. 
1.500 d’aquestes dormen a cel obert, al ras; 400 
ho fan en barraques, i 2.000 en pisos o equipa-
ments socials. Representen el 2% de la població 
de la ciutat de Barcelona. Una realitat, han evi-

denciat des de Sant’Egidio durant la presentació 
de la Guia, “que fa por i que es vol amagar”.  En-
guany han mort al carrer tretze persones, i cada 
hora, han afirmat, una família perd casa seva. 
La vida al carrer és més curta. Es redueix l’espe-
rança de vida en vint anys respecte una persona 
amb una llar. I és que, han recordat, “ningú no 
viu al carrer per lliure voluntat”.

Davant d’aquesta situació que a Barcelona, 
com en d’altres ciutats, augmenta, la comuni-
tat de Sant’Egidio ofereix aquest recurs en for-
mat de guia. Una guia que enguany és de color 
verd, com a símbol de sostenibilitat, i impresa 
en paper sostenible. Alhora, com a novetat, han 

Sant’Egidio: “Ningú no viu al carrer 
voluntàriament”

https://www.santegidio.org/
https://www.santegidio.org/pageID/30144/langID/ca/LES-GUIES-ON.html
https://www.santegidio.org/downloads/Guia-ON-2020_web.pdf
https://www.santegidio.org/downloads/Guia-ON-2020_web.pdf
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creat una App que es pot descarregar a la seva 
pàgina web.

Setze anys creant aquest directori de serveis 
pels pobres també els permet constatar algu-
nes realitats. Reconeixen que s’ha triplicat el 
nombre de llocs on dormir. Pel que fa a llocs on 
menjar, la xifra s’ha duplicat, arribant a comp-
tar trenta menjadors a Barcelona i nou grups de 
repartiment de menjar al carrer. “És un dels ser-
veis més coberts”. En el servei de dutxes han 
comptabilitzat tretze punts, “un petit augment 
tot i que insuficient per a la realitat de Barce-
lona”. Sant’Egidio també veu la necessitat de 
crear més llocs de dormir de baixa exigència, la 
dificultat per empadronar-se si no tens una llar, 
i la manca d’espais i consignes on poder deixar 
les pertinences.

Una de les preocupacions creixents, a banda de la 
manca de serveis per a tanta gent que viu al car-
rer, “és la creixent violència envers les persones 

que viuen al carrer”. Enguany fa just quinze anys 
que va morir una dona cremada per uns adoles-
cents en el caixer on dormia. També han  dema-
nat a l’administració menys traves i dificultats 
per aquells grups que espontàniament ofereixen 
menjar i roba a la via pública. “No cal complicar la 
vida a qui ja la té complicada”, han recordat.

A banda de presentar la Guia ON, Sant’Egidio ha 
traslladat un seguit de propostes concretes que 
millorarien la situació de les persones que viuen 
al carrer. Els requisits indispensables, afirmen, 
són garantir el dret a l’habitatge i a un treball dig-
ne. “Recuperar la casa és terapèutic, ajuda a gua-
rir la pròpia xarxa”. La gran malaltia de la ciutat, 
expliquen, “és la manca de xarxes”. Cal afrontar 
l’emergència de l’habitatge, demanen, perquè 
“no només cal un sostre, cal una casa”.

En aquest sentit, Sant’Egidio proposa incre-
mentar els llocs on dormir en els barris i no 
allunyats de les xarxes pròpies de la gent; in-

crementar el número de micropisos, protegits 
i tutelats; l’obertura també tot l’hivern dels es-
pais disponibles i habilitats per a l’emergència 
del fred, i garantir el transport gratuït a la gent 
sense llar per facilitar els seus desplaçaments.
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“Quan coneixes les realitats dels països més 
desfavorits, t’adones com som nosaltres d’afor-
tunats. És de justícia ser solidari, donar, com-
partir, ajudar… no podem girar l’esquena a les 
persones més desfavorides”, defensa la nova 
presidenta-delegada de Mans Unides Barcelo-
na, Mireia Angerri Feu. Pren el relleu a Joan 
Martí i Llobet després que hagi esgotat les 
dues legislatures al càrrec de l’entitat. Nascuda 
a Barcelona l’any 1970, és economista, mare de 
tres fills i està vinculada als caputxins de Sarrià.

Angerri sempre ha fet voluntariat en entitats 
eclesials. “Quin sentit té la nostra vida si només 
ens mirem el melic? És quan ens donem als al-
tres que ens sentim connectats al món”, expli-

ca. El temps a la universitat, va col·laborar amb 
Sant Joan de Déu: fent companyia nens malalts 
els pares dels quals no sempre hi podien ser, a 
la UCI i també a la setena planta amb infants 
càncer o amb trastorns d’anorèxia i bulímia. A 
la parròquia dels caputxins de Sarrià va fer de 
catequista durant prop de dotze anys i recorda 
amb estima la figura del pare Josep Massana. 
Actualment, assessora amb temes d’emprene-
doria al projecte del Lloc de la Dona, que pro-
mouen les germanes oblates al barri del Raval 
a Barcelona.

El mes de maig va visitar Madagascar a través 
de l’ONG Yamuna. Arran d’aquella experiència, 
l’entitat ha iniciat un projecte de col·laboració 

Mireia Angerri, nova presidenta-delegada 
de Mans Unides Barcelona

https://mansunides.org/ca
https://mansunides.org/ca
http://www.caputxins.cat/mor-fra-josep-massana/
http://www.llocdeladona.org/
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amb Mans Unides. Vivint a Catalunya, i amb un 
peu al Raval amb les germanes oblates s’asse-
gura “el contacte directe sobre terreny” i amb 
Mans Unides, que descriu com “un projecte 
molt ambiciós”, guanya la perspectiva global 
d’acció en els països del sud.

La lluita contra fam al món, 
assignatura pendent

“La meva intenció en agafar la responsabilitat 
de la Delegació de Barcelona és continuar amb 
la nostra fita de lluitar contra la fam al món”, 
apunta Mireia Angerri. I descriu aquesta lluita 
com “una assignatura pendent sobretot als pa-
ïsos més desenvolupats, que en som els princi-
pals responsables”. I aposta per enfortir l’entitat 
i poder així “seguir sensibilitzant la societat”.

La nova presidenta considera que és molt im-
portant “comptar amb la complicitat de més 

voluntaris joves, que ens apropin a les noves 
maneres de fer les coses, de comunicar i de 
captar nous socis i fons pels nostres projectes”. 
I també subratlla que “Mans Unides és una en-
titat creada per dones” i, des d’aquí, vol comp-
tar “amb l’ajuda de moltes més dones valuoses, 
que en tenim moltes entre nosaltres”.

En l’estratègia que planteja per l’entitat aposta 
per “reforçar les relacions amb institucions i so-
bretot crear noves aliances amb empreses”. Ho 
diu amb l’horitzó “d’avançar en els objectius 
de desenvolupament sostenible de l’Agenda 
2030, amb els quals ens hem compromès ja fa 
més de 60 anys”. En concret, la fi de la pobresa i 
la fam zero, però també salut i benestar, educa-
ció de qualitat, igualtat de gènere, aigua i sane-
jament, acció pel clima o pau i justícia.”

Angerri és llicenciada en Econòmiques i Em-
presarials per la Universitat de Barcelona, té 

un postgrau en direcció i gestió de fundacions 
i entitats sense ànim de lucre. Actualment tre-
balla precisament com a consultora assesso-
rant petites i mitjanes empreses en la imple-
mentació dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.

Va dirigir durant la crisi econòmica i durant 
vuit anys la Fundació Emprèn, dedicada a 
promoure l’autoocupació de persones en risc 
d’exclusió social. També va ser delegada de la 
llavors anomenada Fundación Deporte Inte-
gra, d’àmbit estatal, dedicada a integrar perso-
nes amb discapacitat mental i física a partir de 
la promoció del voluntariat social dins de les 
empreses.
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Quan en Joan Arimany i Juventeny (Manlleu, 
1966) tenia quinze anys va guanyar un premi, 
junt amb un company de classe, dotat amb deu 
mil pessetes. Amb aquelles cinc mil que li per-
tocaven va comprar-se un volum del costumari 
català. Podríem dir que la dèria per les tradici-
ons i les devocions populars va començar ales-
hores per aquest manlleuenc que diàriament 
al seu perfil de Twitter ens recorda el santoral, 
les relíquies d’algun o altre sant o les tradicions 
populars que se celebren.

Autor de llibres com Diccionari de sants his-
tòrics catalans, Sants tradicionals catalans, o 
Devoció, festa i veïnat: capelletes de carrer i ca-
pelletes de visita domiciliària a Manlleu, ara s’hi 
suma un altra obra, Ermites, santuaris i devoció 
popular a Catalunya, editat per Farell Editors i 
publicat al desembre. 

El llibre se centra en tres pilars molt concrets: 
els santuaris i ermites; la comunitat que s’hi 
movia al voltant; i les manifestacions de de-
voció popular vinculades, tant les col·lectives 
com les individuals. La idea d’aquest llibre sor-
geix l’any 2006 quan en Joan fa un estudi sobre 
les capelletes de visita domiciliària de Manlleu 
i s’adona que les que actualment circulen te-
nen un precedent: les capelletes d’aplegador. 
Deu anys més tard, l’any 2016, comissaria una 
exposició sobre la major col·lecció d’aquestes 
capelletes a Catalunya i el seu interès va en 
augment. I quan Farell Editors, amb qui ja ha-
via fet dos llibres, veu bé la proposta i s’hi suma 
es decideix a publicar el llibre sobre els santua-
ris i ermites.

La primera dificultat amb la qual es va trobar, 
reconeix Arimany, és distingir entre ermites 

Joan Arimany: “La devoció popular no és filla 
d’un fet determinat, ve de segles enrere”

http://www.farelleditors.cat/index/Cultura_popular.html
http://www.farelleditors.cat/index/Cultura_popular.html
http://www.farelleditors.cat/index/Farell_Editors.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/que-son-capelletes-visita-domiciliaria
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i santuaris. “L’única distinció és que els santua-
ris estan més ben preparats per rebre pelegrins 
i romeus”. També sovint els santuaris s’associ-
en a les advocacions marianes, però les ermites 
podríem dir que “són temples més modestos, 
però comparteixen elements”. 

Un d’ells és que, tant santuaris com ermites, són 
llocs on se celebra o es pot celebrar l’Eucaristia. 
“Són llocs on d’alguna manera es pot trobar 
Déu per part d’aquell que el busca”. I en el cas 
del llibre, la paraula santuari engloba també les 
ermites. Per dir un exemple, explica Arimany, 
“a Manlleu tenim el santuari de Puig-Agut, de-
dicat al Sagrat Cor, però la gent popularment el 
coneix com l’ermita de Lourdes perquè un dels 
altars hi està dedicat”. Oficialment és santua-
ri però popularment es coneix com a ermita, 
“una qüestió d’hàbit en aquest cas”. 

Un altre dels elements que comparteixen san-
tuaris i ermites és que la immensa majoria es 
troben en paratges singulars. En alguns casos 
ha estat l’home qui li ha assignat una signifi-
cació determinada, col·locant els santuaris per 
qüestions estratègiques al costat d’una font, 
d’un riu, però el que està clar, explica Arimany,  

és que “tots aquests indrets, la font, el riu, la 
cova, un cim, són llocs que a nivell de natura 
atrauen i provoquen el transcendent”. 

S’ha de dir, però, que actualment molts santuaris 
i ermites són urbans, però que en el seu moment 
estaven situats en l’espai rural. En el llibre també 
s’hi reflecteix l’evolució històrica dels santuaris 
i ermites. “En un primer moment potser era ha-
bitual trobar santuaris relacionats amb castells 
i, per tant, situats en punts alts per defensar el 
territori”,  a la fase pròpia de l’Alta Edat Mitjana. A 
la fase de la Baixa Edat Mitjana, afirma, “trobem 
ermites i santuaris situats en encreuaments de 
camins per servir d’albergueria per als pelegrins 
que transitaven d’un lloc a un altre, i també en 
llocs que necessitaven protecció com per exem-
ple ponts”. És el cas, per exemple, de Roda de Ter 
on hi ha la Mare de Déu de Sota el Pont, situada 
en un extrem d’un pont. O també en el cas de les 
fonts. “Aquí sí que trobem una mena de simbiosi 
entre el lloc natural i el significat religiós”. 

I un dels pilars del llibre també és la comuni-
tat que s’aplegava al voltant d’aquests indrets. 
“Moltes vegades ermites i santuaris situats en 
espais rurals eren el punt de concentració de la 

gent del voltant”, explica Arimany. No només 
en els aplecs. Moltes porxades i atris que tro-
bem davant dels santuaris, afirma, no només 
servien ocasionalment per aixoplugar els ra-
mats en cas de pluja, “sinó també per fer reuni-
ons de la gent del voltant que havien de deba-
tre qüestions de vegades molt mundanes”. 

I és per això que Arimany no ha volgut oblidar 
el grup humà que també sostenia els santuaris 
i les ermites, els ermitans i els aplegadors. “Els 
ermitans eren aquelles persones que en origen 
tenien vocació religiosa i que potser amb el pas 
del temps ha anat canviant, però que es dedica-
ven a aquest manteniment i per procurar que el 
santuari o ermita estigués a punt pels pelegrins 
que s’hi apropessin a fer el culte”. Els aplega-
dors eren aquelles persones que feien les cap-
tes pel territori del voltant acompanyats de les 
capelletes d’aplegadors. 

Unes tradicions que, en molts casos, han per-
viscut fins els nostres dies i que ajuden enten-
dre la història del país i la seva simbologia. “El 
problema que es pot trobar avui una persona 
jove és entrar en un Museu com el de Vic i que 
no entengui la meitat de les peces ni les coses”. 
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Arimany reconeix que el nostre passat és el que 
és, que té evidentment una part fosca, però que 
tot s’ha d’entendre en el seu context. 

I el mateix passa amb la tradició i la devoció po-
pular. “La devoció popular no és filla d’un fet de-
terminat sinó que ve de segles enrere i el que fa 
és embolcallar el nucli central de la fe”. I aquest 
embolcall, que és ple de colors, és el que atrau 

a Arimany, les manifestacions i expressions que 
sovint la gent més modesta ha anat mantenint. 
“Hem de pensar que segles enrere molta gent no 
sabia llegir, però sí sabia cantar els goigs, era la 
seva manera d’incorporar en el seu cap un relat 
d’un sant o d’una Mare de Déu”. 

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/joan-arimany-devocio-popular-no-es-filla-fet
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La revista “Temple” inicia una nova etapa 
amb una versió digital

La revista de la Sagrada Família, Temple, que es 
publica des de l’any 1866, inicia ara una nova 
etapa amb una versió digital que està disponi-
ble a la web de la Sagrada Família i que es pot 
consultar en català, així com en castellà i an-
glès. La revista mantindrà la versió en català 
en paper que ha estat publicant fins ara i que es 
pot consultar a les biblioteques de Catalunya 
perquè el públic general hi tingui accés. Ara, 
però, amb la versió digital, la revista es podrà 
consultar arreu del món i arribarà a un públic 
internacional.

sagrada família | llegir al web +

Joaquima Surrallés, 75 anys de fidelitat 
al carisma Vedruna

Dona d’una fe profunda, alegre, senzilla, sem-
pre amatent a les necessitats dels altres, aques-
ta religiosa Vedruna ha sabut viure les diverses 
etapes de la seva vida, adaptant-se a cada cir-
cumstància i a cada situació. Aquest dilluns la 
germana Joaquima Surrallés i Calvo (Terrassa 
el 1921) celebra 75 anys de vida consagrada. En 
la seva llarga vida dins la congregació, ha servit 
l’Església com a mestra en les comunitats de 
Manresa, Falset, Sant Boi i Vilafranca, deixant 
en tots aquests llocs una petja inesborrable.

josep miquel bausset | llegir al web +

Estar en soledat: alliberar-se de l’afecció, 
obrir-se a la suficiència

Aquest va ser el tema de la xerrada que va fer 
el consiliari diocesà de Tortosa del moviment 
Vida Creixent, Joan Bajo Llauradó, dimecres 
19 de febrer a l’Espai Patronat. La soledat és la 
sensació subjectiva de tenir menys afecte per 
part de les persones amb qui ens relacionem. 
En aquesta etapa de la vida apareixen diferents 
crisis: d’identitat, d’autonomia, de pertinença. 
Enmig de la soledat, és important la capacitat 
de resiliència, per fer front a les adversitats de 
la vida, superar-les i sortir-ne enfortit. 

maria joana querol –bisbat tortosa | llegir al web +

http://sagradafamilia.org/revista-temple
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nou-numero-revista-temple-sagrada-familia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/revista-temple-inicia-nova-etapa-versio-digital
https://www.catalunyareligio.cat/ca/revista-temple-inicia-nova-etapa-versio-digital
https://www.catalunyareligio.cat/ca/joaquima-surralles-75-anys-fidelitat-vedruna
https://www.catalunyareligio.cat/ca/joaquima-surralles-75-anys-fidelitat-vedruna
https://www.catalunyareligio.cat/ca/estar-en-soledat-alliberar-afeccio-obrir
https://www.catalunyareligio.cat/ca/estar-en-soledat-alliberar-afeccio-obrir
https://www.catalunyareligio.cat/ca/estar-en-soledat-alliberar-afeccio-obrir
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Com és el cant a la litúrgia de les hores?

Acaba d’aparèixer l’edició del volum 2 del Can-
toral Litúrgic Bàsic que ha preparat la Confe-
rència Episcopal Tarraconense (CET), a través 
de la Comissió Interdiocesana de Música, que 
presideix Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Ur-
gell i encarregat de litúrgia per la CET, i que co-
ordina Joan Baburés, delegat de litúrgia de la 
diòcesi de Girona. El cant a la litúrgia de les ho-
res ha estat editat pel Centre de Pastoral Litúr-
gica de Barcelona (CPL) i conté les gravacions 
de les principals músiques perquè la litúrgia de 
les hores pugui ser cantada per les comunitats 
cristianes que preguen en llengua catalana. 

tarraconense | llegir al web +

Dupré i Verdaguer protagonistes 
dels concerts quaresmals a Sant Felip Neri

L’oratori de Sant Felip Neri de Barcelona ha 
iniciat aquest dimecres de cendra el cicle de 
Concerts Espirituals d’Orgue. Enguany la co-
munitat celebra el 20è aniversari dels Concerts 
Espirituals. Amb més de sis-cents concerts a 
l’esquena, és el vuitè any en què es duen a ter-
me els concerts en l’època quaresmal. Els ca-
torze fragments de la composició ‘El camí de la 
Creu’ de Marcel Dupré juntament amb la lec-
tura del poemari ‘Flors del calvari’ de Mossèn 
Cinto Verdaguer seran els protagonistes del 
cicle d’audicions breus i gratuïtes.

redacció | llegir al web +

Flordeneu: nova revista dels Amics de Núria

Editada pels Amics de Núria, substitueix l’actual 
full ‘La Lliga informa’. Dirigida per Miquel Sitjar, 
el president dels Amics de Núria, Joan Bragu-
lat, n’ha estat l’ànima i el promotor. Aquest nou 
mitjà de comunicació portarà registre de la vida 
i les activitats pastorals i cíviques del Santuari 
pirinenc. L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vi-
ves, ha expressat el desig que serveixi per “man-
tenir l’estimació per la Mare de Déu ‘voltada de 
soledats’, que des del Pirineu no cessa d’acom-
payar-nos i d’estimular-nos a viure la fe de forma 
conscient i compromesa, i a ser-ne testimonis en 
tots els camps de la nostra vida personal i social.” 

bisbat d’urgell | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-es-cant-liturgia-hores
https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-es-cant-liturgia-hores
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/253010
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/253010
https://www.catalunyareligio.cat/ca/flordeneu-nova-revista-dels-amics-nuria
https://www.catalunyareligio.cat/ca/flordeneu-nova-revista-dels-amics-nuria
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Les comunitats islàmiques 
analitzaran la qualitat del seu 
ensenyament
Ds, 22/02/2020 | Diari de Girona

El director del Museu de Lleida creu 
que els béns de Sixena es van tractar 
com un “botí”
Dc, 26/02/2020 | Segre

Una pintura inèdita de Lluís 
Borrassà d’un retaule de la Catedral 
de Barcelona, a la venda
Dg, 23/02/2020 | El País

L’església romànica d’Àrreu, 
“oficialment” en perill
Dj, 27/02/2020 | Segre

La delegació solsonina de Mans 
Unides inicia dos projectes, 
a Moçambic i Bolívia
Dg, 23/02/2020 | Regió 7

L’Església invertirà 48 milions 
per construir oficines a Madrid
Dc, 26/02/2020 | El País

El jesuïta Rutilio Grande i el jove 
Carlo Acutis seran beatificats
Dl, 24/02/2020 | Vatican News

Troben un absis de segle XI durant 
les obres de restauració d’una antiga 
església romànica
Dv, 28/02/2020 | La Vanguardia

https://www.diaridegirona.cat/fets-gent/2020/02/22/comunitats-islamiques-analitzaran-qualitat-del/1030697.html
https://www.segre.com/noticies/cultura/2020/02/25/el_director_del_museu_lleida_creu_que_els_bens_sixena_van_tractar_com_boti_100008_1112.html
https://elpais.com/ccaa/2020/02/22/catalunya/1582395462_442011.html
https://www.segre.com/noticies/cultura/2020/02/27/l_esglesia_romanica_arreu_oficialment_perill_100104_1112.html
https://www.regio7.cat/solsones/2020/02/23/delegacio-solsonina-mans-unides-inicia/599016.html
https://elpais.com/ccaa/2020/02/25/madrid/1582653093_340290.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-02/jesuita-rutilio-grande-carlo-acutis-seran-beratificados.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200227/473811848770/hallan-abside-restauracion-iglesia-romanica.html
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Dilluns 2 de març
■ Curs: L’avaluació competencial 
a la classe de religió: eines 
i estratègies. Del 2 de març 
al 30 d’abril. Seminari Conciliar 
de Barcelona. 
■ Religió, administració i Estat, 
al Parlament de Catalunya. 18 h. 
Palau del Parlament de Catalunya. 
Barcelona. 
■ “Pobresa” s’escriu en femení. 
19 h. Cristianisme i Justícia. 
Barcelona. 
■ Cultes cívics a Catalunya i 
Mallorca durant la baixa edat 
mitjana, amb Francesca Español. 
19 h. Institut d’Estudis Catalans – 
Sala Prat de la Riba. Barcelona. 
■ Religions i emergència 
climàtica, per Sílvia Albareda. 
De 19:30 a 21 h. Aula Magna 
de la Facultat de Filosofia de la 
Universitat de Barcelona. 
■ La música a Sant Pere de 
Figueres, una aproximació 

històrica, amb Jaume Pinyol. 
19:30 h. Cercle Sport. Figueres. 

Dimarts 3 de març
■ Dilemes ètics del Compliance 
Officer. De 16 a 19 h. Rectorat 
de la Universitat Ramon Llull. 
Barcelona. 
■ El llibre de Job, l’acceptació 
del sofriment. Del 3 al 3 de març. 
De 17:30 a 19 h. Parròquia de 
la Mare de Déu de la Medalla 
Miraculosa. Barcelona. 
■ La pastoral juvenil actual, 
amb Jesús Rojano. De 18 a 21 h. 
Salesians – Martí Codolar. 
Barcelona. 
■ L’islam, amb Ahmed Abair 
i Fàtima Zahra. De 18:30 a 20 h. 
Parròquia de la Mare de Déu 
del Carme. Barcelona. 
■ La vivència del Dharma. 
Del 3 de març fins el 23 de juny. 

De 18:45 a 19:45 h. Centre budista 
Serchöling. Barcelona.
■ “Economy of Francesco”, 
una proposta del Papa Francesc 
per una economia global. 19 h. 
Seminari Conciliar de Barcelona. 
■ Vida saludable, ecologia i fe. 
19 h. Club Tramuntana. Girona. 
■ El primer testimoni de la mort 
i la resurrecció de Jesús, amb 
Bernabé. De 20 a 21 h. Locals 
parroquials de Santa Maria. 
Igualada. 

Dimecres 4 de març
■ “Els relats de la passió 
i la mort de Jesús en els quatre 
evangelis”. Fins al 25 de març. 
De 11:30 a 13:30 h. Centre Borja. 
Sant Cugat del Vallès. 
■ Sessió formativa sobre la 
normativa de centres de culte. 
De 12 a 14 h. Centre Cívic Can Pau 
Raba. Vic. 

■ Els valors (avui) del turisme 
espiritual, amb Sílvia Aulet. 
19 h. Centre Internacional 
d’Espiritualitat Ignasiana. 
Manresa. 
■ Parlem de Dol, l’amaguem o no? 
amb Concepció Serra i M. Teresa 
Pujol. 19:30 h. Biblioteca Carles 
Fontserè. Porqueres. 

Dijous 5 de març
■ Projecció de “Sense sostre”. 
19:30 h. Parròquia de Sant Josep – 
Locals parroquials. Mataró. 
■ Júpiter, el planeta gegant, 
amb Francesc Nicolau. 18:30 h. 
Seminari Conciliar de Barcelona. 
■ Una mirada feminista a les 
religions i les espiritualitats. 
18:30 h. Associació Unesco per 
al Diàleg Interreligiós – Audir. 
Barcelona.
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■ Recés de Quaresma. De 19:30 a 
20:30 h. Caputxins de Pompeia. 
Barcelona. 
■ Reis franciscans sants (sant 
Lluís de França, i sant Ferran 
III de Castella). 20 h. Convent 
de Sant Antoni Abat – Frares 
Franciscans. Barcelona. 
■ Sopar de Llenties Solidàries a 
favor del Centre Sant Jaume. 
21 h. Escola Sant Ignasi - Jesuïtes 
Sarrià. Barcelona

Divendres 6 de març
■ Dar a la caza alcance, 
amb Chantal Maillard. 16 h. 
Ermita de Santa Cecília 
de Montserrat. Marganell. 

■ Cor i orquestra de la British 
international school of Rome. 
18 h. Església de Sant Gaietà – 
Pares Teatins. Barcelona. 
■ La posvteritat. Jornades de 
Filosofia. 6 i 7 de març. Institut 
d’Estudis Ilerdencs – Aula Magna. 
Lleida. 
■ Pregària de Quaresma d’Espai 
per la Unitat. 19:30 h. Centre Edith 
Stein. Barcelona. 
■ Concert del Segon Divendres 
de Quaresma. 19:30 h. Església de 
Sant Felip Neri. Barcelona. 

Dissabte 7 de març
■ Cercar la font d’aigua viva. 
Recés a Montserrat. 7 i 8 de març. 

■ Parlar de Déu des dels últims. 
De 9:45 a 17 h. Seminari de Vic. 
■ 50 anys de l’Església 
Evangèlica. 17 h. Auditori Pablo 
Picasso. Viladecans. 
■ Cinc acòlits nous. 19 h. Parròquia 
de Sant Oleguer. Barcelona. 
■ Vetlla de Quaresma. 19 h. 
Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les. Barcelona. 
■ Claves para un noviazgo 
de éxito, por Jesús María Silva 
Castignani. 19:30 h. Basílica de la 
Puríssima Concepció i Assumpció 
de Nostra Senyora. Barcelona.
■ Concert solidari amb Xile. 20 h. 
Maristes Valldemia.Mataró. 
■ Concert amb el Cor Gaudeamus, 
The Nuts i la Coral Casp. 20:15 h. 
Parròquia dels Dolors. Barcelona. 

■ Joseph i l’increïble abric en 
technicolor. 22 h. Teatre de Sarrià. 
Barcelona. 

Diumenge 8 de març
■ Convertiu-vos a mi de tot cor. 
Recés de Quaresma. De 9:30 a 
18:30 h. Col·legi Major Penyafort – 
Montserrat. Barcelona. 
■ Concert de Quaresma dels 
Amics de l’Orgue de les Corts. 
18 h. Parròquia de Santa Maria del 
Remei. Barcelona. 
■ Joseph i l’increïble abric en 
technicolor. 18 h. Teatre de Sarrià. 
Barcelona. 
■ Stabat Mater per la Jove Capella 
Reial de Catalunya. De 20 a 23 h. 
Auditori de Barcelona. 
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