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La setmana a les xarxes

El tema d’aquesta setmana és l’elecció del cardenal Joan Josep Omella 
com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. El primer bisbe de Catalunya 
elegit per aquesta responsabilitat. Tot i això, hem posat a la portada la foto de la 
concentració Alcem la veu davant la catedral de Barcelona. Ho fem perquè 
el que demanen és més protagonisme i visibilitat de les dones en l’Església 
i en això encara anem molt curts. 
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Ja em perdonaran que ho digui així. A partir 
d’avui tot passa pel cardenal Joan Josep Ome-
lla. Aviat farà sis anys que està assegut a la taula 
on es nomenen els bisbes, cinc que és a Barce-
lona, quatre que va ser nomenat cardenal, i ara, 
el president de la Conferència Episcopal Espa-
nyola. Amb 74 anys a punt de complir, això li 
dona molt probablement quatre anys més de 
mandat a Barcelona.

Quan el 2013 Francesc va ser escollit papa no 
tenia a l’episcopat espanyol gaire cantera que 
combregués amb la seva proposta pastoral i 
eclesial. Bisbes que poguessin entendre l’Evan-
gelii Gaudium més enllà d’utilitzar unes cites 

recurrents sense saber com omplir-les de con-
tingut. Osoro i Omella eren dels pocs que te-
nien aquest tarannà. I, puig que parlava català i 
que no aixecava temors entre els qui veien una 
Església a Catalunya massa condescendent 
amb la deriva sobiranista, el bisbe de Logronyo 
va ser nomenat arquebisbe de Barcelona.

En sis anys el panorama no ha canviat gaire i 
no hi havia excessius candidats a la presidència 
de la Conferència Episcopal Espanyola que no 
signifiquessin tornar a les trinxeres. Per això, de 
manera inaudita s’ha escollit un president a un 
any de la seva jubilació canònica i per primera 
vegada un bisbe de Catalunya.

Tot passa per Omella

PER JORDI LLISTERRI I BOIX 
A LAETO ANIMO 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-nou-president-conferencia-episcopal
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo
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Des d’una perspectiva global, el més rellevant 
de l’elecció d’Omella, per una àmplia majoria, 
és que l’Església a Espanya no es desvia del 
camí que marca el papa Francesc. No hi ha ha-
gut prou majoria per un canvi de rumb. Els qui 
ho esperaven han tret tota l’artilleria que tenien 
al seu abast per intentar-ho.

Primer, presentant Omella com una concessió 
a un govern socialmarxista i amb connivència 
amb l’independentisme. I, després, amb una 
campanya de desprestigi personal impulsada 
per l’integrisme digital. El to tan dur d’aquesta 
campanya que volia dictar des de fora què ha-
vien de fer els bisbes, han fet inclinar definiti-
vament els bisbes que podien dubtar cap a una 
postura una mica més conservadora. No vul-
guis dictar mai a un bisbe què ha de fer a través 
dels mitjans de comunicació.

Les paraules i l’actitud del cardenal Omella en 
el primer contacte amb els periodistes ho diuen 
tot: diàleg, col·laboració, alegria, ponts... Ter-
mes que s’oposen a la confrontació o la trinxera 
que ha marcat durant dècades les cúpules epis-
copals espanyoles i les seves terminals medià-
tiques.

Des d’una perspectiva local, no és anecdòtic 
que un successor de Sant Pacià sigui escollit 
president de l’episcopat espanyol. La trajectò-
ria, formació i pensament d’Omella és el d’un 
bisbe aragonès (i amb caràcter molt aragonès). 
Però el temps a Catalunya li ha permès veure i 
comprendre que no tot és com dibuixa des de 
les portades de la premsa de Madrid. Els perio-
distes que l’hem seguit des d’aquí ho hem pogut 
comprovar. No comparteix els postulats del so-
biranisme i voldria que l’Església catalana es po-
sés en aquest tema més de perfil. Però sobretot 
el que no comparteix és la confrontació, vingui 
d’on vingui. I veu que tothom té les seves raons. 
Blázquez, com a president de la Conferència 
Episcopal, i Osoro des de Madrid ja van avalar 
aquesta línia. Ara estarà avalada en primera per-
sona per Omella. L’única pega serà que no se’n 
ressenteixi el govern a Barcelona, però també és 
veritat que té un bons bisbes auxiliars de qui re-
fiar-se i a qui delegar el dia a dia.

Un peu a Barcelona, un peu a Roma, i ara un 
peu a Madrid. I amb quatre anys per davant en 
els que tot passarà per Omella.

jordi llisterri | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/campanya-presidencia-conferencia-episcopal-253592
https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-nou-president-conferencia-episcopal
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-estimo-catalunya-espanya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-catalana-condemna-deplorable-violencia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/tot-passa-omella-253755
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Aquests darrers dies estem veient consternats 
com els estats europeus i Turquia utilitzen mi-
lers de persones que fugen de conflictes bèl-
lics i de persecucions com si fossin peces vives 
d’un macabre joc d’escacs. Blanques: Europa, 
negres: Turquia.

Després d’Auschwitz ja no ens pot sobtar res 
del pitjor de la naturalesa humana; tampoc 
ens sorprenen, doncs, els ciutadans grecs que 
agredeixen i insulten les persones que inten-
ten accedir a Grècia des de Turquia. Ni la po-
licia grega apallissant-les i llençant-los pots 
de fum. Ni els traficants de persones fent no-
vament l’agost. La responsabilitat en trobar 

una solució a la situació no pot recaure, però, 
només en l’estat grec que no té capacitat logís-
tica ni mitjans materials per atendre totes les 
persones refugiades que s’hi adrecen, sinó en 
el conjunt d’estats de la UE que no han estat 
capaços, en aquests darrers anys, d’assolir un 
acord que permeti acollir les persones que es 
troben ubicades en condicions lamentables 
a les illes del mar Egeu esperant reubicar-se 
en algun estat europeu. Ni tampoc, és clar, 
els milions que es troben a Turquia, a qui han 
comprat amb milers de milions d’euros per-
què facin de guardes i de carcelleres de les que 
intenten accedir a la UE. I ara, Turquia les uti-
litza en una cruel jugada: el cavall pot matar la 

Un joc d’escacs

PER ÀNGEL MIRET 
A L’OPINIÓ PUBLICADA 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/opinio-publicada
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reina: obro la frontera si no recolzes les meves 
aventures bèl·liques.

Hem de reiterar una vegada més, l’obligació 
que té Europa, d’acord amb les convencions 
internacionals d’obligat compliment, però tam-
bé dels valors de la solidaritat, la justícia i la 
pau, que són els que, en bona part, justifiquen 
l’existència de la UE de cercar una solució que 
permeti acollir aquestes persones: ancianes, 
infants, dones, homes de totes les edats, que 
no fan altra cosa que el que faríem qualsevol de 
nosaltres en les seves mateixes circumstàncies: 
fugir de la barbàrie i de la violència i cercar un 
futur on poder viure en llibertat, pau i justícia.

Europa no pot ser només, com tantes vegades 
s’ha demanat, l’Europa dels mercaders sinó un 
espai on es defensin, tant dins com fora de les 
seves fronteres, el respecte a la dignitat huma-
na, la llibertat, la democràcia, la igualtat i els 
drets humans.

Deixem els jocs d’escacs a banda i, com a ciuta-
dans europeus, exigim de totes les institucions 
la immediata solució a les justes demandes de 
les persones refugiades que pretenen accedir a 
Europa.

àngel miret i serra –justícia i pau | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/opinio-publicada/joc-escacs-254059 
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Fa una estona el petit de casa ha entrat corrents 
a la cuina. Ell i son germà senten atracció per un 
armari en concret. L’ha obert, ha regirat quatre 
pots i ha cridat: “No hi ha galetes! És l’apoca-
lipsi!” Reconec que la situació m’ha divertit. La 
conversa diària no genera gaires referències bí-
bliques. Per això he viscut com una petita vic-
tòria que el marrec de vuit anys incorpori una 
nova entrada al seu diccionari particular. So-
bretot si es tracta de lèxic religiós, ara que tor-
nem a parlar d’analfabetisme en aquest camp.

Tot plegat mereixia congelar la imatge i ana-
litzar-la. He volgut treure més informació al 
nostre pseudoprofeta. Encuriosida per la font, 

li he preguntat si sabia de què parlava. Com us 
podeu imaginar, en la resposta no hi havia cap 
rastre de l’evangeli. Ni àngels, ni trompetes, ni 
alliberament dels injustos, ni cel nou ni terra 
nova. Cap promesa positiva ni esperançada per 
a tanta dissort.

Que d’on ho havia tret? “Mare, l’apocalipsi és de 
Pesquis i Baliga”. És clar! El còmic de la contra-
portada de Cavall Fort. En menys d’un minut, 
m’ha instruït sobre com van entomar l’anunci 
de la fi dels temps els seus protagonistes. No hi 
ha hagut marge de rèplica. L’explicació ha sigut 
tan breu com convincent. I ha marxat com ha-
via arribat: amb les mans buides i sense galetes. 

Les galetes de l’apocalipsi

PER LAURA MOR 
A SOLVITUR AMBULANDO

https://www.catalunyareligio.cat/ca/passa-classe-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/passa-classe-religio
https://cavallfort.cat/el-web-de-pesquis-i-baliga/
https://cavallfort.cat/el-web-de-pesquis-i-baliga/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/solvitur-ambulando
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Però content de compartir amb generositat allò 
que sabia.

I jo, que hauria afegit un matís al respecte, he 
fet una lectura positiva de l’anècdota. Primer 
perquè la criatura ha sabut entomar amb alegria 
la frustració d’una lleixa buida. No és que passi 
gana, però no sempre hi ha de tot al rebost. A 
casa defensem la pedagogia de l’adversitat.

Segon perquè la seva revista de referència manté 
el llistó lingüístic ben alt. Des d’aquí el meu par-
ticular homenatge a l’autor de la tira còmica, en 
Jordi Viladoms. L’avalen 14 anys de creativitat a 
la contra de la publicació. Ha aconseguit col·lo-
car aquest parell de veïns, el Pesquis i la Baliga, 
en la intimitat de moltes famílies. L’experiència 
demostra que qualsevol racó de casa i qualsevol 
moment del dia són bons per llegir Cavall Fort.

Queda pendent posar en joc el meu torn de 
rèplica. Si l’ocasió no apareix, delegaré en algú 

més competent, amb mètode i recursos, que 
l’ajudi a interpretar la cultura i li parli de les 
nostres arrels. Per això cal memòria i transmis-
sió. Espais i recursos. He pensat en la classe de 
religió. Sobre aquest tema en Pere Micaló diu 
que “un dels problemes de l’Església és que te-
nim visió d’eternitat i no tenim visió de futur”. 
Per això demana consens educatiu, però també 
cintura, estratègia i anticipació.

Arribarà un dia que els petits es faran grans. I 
hauran de posar nom a situacions més com-
plexes. Necessitaran paraules per expressar el 
consol, el dubte o el perdó. Si no treballem amb 
previsió, no serà el pot de galetes, el que estarà 
buit. Sense cultura religiosa, seguiran pensant 
que el relat de l’apocalipsi és d’en Viladoms. En 
aquest cas, trobaran la citació a CF,1376 i també 
a PB,278.

laura mor | llegir al web +  

http://www.catalunyareligio.cat/ca/passa-classe-religio
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S’acosta el dia 8 de març, dia internacional de la 
dona (declarat per l’ONU el 1975), i amb motiu 
d’aquesta diada he rebut des de diversos àm-
bits el manifest ‘Alcem la Veu’ de la coordina-
dora de dones creients i feministes. Grup que 
té com a referent històric el Col·lectiu de Dones 
a l’Església i que participa de la xarxa internaci-
onal Voices of Faith.

L’objectiu del manifest és reivindicar una Esglé-
sia on les veus de les dones participin, liderin i 
s’escoltin en igualtat de condicions que les dels 
homes. Treballar per una Església on tothom hi 
sigui reconegut com a casa i ocupi el lloc que 
Déu ha somniat per ell, no només és necessa-

ri sinó que hem de denunciar-ho i revertir-ho 
quan no sigui així. I aquesta convicció no ha 
de ser un eslògan, sinó que s’ha de traduir en 
decisions concretes, també en el nostre àmbit 
d’Església local com és la parròquia. Crec que 
com a parròquia hi estem compromesos, i si hi 
ha algun àmbit en què no, cal que hi treballem 
més a fons, i tots junts.

Dit això, no vull deixar de dir, que sí bé em sen-
to plenament compromès en què ningú se sen-
ti o estigui discriminat dins la nostra parròquia, 
sigui per la raó que sigui, també penso que hem 
de dir, i tenir clar, que l’Església, si bé es consti-
tueix com una realitat temporal i sociològica, i 

Alcem la veu

SIMÓ GRAS 
A EL PLEBÀ DE MONTBLANC

http://www.santamariamontblanc.cat/category/general/
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amb una estructura institucional, és per sobre 
de tot una realitat divina constituïda per Crist 
(cf. LG 8). I això què vol dir? Que la pregunta 
que ens hem de formular no és quina Església 
volem, o quina Església volen que siguem per 
ser acceptats al nostre país. Sinó, Esperit què 
dius a l’Església? Què vols que fem? Com vols 
que siguem? Així mateix es va plantejar al Con-
cili Tarraconense d’ara fa 25 anys. I això vol dir 
que no es pot moure res? No. I això vol dir que 
l’estructuració actual i les dinàmiques presents 
de l’Església són inamovibles, no. Tot el con-
trari. Si l’Esperit és viu, l’Església és viva. I, per 
tant, ens cal estar en un estat permanent d’es-
colta, i d’acció per assumir i aplicar el que l’Es-
perit Sant suscita al cor de l’Església. I l’Esperit 
parla a l’Església, no als capellans, sinó a tot el 
poble sant de Déu, com ens ho ha recordat l’ar-
quebisbe Joan en la seva primera exhortació 
pastoral ‘L’Esperit fa jove l’Església’.

En definitiva, en aquest editorial volia dir que 
la reivindicació dels drets i deures de les do-

nes a l’Església és tasca de tots (i evidentment 
també en tots els àmbits socials) i hem d’agrair 
quan col·lectius eclesials es mobilitzen per re-
cordar-nos-ho. Però voldria que no es perdés de 
vista que no som una realitat sociològica més, 
que no som una estructura de poder clàssica, 
que segurament ens assimilem més a una fa-
mília que a una societat. Una família on tots hi 
estem compromesos i hi som necessaris. I a on 
tots ocupem rols complementaris i, per tant, di-
ferents. Voldria que no fos la reivindicació dels 
drets i deures de les dones a l’Església una rei-
vindicació de drets i deures individuals, sinó 
més aviat una dinàmica sincera d’aprofundi-
ment eclesial d’allò que Déu ha somniat pel seu 
poble. I això ho penso igual en totes les altres 
reivindicacions que es van esdevenint en el si 
de l’Església. Bon mes de març.

simó gras | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/pleba-montblanc/alcem-veu-253921 
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Em sap greu dir-ho així, però jo el document 
del papa sobre l’Amazònia, datat avui fa just 
un mes, no l’entenc, no em quadra, em sem-
bla il·lògic. L’exhortació apostòlica ‘Estimada 
Amazònia’, que així és com es diu el document, 
vol transmetre estimació i, fins i tot, passió per 
aquelles immenses terres tan meravelloses 
i tan maltractades, i per tots els qui hi viuen i 
que veuen perillar per tants motius el seu futur. 
En els seus tres primers capítols (“Un somni 
social”, “Un somni cultural” i “Un somni ecolò-
gic”), és una crida potent als cristians i a totes 
les persones de bona voluntat a posar els ulls 
en aquella regió i a lluitar per ella i per la seva 
gent. I en el quart capítol (“Un somni eclesial”) 

s’atura en els compromisos d’acció eclesial que 
caldria prendre per fer possible una vivència 
cristiana més rica en tot aquell territori, cosa 
que d’altra banda podria ajudar en la resposta 
als reptes dels tres primers capítols. I en aquest 
quart capítol, quan tot el document ha estat 
viu i apassionat, i semblaria que arriba el mo-
ment de proposar els replantejaments eclesials 
necessaris per contribuir a enfortir aquesta vi-
vència cristiana, doncs no. Aquí, el document 
s’atura, i es limita, en definitiva, a exhortar a fer 
millor el que ja es fa.

Aquest document, com és prou conegut, és fruit 
del Sínode dels bisbes sobre l’Amazònia que va 

Amazònia: una important oportunitat perduda

PER JOSEP LLIGADAS 
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre
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tenir lloc el passat mes d’octubre. Aquest és, en 
efecte, el funcionament dels Sínodes episco-
pals: el Sínode presenta una colla de conclu-
sions i propostes, i després el papa publica un 
document (una “exhortació apostòlica”) assu-
mint i concretant allò que ell considera oportú. 
I el cas és que en les propostes del Sínode, que 
van ser aprovades, totes elles, com diu el re-
glament, per almenys dos terços dels vots, n’hi 
havia dues d’especialment destacables: una, 
l’ordenació d’homes casats que puguin presidir 
l’Eucaristia en els llocs on no hi hagi els preve-
res cèlibes necessaris per poder-la celebrar amb 
una periodicitat mínimament acceptable, i una 
altra la implantació d’algun tipus de ministeri 
femení en la línia del diaconat.  

El papa, respecte al conjunt de les conclusi-
ons i propostes sinodals, en comptes de con-
cretar-les com és habitual en documents com 
aquests, el que fa en aquest és dir, a l’inici, que 
les propostes són un treball molt rellevant, i 
convida tothom a “llegir-les íntegrament”. I a 
partir d’aquí ell ofereix les seves reflexions. O 
sigui que el papa considera rellevants les peti-
cions sobre l’ordenació d’homes casats i la im-
plantació del diaconat femení, però llavors, a 

l’hora de la veritat, quan concreta el seu “somni 
eclesial” per a l’Amazònia, això no hi entra. Dei-
xa molt clar que la celebració de l’Eucaristia és 
el cimal de la vida cristiana, però no diu què es 
podria fer perquè tothom hi pogués participar: 
les úniques propostes sobre aquest punt són 
la pregària, les campanyes vocacionals i l’apel-
lació a la generositat dels preveres per anar a 
aquells territoris. De la proposta més lògica i 
clara, és a dir, que s’ordenin preveres persones 
d’aquells llocs, encara que estiguin casades, 
perquè puguin presidir l’Eucaristia, ni una pa-
raula. I més quan el papa Benet XVI havia obert 
ja el camí quan, per facilitar l’entrada a l’Esglé-
sia catòlica d’un sector de l’Església anglicana, 
havia permès que els seus pastors, casats o no, 
fossin ordenats preveres catòlics. I sobre el pa-
per de les dones, la cosa és una mica pitjor. Hi 
ha una fervent lloança al paper de les dones per 
mantenir la fe de les comunitats amazòniques, 
però acompanyat d’una negativa clara a la seva 
ordenació com a diaques i menys encara, és clar, 
com a preveres. I amb un parell d’arguments 
molt dubtosos: l’un, per evitar clericalitzar-les 
(¿de veritat que el ministeri ordenat comporta 
de per si mateix això que anomenem la clerica-
lització?, ¿no serà més aviat degut en molt bona 
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part al fet que només el puguin exercir homes 
i cèlibes?); i l’altre, per una mena d’assimilació 
dels homes a Jesús i les dones a Maria, una assi-
milació que no sé jo en quina estranya teologia 
es fonamenta.

Deia al començament que no entenc aquest 
document del papa, i que em sembla il·lògic. 
I és que després d’haver constatat, i denunci-
at, les situacions greus que viu l’Amazònia, la 
cosa més coherent hauria estat que l’Església 
hagués ofert, com a element de revitalització, 
totes les riqueses que ella, i només ella, pot 
oferir. Especialment, la riquesa d’energies que 
provenen de l’Eucaristia, cimal de la vida cris-
tiana. No és coherent, dir les moltes coses que 
calen a l’Amazònia i, quan toca dir què farem 
nosaltres, els cristians com a tals, no mullar-se. 
I això, d’altra banda, no només val per a l’Ama-
zònia. En aquests moments de feblesa eclesial 
tan òbvia, no voler facilitar que tothom pugui 
celebrar l’Eucaristia dominical de manera nor-
malitzada és, crec, una irresponsabilitat.

No sé quines motivacions poden haver portat 
el papa Francesc a no fer aquest pas que més 
de dos terços dels pares siniodals li demanava. 
Tampoc no sé quins tombs pot donar encara 
aquest tema. Però en tot cas, crec que aquesta 
era una oportunitat com la que van saber apro-
fitar els papes Joan XXIII i Pau VI quan van pro-
piciar la reforma litúrgica del Concili Vaticà II. 
Aquella reforma va mostrar que l’Església era 
capaç de renovar allò més sagrat que té, per tal 
de facilitar-ne una vivència més plena i autèn-
tica. I això va ser un signe extraordinàriament 
estimulant per als cristians, i ho va ser també 
per al món. Ara era una oportunitat semblant, 
però aquest cop no ha estat aprofitada.

Per acabar, deixeu-me dir que jo continuo te-
nint confiança en el papa Francesc. Però aquest 
cop em sembla que no ho ha fet bé.

josep lligadas | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre/amazonia-important-oportunitat-perduda-253560 
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Dignitat, igualtat i reconeixement per a les veus 
de les dones a l’Església. Són tres de les raons 
de fons que han motivat les més de sis-centes 
persones que aquest diumenge al matí s’han 
concentrat davant de la Catedral de Barcelona. 
La convocatòria, impulsada pel col·lectiu de 
dones creients i feministes, ha comptat amb 
Stephanie Lorenzo i Chantal Götz, directives 
del moviment internacional Voices of Faith. 
Aquesta plataforma agrupa iniciatives d’arreu 
del món amb un objectiu compartit: que les 
veus de les dones a l’Església participin, liderin 
i s’escoltin en igualtat de condicions que les 
dels homes.

Per representar aquest treball conjunt, durant 
la concentració a la capital catalana s’ha des-
plegat una xarxa a les escales de la Catedral. 
S’hi han penjat i llegit alguns dels missatges 
que defineixen aquest moviment internaci-
onal: “venim de lluny”, “som moltes”, “alcem 
la veu”, “i diem prou”, “trenquem el silenci”, 
“iguals davant de Déu, desiguals a l’Església?”, 
“les dones a l’Església amb veu i vot”, “si la so-
cietat avança, l’Església també” i “la sororitat 
és la nostra força”. Reivindicació de to crític i, 
alhora, festiu, que ha estat animada pels tam-
bors d’una batucada.

Dones d’Església fan sentir la seva veu davant 
la Catedral

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-dones-no-tenim-sostre-vidre-sino-mur-ben-gros
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-dones-no-tenim-sostre-vidre-sino-mur-ben-gros
https://voicesoffaith.org/
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Com a gest simbòlic, les manifestants s’han ta-
pat la boca amb un esparadrap mentre sonava 
el repic de tambors. Tot seguit, se l’han desta-
pat per cridar el lema de la convocatòria ‘Alcem 
la veu!’. Clara Mon, del grup de joves del Movi-
ment de Professionals Catòlics de Barcelona, i 
la teòloga Neus Forcano han llegit el manifest 
que se suma a les jornades internacionals del 8 
de març. El col·lectiu de dones creients i femi-
nistes que el promou compta per ara amb 929 
adhesions personals i 42 de diferents col·lec-
tius, grups i comunitats.

“Imaginem i construïm una Església nova”, ha 
dit en acabar l’acte Montse Suárez, en nom de 
les organitzadores de la concentració. És la part 
final d’un manifest que confia en un futur espe-
rançador per a la institució de la qual se senten 
part. L’imaginen com a “comunitat d’iguals”, 
amb un lideratge compartit entre homes i do-
nes, on s’acompanya i no es jutja “la diversitat 
de famílies, d’identitats i d’orientacions sexu-
als”. El manifest reconeix, en definitiva, “auto-
ritat i lideratge” a les dones d’Església d’avui.

L’acte ha comptat amb la participació de repre-
sentants de les entitats que han signat, entre 

els quals el sector de dones de la GOAC, l’Es-
glésia Protestant de Barcelona, l’Acció Catòlica 
Obrera, el grup promotor de la revista L’Agulla,  
el grup de gènere de Cristianisme i Justícia, el 
Comitè de Solidaritat Oscar Romero, la Fun-
dació Joan Maragall, el Secretariat diocesà de 
Pastoral Obrera de Barcelona, la comunitat de 
Ciutat Vella de la Companyia de Maria o la Jo-
ventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya 

i les Illes. Aquest diumenge hi ha hagut actes 
amb la mateixa intenció davant de la Catedral 
de l’Almudena de Madrid, la de Sevilla i la Seo 
de Saragossa, amb el lema ‘Hasta que la igual-
dad sea costumbre’. A València la concentració 
tindrà lloc el 8 de març, a Santiago de Compos-
tela el 14, i el 15 a Bilbao i a Granada.

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

https://www.alcemlaveu.org/manifest
https://www.alcemlaveu.org/adhesiones
https://www.alcemlaveu.org/tambe-s-estan-organitzant
https://www.catalunyareligio.cat/ca/dones-esglesia-fan-sentir-seva-veu-davant-catedral
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L’església catalana es prepara pel dia interna-
cional de les dones, el 8 de març. Aquest diu-
menge Alcem la veu es va concentrar davant la 
catedral de Barcelona per reivindicar la igualtat 
entre dones i homes dins l’Església. Justícia i 
Pau Catalunya ha emès una nota en la qual de-
mana als creients donar un cop de timó a l’Es-
glésia perquè aquesta esdevingui més paritària 
i elimini les discriminacions.

Aquesta és la nota de Justícia i Pau:

El pròxim Dia Internacional de les Dones és 
una nova oportunitat per prendre consciència 
de la necessitat d’avançar en favor d’un dels 
grans reptes actuals de la humanitat: la promo-
ció de la dignitat de les dones i la superació de 
totes les estructures socials, paradigmes men-
tals, hàbits, normes, tradicions, actituds, llen-
guatges i situacions que, arreu del món, porten 
al menyspreu, l’explotació, la invisibilització, 

la discriminació, els abusos i maltractaments, i 
totes les diferents formes de la violència contra 
la dona —que atempten contra la seva dignitat, 
impedeixen la seva plena participació social i 
perjudiquen el bé comú.

La lluita pel dret a la igualtat entre homes i do-
nes ha estat al llarg de la història, i és encara, un 
camí inacabat i ple d’obstacles. No obstant, els 
avenços són irreversibles. En aquest sentit, la 
Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 
va bastir un pilar fonamental de la nostra cultu-
ra, al proclamar la igual dignitat de tots els éssers 
humans i avui dia es tracta d’un principi jurídic 
ben assentat en tots els països democràtics.

Malgrat això, constatem que a la nostra societat 
persisteixen encara prejudicis i creences pro-
fundament arrelades que provoquen la discri-
minació, l’abús i la violència contra la dona en 
molts àmbits de la vida.

Justícia i Pau demana “eliminar tots els nivells 
de discriminació” de la dona a l’Església

https://www.catalunyareligio.cat/ca/dones-esglesia-fan-sentir-seva-veu-davant-catedral
https://www.catalunyareligio.cat/ca/dones-cristianes-demanen-plans-igualtat-dins-esglesia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/dones-cristianes-demanen-plans-igualtat-dins-esglesia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-dones-no-tenim-sostre-vidre-sino-mur-ben-gros
http://www.justiciaipau.org/2593-nota-dia-internacional-dones-2020
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Des de Justícia i Pau mantenim la ferma con-
vicció de la idèntica dignitat de l’home i la 
dona i, per tant, que és necessari treballar en-
cara més intensament perquè totes les discri-
minacions i totes les formes de violència si-
guin eliminades. Homes i dones estan cridats 
a respectar-se i tractar-se en igualtat, sense 
privilegis i prejudicis culturals, en tant que 
comparteixen una mateixa dignitat, origen i 
destí.

Cal dir que la defensa de la igual dignitat entre 
l’home i la dona no ha de perdre de vista la re-
alitat de les múltiples diferències irreductibles 
de totes les persones, independentment de si 
són o se senten homes o dones. El que és ab-
solutament crucial és vetllar per tal que les 
diferències no es tradueixin en formes de dis-
criminació, d’opressió, de marginació, sinó jus-
tament al contrari, afavoreixin la construcció 
de la convivència i la pau des de la pluralitat i la 
complementarietat.

Per a nosaltres, com a entitat cristiana, l’Evan-
geli de Jesucrist és un punt de referència clau 
en la història, punt de partida d’una bona nova 
de llibertat i dignitat humana. Jesús de Natza-
ret va ser un autèntic promotor de la dignitat 
de la dona, mostrant i promovent una actitud 
de respecte i atenció especial envers les dones, 
veritablement inaudita i revolucionària en els 
paràmetres culturals on va viure, i que ha dei-
xat una empremta decisiva en la història.

Constatem també que l’Església Catòlica i mol-
tes altres esglésies cristianes han estat històri-
cament i són actualment un dels actors impor-
tants de promoció de les dones, amb la seva 
acció educativa, cultural, sanitària, assistencial i 
social. Avui dia, infinitat d’institucions i col·lec-
tius cristians desenvolupen un ingent treball de 
promoció i suport a les dones que pateixen la 
pobresa, l’exclusió, l’explotació, el tràfic de per-
sones o la violència, tot reclamant el reconeixe-
ment del seu paper clau en la societat.

Ara bé, a la vegada, cal dir que l’Església no és 
encara plenament coherent amb el missatge 
que proclama i té encara per davant un llarg 
camí per assolir les fites mínimes de correspon-
sabilitat en la vida de les seves comunitats, atès 
que les discriminacions per raó de gènere són 
encara presents.

Per tot això, ens afegim a aquelles veus que re-
clamen una reflexió a tots els nivells de la co-
munitat creient, que ens porti a eliminar tots 
els nivells de discriminació. Cal un exercici de 
discerniment que ens ajudi a tots/tes a canviar 
tot allò que suposi una discriminació de les do-
nes. Volem formar part de la generació de per-
sones creients que ha sabut donar un cop de 
timó cap a una societat i una Església paritària, 
tot donant testimoni de la nostra confiança en 
un Déu salvador i alliberador.
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/justicia-pau-demana-eliminar-tots-nivells 
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Per primera vegada un bisbe de Catalunya 
presidirà la Conferència Episcopal Espanyola. 
L’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan 
Josep Omella, ha estat escollit aquest dimarts 
nou president de la Conferència Episcopal Es-
panyola. L’elecció com a president de la CEE 
s’ha fet en el marc de l’Assemblea Plenària dels 
bisbes, que s’ha celebrat del 2 al 6 de març a Ma-
drid. Omella substitueix el cardenal arquebisbe 
de Valladolid, Ricardo Blázquez. 

“Una Església en sortida molt en contacte 
amb la societat”. Aquest és el missatge que ha 
transmès en la primera compareixença davant 
dels mitjans de comunicació que ha fet aquest 
dimarts al migdia recent escollit. “No podem 
servir l’Església i la societat si no l’estimem”, ha 
remarcat per transmetre un missatge de col·la-
boració i no confrontació, i recordant paraules 
del papa Francesc.

És la mateixa idea que ha repetit quan li han 
preguntat sobre les relacions amb el govern 
espanyol o la seva posició en el procés inde-
pendentista: “En els temes delicats cal buscar 
sempre els camins de la convivència, construir 
ponts: cal entendre’s perquè enfrontar-nos 
sempre porta dolor”. Davant de les iniciatives 

Omella, nou president de la Conferència 
Episcopal Espanyola
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legislatives sobre educació, fiscalitat o eutanà-
sia ha defensat que “tots estem al servei del 
bé comú” i que “amb diàleg podem col·laborar 
perquè tots som necessaris”.

Amb aquestes declaracions, i algunes bromes 
amb els periodistes, Omella ha marcat un to 
allunyat de la confrontació. També ha citat 
l’Evangelii Gaudium del papa Francesc per des-
tacar que “hem de recuperar aquesta alegria a 
l’Església Catòlica”.

Omella ha estat escollit en segona votació per 
55 vots sobre 87, quedant molt per davant de 
l’arquebisbe d’Oviedo, Jesús Sanz Montes, 
d’un perfil més conservador i bel·ligerant. L’ar-
quebisbe de Madrid, Carlos Osoro, ha estat 
escollit vicepresident de la CEE. Amb Omella 
formaran un tàndem entre Barcelona i Madrid 
amb dos cardenals escollits pel papa Francesc.

Amb els nous estatuts la Conferència Epis-
copal, el nou president s’escull per quatre 
anys. Omella, complirà l’edat de jubilació l’any 
vinent, però amb aquest nou càrrec es preveu 
que la seva etapa episcopal s’allargui fins el 
2024. El nou govern a la Conferència Episcopal 

coincideix també amb el recent nomenament 
del nou nunci a Espanya, Bernadito Arza, tam-
bé d’un perfil escollit pel papa Francesc. 

De la Franja a Catalunya

Joan Josep Omella va néixer el 21 d’abril de 1946 
a la població de Queretes, situada a la Franja 
dins de la província de Terol i arxidiòcesi de 
Saragossa. De fet, quan va néixer la seva parrò-
quia encara formava part del bisbat de Tortosa i 
el català és la seva llengua materna encara que 
no hagués tingut cap vinculació amb l’Església 
catalana fins la seva arribada a Barcelona.

Va estudiar en el Seminari de Saragossa i en 
Centres de Formació dels Pares Blancs a Lovai-
na i Jerusalem. Va ser ordenat sacerdot diocesà 
de Saragossa el 1970 i va estar a diverses parrò-
quies i un any de missioner al Zaire.

Entre 1990 i 1996 va ser vicari episcopal durant 
el mandat d’Elías Yanes i el 1996 va ser nome-
nat bisbe auxiliar de Saragossa. El 1999 va ser 
nomenat bisbe de la diòcesi de Barbastre-Mon-
só i el 2004 bisbe de la diòcesi de Calahorra y 
La Calzada-Logroño.

Omella va començar a ser vist com un bisbe des-
tacat de l’episcopat espanyol quan també per 
sorpresa el novembre de 2014 Francesc el va no-
menar membre de la Congregació per als bisbes. 
És un dels organismes del Vaticà més rellevants 
que gestiona, entre altres temes, els nomena-
ments dels bisbes de tot el món. Un any després 
es va fer pública la seva arribada a Barcelona per 
rellevar el cardenal Martínez Sistach.

L’any 2017 el papa Francesc el va nomenar 
cardenal i el va renovar en el càrrec com a 
membre de Congregació per als Bisbes. I el de-
sembre d’aquell mateix any li va confiar una 
nova responsabilitat en la cúria vaticana com 
a membre del Tribunal Suprem de la Signatu-
ra Apostòlica. 

A la Conferència Episcopal Espanyola ha estat 
president de la Comissió Episcopal de Pastoral 
Social. En la plenària del 2017 va ser escollit  
membre de Comitè Executiu de la Conferència 
Episcopal Espanyola.
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El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, l’ar-
quebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i el bis-
be de Tortosa, Enric Benavent, són els bisbes 
catalans que han estat escollits en la plenària 
pels organismes de govern de la Conferència 
Episcopal Espanyola. Després de l’elecció del 
cardenal Joan Josep Omella com a president, 
entre dimarts i dimecres s’han completat les 
eleccions a diversos càrrecs per als propers 
quatre anys. L’arquebisbe de Tarragona, Joan 
Planellas, també en formarà part com la resta 
d’arquebisbes metropolitans. A més del carde-
nal Omella com a president, el bisbe Saiz ha es-
tat escollit membre de la Comissió Executiva. 

Aquesta està formada per nou bisbes i es reu-
neix mensualment per gestionar el dia a dia de 
la Conferència Episcopal. Tres vegades l’any, la 
Comissió Executiva s’amplia amb la Comissió 
Permanent formada per 29 bisbes i que pren les 
decisions més rellevants. L’Assemblea Plenària 
que es reuneix dos cops l’any, la formen els 82 
bisbes que hi ha a Espanya. La Comissió Perma-
nent inclou a tots els presidents de les deu co-
missions episcopals que s’ha renovat aquests 
dies (fins ara eren 14 comissions), per tant hi 
seran Vives i Benavent. Joan-Enric Vives ha es-
tat escollit president de la Comissió Episcopal 
per al Clergat i Seminaris. Des del 2014, durant 

dos triennis, ha estat president de la Comissió 
de Seminaris i Universitats. I Enric Benavent ha 
estat escollit president de la Comissió Episco-
pal per la Doctrina de la Fe, que ja presidia des 
de 2017. L’arquebisbe Planellas, també formarà 
part de la Comissió Permament que inclou per 
raó del seu càrrec tots els arquebisbes metropo-
litans. A la Comissió Executiva, a més d’Omella 
que ja en formava part s’hi suma Saiz. I a la Co-
missió Permanent on ja hi havia tres bisbes de 
Catalunya –Omella, Vives i Benavent– ara n’hi 
haurà cinc, amb Saiz i Planellas.
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Saiz, Vives i Benavent escollits 
pels organismes de govern de la Conferència 
Episcopal
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Canvi de govern i nou ressorgiment de la polè-
mica entorn a la classe de religió. Se suprimirà, 
tindrà una alternativa, deixarà de ser avaluable? 
A pocs dies perquè s’iniciïn les matriculacions 
a les escoles, i amb elles, l’elecció o no per part 
de les famílies de la classe de religió, hem parlat 
amb Pere Micaló, director del Secretariat Inter-
diocesà d’Ensenyament de la Religió (SIERC), 
que porta en el sector educatiu des de l’any 1981. 
Micaló recorda que la classe de religió mai ha 
estat obligatòria, i que tot i que hi ha uns acords 
internacionals que garanteixen la matèria, aga-
far-se a la legalitat és una opció ben fràgil.

Nou govern, coalició política entre PSOE 
i Podemos. Nous projectes de lleis i, de nou, 
la polèmica esclata entorn a la classe de 
religió. Quin és l’estat polític de la qüestió 
en aquests moments?

En l’esborrany que ara corre de possible llei 
orgànica del govern actual no figura enlloc la 

classe de religió com a matèria. Sí apareix unes 
quatre o cinc vegades la paraula dient que els 
alumnes no poden ser discriminats per religió, 
sexe, o procedència. És l’únic moment en què 
apareix religió, però com a classe de religió no 
apareix enlloc. Seria la primera vegada que la 
classe de religió no queda primàriament legis-
lada, si la llei surt tal com està ara redactada. 
Aquesta és la realitat a nivell legal fins ara.

Per ara és un esborrany, com diu, però ja 
en el pacte de govern figuraven algunes 
intencions sobre la classe de religió, oi?

Si ens remuntem abans d’aquest esborrany, po-
dem veure que en el pacte entre PSOE i Pode-
mos, a nivell de partits i no de govern, hi figura-
ven les intencions respecte a la classe de religió. 
A nivell de carrer es diu que la classe de religió 
no seria avaluable. No és veritat. Aquestes in-
tencions anaven a no voler que fos una matèria 
computable, però això no és nou, ja s’havia in-

Què passa amb la classe de religió?

http://www.religio.cat/index.php
http://www.religio.cat/index.php
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tentat altres vegades. Ara bé, avaluable ho conti-
nuarà sent, hi ha uns criteris d’avaluació com en 
qualsevol altra matèria, però per alguns sectors 
s’ha volgut fer creure que no seria avaluable, per 
desvirtuar-la més encara, però no és el cas.

El que sí es proposa és que sigui optativa 
pels alumnes.

Sí, quedaria igual com fins ara. I la tercera cosa 
que es qüestiona, a banda que no sigui compu-
table ni obligatòria és que no tindrà una alter-
nativa. El fet de no tenir alternativa fa que un 
qüestioni l’horari en què es farà aquesta classe 
de religió. Quan tens alternativa garanteixes 
que la faràs dins l’horari escolar. Quan no hi ha 
alternativa s’ha de veure en quina franja horà-
ria s’ha de fer aquesta classe de religió.

Però per aquests intents de canvi de fet ja 
s’hi ha passat a la classe de religió...

Ja hi hem passat, sí, el que passa és que no s’ha 
passat mai tot de cop, tot d’una vegada. La que 
s’ha mantingut sempre és la optativitat i, en can-
vi, les altres sempre han anat variant. Ara s’ajun-
ten totes tres. Aquesta és la realitat dels pactes 

PSOE – Podemos, del que hem pogut llegir per-
què són quatre ratlles, no més, i un esborrany 
que hi ha i que circula.

En aquest esborrany la classe de religió 
no apareix, vol dir que la suprimeixen, doncs?

No és tan fàcil. Penso, i això és opinió meva, 
que la religió es continuarà ofertant, però que a 
l’hora de legislar-la es farà a través d’un reial de-
cret, i no a partir d’una llei orgànica. En cas de 
canviar alguna norma, canviar un reial decret 
no necessita tant suport en el Parlament com 
en una llei orgànica. Probablement, la voluntat 
del govern sigui anar arraconant la classe de 
religió. És una opció, i democràticament l’hem 
d’acceptar. El que passa és que no ens podem 
saltar una normativa superior que són uns 
acords internacionals.

Uns acords, però, signats fa molt de temps. 
La societat ha canviat, s’ha secularitzat en 
massa i la demanda de religió baixa any rere 
any. Com s’afronta aquesta situació?

El que anem constatant és que la realitat que 
fa temps que vivim a Catalunya, en d’altres 

comunitats també a poc a poc la van vivint. La 
indiferència religiosa, el procés de secularitza-
ció, tot això no és patrimoni de Catalunya, es 
va encomanant d’alguna manera. Nosaltres ja 
hem dit en diverses ocasions a la resta de co-
munitats autònomes que vagin fent passos 
perquè quan els passi que les estadístiques bai-
xin estiguin preparats i puguin avançar-se a les 
decisions presses.

Hi ha qui diu que els acords amb la Santa Seu 
blinden la classe de religió...

La classe de religió si la defensem des d’un 
punt de vista purament legal, podem tenir 
tota la raó legal que vulguem, però té un cost 
molt important. La raó legal és una raó molt 
fràgil perquè qualsevol Comunitat Autòno-
ma pot legislar tenint en compte els tractats 
internacionals i carregar-se la classe de reli-
gió. Sabent que els poders públics poden di-
ficultar molt el futur i present de la classe de 
religió, avancem-nos. Siguem prou lúcids per 
saber que això ha arribat fins aquí, sortim-ne 
amb un mínim de dignitat, però garantim que 
almenys la nostra societat no perdi aquesta 
identitat.
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Avançar-se pot implicar certes renúncies 
en la classe de religió...

Renunciar a certes coses costa, però cal fer-ho. 
Ara a Catalunya podem dir que dels ensenya-
ments d’infantil, primària, secundària i batxille-
rat, tenim aproximadament uns 75 mil alumnes, 
en números rodons, que fan classe de religió. 
El nombre total d’alumnes d’aquestes etapes 
són 750 mil. Estem en un 10%, i molt centrat a 
primària i secundària. Si entrem en la Formació 
Professional el percentatge baixaria. Quina és, 
doncs, la reflexió a fer aquí? Val la pena mantenir 
una classe de religió confessional per a un 10% 
de l’alumnat quan tenim un 80% de l’alumnat 
que surt del sistema educatiu analfabet religio-
sament parlant? Surt això a compte? Aquesta és 
la contribució que ha de fer l’Església Catòlica a 
la nostra societat? O bé reflexionem i diem que 
cedim en alguns aspectes i en altres no?

Quina és la seva proposta, per exemple?

Que es pogués arribar a fer una matèria obli-
gatòria, per a tothom, amb intervenció d’altres 
confessions religioses i dels poders públics, i 
amb un currículum asimètric. Aquesta seria 

la meva proposta. Qui faria aquesta matèria 
seria qui l’està fent actualment, més algunes 
persones acordades per diferents confessions 
religioses i pel govern. Potser tenim molt clar 
que la nostra societat ha estat configurada per 
una tradició judeo-cristiana, però que aquest 
fet històric ens el creiem realment és una altra 
història. Si no ens ho creiem estem contribuint 
a una desnaturalització de la nostra societat, 
a una pèrdua d’identitat espectacular. I a això 
hauríem de posar-hi remei.

I pel que fa al currículum que s’imparteix?

Jo no estic d’acord, per exemple, amb un cur-
rículum amb un 50% de religió confessional 
catòlica i 50% d’altres religions. No pot ser. La 
nostra societat l’ha configurat una tradició i 
aquesta ha de tenir més valor en el currículum. 
Ara, les altres religions que són emergents a 
casa nostra les hem de conèixer i estimar. Això 
és de sentit comú.

Hi ha espais de diàleg actualment per poder 
pactar això?

Ho desconec. Jo no he parlat com a SIERC amb 

ningú dels poders públics per poder-ho plante-
jar obertament.

I no és estrany?

No. Probablement dins la Conferència Epis-
copal Tarraconense tampoc tothom estaria 
d’acord amb aquest plantejament. I ho entenc 
perfectament. Penso que sincerament, i en soc 
d’aquesta opinió, que s’ha de parlar amb els po-
ders púbics, amb qui pot decidir a Catalunya 
sobre la classe de religió. Però hem de tenir pre-
sent el limitat poder que tenen les Comunitats 
Autònomes respecte a legislar Ensenyament. 
Aquí podríem haver arribat a acords si hagués-
sim parlat, però a nivell d’Estat Espanyol ho 
veig molt complicat. Si el govern ara planteja 
que l’alternativa a la classe de religió sigui una 
assignatura de cultura religiosa ja podem tan-
car la parada. I si a més a més diu que aquesta 
cultura religiosa la faran els professors de reli-
gió, no toca una coma dels acords de la Santa 
Seu amb l’Estat, però a la classe de religió ca-
tòlica no s’apuntarà ningú. El govern té meca-
nismes per carregar-se la classe de religió, fent 
això per exemple. I si nosaltres no som capaços 
d’avançar-nos a això, ens ho trobarem i no po-
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drem negociar res. Ara encara tenim alguna 
cosa per poder parlar.

I aquest espai de diàleg, per exemple entre la 
Conferència Episcopal Espanyola i el Govern 
espanyol existeix?

Ni existeix, ni es vol. És aferrar-se a una normati-
va tan fràgil... Un dels problemes de l’Església és 
que tenim visió d’eternitat i no tenim visió de fu-
tur. El Regne de Déu està molt bé, però mentres-
tant estem perdent pistonada i el més greu és 
que estem contribuint a l’analfabetisme religiós 
que volem combatre. Aquesta és la paradoxa.

I per què quan el Conseller Bargalló diu 
alguna cosa tothom s’agafa les seves 
declaracions com un canvi que es pot 
produir en qualsevol moment?

El Conseller diu el que ell voldria si es pogués 
legislar això des d’aquí. Ho respecto i, fins i tot 
en alguns punts, podríem estar d’acord. Ara per 
ara, però, qualsevol canvi en la classe de religió 
un Tribunal ho tombaria perquè no és la seva 
competència. Però que vagin sortint veus que 
considerin altres propostes em sembla bé.

El professorat de religió, almenys 
a Catalunya, ja està preparat per donar una 
classe de cultura religiosa, molts ja la fan...

Amb l’estructura curricular que hi ha ara posem 
molt difícil la feina del professorat de religió. Per 
dues raons. La primera és que el currículum de 
Catalunya té uns apartats diferents del de Ma-
drid. El professor de religió, però, treballa amb 
una estructura que no es pot canviar i que no 
s’ajusta al model de les altres matèries. La segona 
dificultat és que és un currículum en què no es 
pot tocar ni una coma. Els professors per poder 
tenir alumnes han de fer un currículum a mida, 
en funció dels alumnes que tenen al davant. Po-
sar-se avui dia a fer de professor de religió, inclús 
en un centre on t’estimin, és molt complicat. No 
sé si des de l’Església Catòlica valorem massa la 
feina que fa aquesta gent, perquè recordem que 
els hem posat nosaltres, nosaltres els hem pro-
posat per treballar.

Aquí hem d’afegir la dificultat que existeix 
en alguns centres perquè els pares puguin 
escollir la classe de religió pels seus fills...

Sí. Aquí hi ha molta mà esquerra per part dels 

professors, i molta prudència. T’has de mante-
nir molt fred sovint per no denunciar certes si-
tuacions en alguns centres, perquè seria pitjor.

Qui ha de garantir el dret 
a la classe de religió?

Els poders públics.

I no s’està fent?

Depèn. Jo no diria en general que no es fa per-
què la Inspecció en la majoria dels casos vetlla 
per aquestes coses. Ara, no en tots els casos, 
però això passa amb la classe de religió i amb 
d’altres circumstàncies també on la inspecció 
no arriba a tot arreu.

Teniu la sensació com a SIERC que 
el Departament d’Ensenyament sovint se 
centra en temes de la classe de religió que 
no pot legislar per no haver d’afrontar 
la seva competència per garantir el dret 
a tenir classe de religió?

Que s’haurien de garantir a tots els centres i 
a totes les etapes, inclosa la FP, l’oferta de la 
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classe de religió, això legalment és així i certa-
ment no passa. Tenim actualment un miler de 
centres de Catalunya on no hi ha classe de reli-
gió. Se’m fa estrany pensar que en aquests mil 
centres no hi hagi ni una sola família que no 
vulgui classe de religió pels seus fills. D’altra 
banda això respon a una realitat social que no 
podem falsificar. No podem pretendre tampoc 
que el Departament busqui, incentivi, perquè 
no és real i no és el seu paper. Si a nosaltres ens 
sortís que el 50% de l’alumnat va a classe de 
religió seria una dada irreal, i hem de ser molt 
curosos.

Que la classe de religió depengui d’una llei 
orgànica no fa que sentiu indefensió cada 
vegada que hi ha eleccions?

Sí. Fins avui portem set lleis orgàniques en de-
mocràcia. Algunes, com la LOMCE, no es van 
arribar a aplicar mai. Això és terrible. I no és 
qüestió de la classe de religió, sinó que no hi ha 
en la nostra societat un consens social educa-
tiu, cada partit que entra fa la seva llei orgànica. 
Això no és que distorsioni la classe de religió, 
distorsiona el sistema. Educació és poder, i això 
els partits ho tenen claríssim.

Si poguéssim demanar la carta als Reis, 
què cal per desencallar el no diàleg en aquest 
tema actualment?

La CEE hauria de ser molt lúcida per veure la 
nostra societat cap a on va, i afegiria que, cap 
a on va indefectiblement, perquè això no ho 
canviarem. Acceptant aquest principi, mirem 
què hem de fer d’aquesta eina que tenim que 
és la classe de religió. Més enllà dels acords, de 
la normativa. Ens volem agafar a la normati-
va perquè ens va a favor, però això ja fa temps 
que és inviable. Els acords diuen que la classe 
de religió ha de tenir el mateix tractament que 
les matèries fonamentals, això la primera llei 
orgànica ja no ho va respectar. Però posem-nos 
sincers, veuríeu la classe de religió amb quatre 
hores setmanals igual que matemàtiques? Tot-
hom entén que això no pot ser així.

Tothom ho entén o encara hi ha un sector 
que està esperant-ho?

No sé si algú ho espera, però si més no ara ja no 
es discuteix que sigui matèria fonamental. Des 
que jo volto per allà no he sentit mai ningú a 
la Conferència Episcopal Espanyola que digués 

res sobre això. I de fet la majoria de Comunitats 
Autònomes tenen una hora de classe de religió 
a la setmana o menys. Aquí encara estem bé. I 
el tractament que té, i això també s’ha de dir, el 
Departament d’Educació amb els professors de 
religió no és ni de bon tros el tractament que te-
nen moltes Comunitats Autònomes amb el seu 
professorat; és molt millor. Cal que els bisbes si-
guin lúcids per entendre cap a on va la societat, 
també per entendre el què tenim actualment, 
i veure que poc a poc se’ns està menjant una 
secularització i una indiferència religiosa. Hem 
de donar-hi una resposta.

Quina resposta?

La resposta no pot ser tancar-nos amb allò 
nostre i que la donin els altres. I per fer això cal 
parlar amb Ensenyament i renunciar a algunes 
coses. I no és només l’Església Catòlica sola, 
aquí també entra la comunitat musulmana, la 
comunitat jueva i l’evangèlica. 

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/passa-classe-religio 
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Com és l’economia del bé comú que proposa 
el papa Francesc? Es poden implantar criteris 
d’equitat social i de desenvolupament integral 
en el model econòmic que articula tantes de-
cisions polítiques? Barcelona ha acollit aquest 
dimarts un dels 250 actes que s’han organitzat 
arreu del món per parlar sobre la proposta del 
papa Francesc per una economia global. Són 
el preàmbul de la trobada internacional que el 
pontífex convoca a la ciutat d’Assís i que alguns 
han batejat com ‘el Davos del Papa’.

‘Economy of Francesco’ reunirà mig miler de 
joves economistes i empresaris de 115 països. 
Previst per a finals de març, s’ha posposat pel 
coronavirus fins als dies 19, 20 i 21 de novem-
bre. Abans d’aquestes dates, però, els convocats 
participaran d’una trobada per webinar amb el 
papa Francesc. L’Ateneu Universitari Sant Pacià 
ha promogut aquest dimarts al vespre un dels 
actes preparatoris.

“Serà interessant veure un model econòmic 
que contraposi comunió a individualisme, 
fraternitat a competitivitat i equitat a desi-
gualtat”, ha dit Bernat Sellarès. Aquest pro-
fessor d’Història del Pensament Econòmic a 
la Universtiat Autònoma de Barcelona és un 
dels convocats a Assís. I ha participat en l’acte 
celebrat aquest dimarts al Seminari Conciliar 
de Barcelona per presentar les principals lí-
nies del moviment internacional que promou 
Francesc.

“Tot el que és pluralisme en economia 
molesta”

Sellarès ha situat dos aspectes essencials de la 
proposta de Francesc. Per una banda, el fet de 
confiar en els joves com a motor de canvi: “Els 
joves sou la profecia d’una economia atenta a la 
persona i al medi ambient”, va escriure el Papa 
en la carta que els va adreçar fa un any. I, per 

Barcelona presenta ‘el Davos’ econòmic 
del papa Francesc

https://francescoeconomy.org/
https://www.edusantpacia.cat/ca/ateneu/agenda/economy-of-francesco-una-proposta-del-papa-francesc-per-una-economia-global/10/362
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una altra, el professor ha valorat el diàleg con-
junt entre economistes i ecònoms. Considera 
“una concepció original del terme economia” 
el fet que es vinculi l’estudi teòric i la pràctica 
empresarial.

Sellarès ha descrit la teoria econòmica hege-
mònica neoliberal, basada en la individualitat. 
I ha assenyalat la idea de l’economista i filòsof 
escocès Adam Smith que considera que “la re-
cerca del benefici propi ens ha de portar a un 
benestar col·lectiu”. El professor Sellarès ha 
explicat que “aquesta teoria és hereva d’una 
tradició anglosaxona de matriu eminentment 
protestant”. I, tot i que creu que té molt sentit 
comú, deixa de banda altres teories: “Tot el que 
és pluralisme en economia molesta, i per això 
s’han anat apartant altres visions, com la catòli-
ca”, ha defensat.

Sellarès és l’encarregat de coordinar el grup 
que aprofundirà en el binomi negocis i pau. 
“Ens dividirem en 12 grups de treball, en clara 
referència a les 12 tribus d’Israel i als 12 apòs-
tols”, ha explicat sobre el programa de la troba-
da d’Assís. Cada grup confrontarà termes que 
conviuen amb tensió, com són, per exemple, 

finances i humanitat, energia i pobresa o ànim 
de lucre i vocació.

Per una economia amiga de les persones

“Hi ha esforços sincers i valents com l’econo-
mia social de mercat, l’economia del bé comú, 
l’economia de comunió o l’economia circular”, 
ha reconegut el delegat diocesà de pastoral 
social i caritativa de l’arxidiòcesi de Barcelona, 
el professor Joan Costa, en la presentació de 
l’acte. Però ha assegurat que aquests esforços 
no són suficients. “Cal que aquesta nova eco-
nomia amiga de la persona esdevingui cultura 
dominant perquè faci possible el desenvolupa-
ment integral de totes les persones i pobles de 
la terra”, ha dit.

Costa ha emmarcat la proposta de Francesc 
en els eixos transversals de l’encíclica Lauda-
to si’: el vincle entre els pobres i la fragilitat del 
planeta, la interconnexió de totes les coses, la 
crítica a l’economia d’exclusió i desigualtat i la 
recerca de models alternatius de progrés. I ha 
recordat que “els principis de la Doctrina Social 
de l’Església es concreten en el respecte abso-
lut a la dignitat humana i els drets humans”. Ha 

apel·lat a la “intel·ligència creativa” per afrontar 
aquests reptes.

La Laudato si’, síntesi del magisteri social 
de l’Església

Sobre la doctrina social de l’Església en rela-
ció a l’economia també n’ha parlat el pedagog 
Carles Armengol, des del grup de Barcelona 
de la Fundació Centesimus Annus. Armengol 
ha apuntat els criteris clau del magisteri soci-
al: des de la crítica a l’acumulació de riqueses 
i la desigualtat, passant pel destí universal dels 
bens –en sentit que és per a “tots els homes i 
dones”, però també amb “sentit transgeneraci-
onal”–, fins a la hipoteca social que ha de gravar 
qualsevol propietat privada. Armengol ha par-
lat també de l’administrador honrat i prudent 
de la Bíblia.

També s’ha referit a la darrera encíclica del 
papa: “Laudato si’ no parla de l’ecologia i els 
ocellets, com si fos un tema més, no. La Lauda-
to si’ és una síntesi de la Doctrina Social de l’Es-
glésia”. I, en tot cas, ha apuntat, “l’ecologia apor-
ta la interconnexió de totes les coses”. Sobre el 
tema de debat, l’economia del món,“la Laudato 

https://francescoeconomy.org/wp-content/uploads/2019/12/Roadmap_TheEoF2020-1.pdf
https://francescoeconomy.org/wp-content/uploads/2019/12/Roadmap_TheEoF2020-1.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
http://www.centesimusannus.va/content/centesimusannus/en.html


Dv, 06/03/2020 | Catalunya Religió | núm. 7328 | PAPA FRANCESC

Si posa en qüestió el model de desenvolupa-
ment que tenim”. Un model en què “fins i tot 
superant els màxims d’explotació del planeta, 
no hem eradicat la pobresa”.

A la crítica del model productivista i consumis-
ta, Armengol ha presentat l’economia circular 
com a alternativa real: “Això no és una utopia, 
és un model d’economia en què hi ha moltes 
experiències”, ha dit. I hi ha afegit com a exem-
ple concret i proper l’empresa Solidança, que 
practica l’economia social i solidària des de fa 
20 anys.

Des de Centesimus Annus impulsen tres pro-
postes en aquesta mateixa línia. Nous marcs 
macroeconòmics, conscients que “el PIB no 
serveix com a mesura de la qualitat de vida”; 
més transparència en el comerç i més infor-
mació per al consumidor; i una fiscalitat que 
“privilegiï el servei” i persegueixi els paradisos 
fiscals i l’evasió d’impostos.

Una economia basada en el do i la fraternitat

El professor Alfredo Pastor de l’IESE Business 
School ha recordat que els franciscans italians 

van codificar l’economia del bé comú al segle 
XIII. I que “l’economia de lliure mercat n’és una 
heretgia”. En la seva intervenció ha distingit 
l’individu que suposa com a subjecte l’econo-
mia clàssica, que “s’associa amb l’altre per con-
veniència, interès o necessitat”; a les persones 
que conformen “l’escena del bé comú” i que 
“necessiten la comunitat per desenvolupar-se”.

En aquest darrer model, Pastor hi situa relaci-
ons de “reciprocitat” en què “hi ha contractes i 
intercanvi d’equivalents; però també relacions 
basades en el do”. En aquest sentit ha afirmat 
que “sense fraternitat una societat no pot viu-
re” i que “la fraternitat és el complement de so-
lidaritat”.

“La feina de l’economia és procurar fer una eco-
nomia més humana, més feta a la mesura de 
l’home i no de l’individu”, ha dit Pastor. També 
ha recordat que ja hi ha experiències en aquest 
sentit. Com el cas d’èxit de La Fageda, una em-
presa que “no pensa a remunerar l’accionista 
per sobre de totes les coses”.

Pastora ha encoratjat els estudiants d’entre el 
públic a “estar en contacte amb la gent que fa 

això perquè estareu molt sols; us convé fomen-
tar una comunitat que us pugui ajudar”. I ha 
demanat als futurs economistes pensar en les 
persones del voltant com a persones i no com 
a individus. “No és una recomanació per mo-
dernitzar, sinó per tornar als orígens: a l’època 
en què la gent veia els cristians i deia ‘què fan 
aquests que són tan feliços?’”.

La regla de Sant Benet i els monjos 
emprenedors

El monjo de l’Abadia de Montserrat Ignasi Fos-
sas ha presentat eines i criteris derivats de la sa-
viesa monàstica útils “per gestionar organitza-
cions i per gestionar-se a un mateix”. En aquest 
sentit ha defensat que “l’emprenedoria pot ser 
una aventura espiritual”. Segons Fossas la Re-
gla de Sant Benet presenta un protocol d’actu-
ació per a la gestió i el lideratge, i que “promou 
l’ordre enmig del caos”.

Fossas, que és coautor del llibre Administrar as-
senyadament (PAM, 2018), en l’àmbit de gestió 
de personal, ha mencionat les responsabilitats 
de l’abat, el superior, el prior, l’ecònom o l’admi-
nistrador, els degans, el mestre de novicis, l’in-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/editorial-claret-presenta-canviar-consum-canviar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/editorial-claret-presenta-canviar-consum-canviar
https://solidanca.cat/
http://www.fageda.com/
http://www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina/htmlfotos/reglabenet.html
http://www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina/htmlfotos/reglabenet.html
http://www.pamsa.cat/pamsa/colleccions/Varia/Administrar-assenyadament.html
http://www.pamsa.cat/pamsa/colleccions/Varia/Administrar-assenyadament.html
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fermer, el porter. “Quan la regla descriu quin ha 
de ser el perfil, no diu què han de saber fer, sinó 
com han de ser com a persones, quines virtuts 
han de tenir”.

La Regla també s’ha estudiat com a exemple 
d’innovació social, també pel seu caràcter “fà-
cilment replicable i sostenible”. I com a bene-
dictí ha posat en relleu també el valor específic 
del treball en la proposta monàstica. “Els mo-
nestir benedictins des de la seva fundació fa 
1.500 anys tots tenen empreses”, ha dit. Des de 
la botiga de records fins a museus, restaurants 
o universitats. Exemples tangibles que parlen 
de “l’economia real i la gestió de béns”.

Amb tot, Fossas s’ha referit a la necessitat de 
practicar “l’acceptació activa de les ambigüi-
tats”. Qui va ser ecònom de l’abadia de Mont-
serrat, ha dit que “qualsevol persona que ha 

d’afrontar tasques de responsabilitat tindrà 
l’oportunitat de reconèixer el millor i el pitjor 
de si mateix”. Ha reconegut que “l’economia 
és una de tantes mediacions humanes i parti-
cipa de les seves ambigüitats”. I que “qui treba-
lla en el món de l’economia ha d’acceptar que 
s’ha d’embrutar les mans”. Malgrat la distància 
amb una gestió econòmica perfecte, Fossas ha 
subratllat que “això no vol dir que no hagi de 
lluitar perquè el món del treball i l’economia 
sigui cada vegada més humanitzador i cada ve-
gada èticament més impecable”.

La sensibilitat profètica del papa Francesc

El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, 
Armand Puig, s’ha encarregat de presentar i de 
concloure l’acte. I ha assenyalat set qüestions 
obertes durant el debat a reprendre més enda-
vant: si l’individualisme serveix per resoldre 

un repte col·lectiu; la propietat que no pot tenir 
absoluts; la producció imaginada sense l’afany 
de creixement exponencial; el significat del be-
nefici i el guany en relació als ecosistemes; el 
contracte i la fraternitat; el reclam de la felicitat 
lligada a l’autosatisfacció; i l’economia com a 
mediació o com a absolut.

“El papa Francesc no és economista, però sí 
un home amb una sensibilitat profètica”, ha 
dit Puig. I per això considera que fa l’encàrrec 
d’aprofundir sobre un nou model econòmic ba-
sat en “el do, la cultura de comunió, d’equitat...”. 
“Són conceptes imprescindibles si volem cons-
truir una humanitat possible i no esqueixada”, 
ha conclòs el rector de l’Ateneu.

laura mor –cr | llegir al web +  
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Del 16 al 24 de maig el papa Francesc convida 
a celebrar la Setmana Laudato si’. Una campa-
nya global per rellançar el missatge de l’encícli-
ca sobre la cura de la casa comuna coincidint 
amb el cinquè aniversari de la seva publicació. 
La invitació arriba tres setmanes després que 
el pontífex hagi publicat l’exhortació Estimada 
Amazònia. Dels quatre capítols o somnis que 
presenta el text –el social, el cultural, l’ecològic 
i l’eclesiàstic– voldria comentar el missatge del 
somni ecològic. Un somni que precisament se-
gueix l’estela de l’encíclica Laudato si’.

El sínode celebrat a Roma durant la tardor ja va 
servir per girar la mirada cap a aquest territori, 
molt pressionat per governs i empreses. El gran 
pulmó de la terra que Charles Darwin va qua-
lificar com a “Grandesa sublim”. Amb Estimada 
Amazònia, Francesc fa una primera i rellevant 
afirmació: l’indissociable lligam entre l’ecolo-
gia natural i la humana. És a dir, que tot està 
connectat. I que no es pot parlar de conserva-
ció de la biodiversitat sense tenir present que 
aquestes terres són habitades, des de temps 
ancestrals, per pobles indígenes que han esti-
mat i custodiat, curosament, els seus hàbitats 
fins l’actualitat.

‘Estimada Amazònia’ ens diu 
que tot està connectat

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/3/3/videomessaggio-laudatosi-week.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/estimada-amazonia-reforca-clam-dels-pobres-aparca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/estimada-amazonia-reforca-clam-dels-pobres-aparca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/servit-sinode-amazonia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/servit-sinode-amazonia
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Establir límits infranquejables

Aquesta associació és imprescindible per en-
tendre l’equilibri que ha existit al llarg de segles 
a la selva amazònica. Malmetre els hàbitats –les 
aigües, el subsòl, els boscos…– o actuar sobre les 
tribus indígenes, es trencar una harmonia que 
és resultat de viure l’entorn com si fos la pròpia 
mare que acull, alimenta i ensenya i, per tant, 
sentint-se part de la unitat. El sant Pare recalca 
que actuar contra la terra i la gent que l’habita 
és actuar contra la creació i, a la vegada, contra 
l’equilibri planetari. En conseqüència, defensar 
la natura i els pobles indígenes amazònics és 
quelcom que ens interpel·la a tots. Per aconse-
guir-ho, el text proposa definir un sistema nor-
matiu internacional que estableixi límits infran-
quejables per les empreses i els governs.

M’agrada molt la incorporació del concepte 
contemplació: “Aprenent dels pobles originaris 
podem contemplar l’Amazònia i no només ana-
litzar-la, per reconèixer el preciós misteri que 
ens supera”. I la crida, que fa Francesc, per tal 
que despertem el sentit contemplatiu que Déu 
va posar dins nostre i com l’ús d’aquesta acti-
tud pot afavorir la comunió amb l’entorn.

L’ecologia integral a la vida quotidiana

Aquesta necessària conversió interior que ens 
demana ens ha de fer cridar pel futur d’aquesta 
terra i sortir de la nostra indiferència. No obli-
dem que els místics afirmen que la contempla-
ció de la natura és l’únic camí de comunió amb 
Déu. Pels monjos contemplatius, l’escala per 
acostar-se a la divinitat té diferents esglaons: la 
lectura, la pregària, la meditació i dalt de tot la 
contemplació. Incorporar aquest conjunt d’acti-
vitats a la nostra vida quotidiana, de ben segur, 
que ens permetrà apropar-nos a la vivència de 

l’ecologia integral i, en conseqüència, ens ajuda-
rà a ésser menys consumistes, més serens, res-
pectuosos i fraternals amb la natura. El pontífex 
conclou aquest capítol fent referència a que l’es-
glésia amb la seva llarga experiència espiritual, 
amb la seva renovada consciència sobre el valor 
de la creació, amb la preocupació per la justícia, 
amb la seva tradició educativa... de ben segur 
que pot ajudar a afavorir la protecció dels pobles 
i ecosistèmics amazònics. Esperem que aquest 
somni sigui algun dia una realitat.

josep gordi –cr | llegir al web +  
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Després de cinc anys de treball i reflexió sobre la 
increença, un grup de teòlegs de Lleida proposa 
un seminari obert adreçat a agnòstics, creients i 
no creients. Amb el títol ‘Per què creuen els qui 
creuen’, la sessió tindrà lloc el proper divendres 
13 a la tarda i dissabte 14 de març al matí a l’aula 3 
de Cristianisme i Justícia, a Barcelona.

“La increença és una qüestió que ens preocupa 
molt”, apunta la teòloga Mar Pérez. Junt amb 
Alexis Bueno, Xavier Navarro i Paco Cabre-
ro es troben un diumenge a la tarda, un cop al 
mes, per fer teologia. “Nosaltres ens anomenem 
els teologuets”, apunta Pérez amb un to que de-
fineix “entre afecuós i burlesc”. En aquest espai 
de diàleg s’han dedicat a rellegir teòlegs con-
temporanis que han reflexionat sobre aquesta 
qüestió. Entre d’altres, Dorothee Sölle, Gustavo 
Gutiérrez, Jürgen Moltmann, Michael Paul Ga-
llagher, John Henry Newman i Karl Rahner.

Una teologia que neix de l’aquí i l’ara

El febrer de 2019 van plantejar-se dedicar-hi 
un seminari obert al públic. En van convocar 
una primera edició a la tardor a Lleida, a l’Ins-
titut Superior de Ciències Religioses de Lleida 
(IREL). I ara per primavera el porten a Barcelo-
na. Hi presenten tres testimonis anònims que 
consideren “potents”: Llum Mascaray, Toni 
Montilla i Esther Zabalegui. Els teòlegs del 
grup promotor proposaran al públic una relec-
tura teològica a partir de cada relat de fe.

“Intentem posar-hi nom teològic perquè la 
gent vegi que la teologia no és una cosa llu-
nyana i abstracta, sinó que neix de l’aquí i ara”, 
defensa la biblista Mar Pérez. Del contrari, as-
segura, “al final seria un divertimento que no 
porta enlloc”, quan en realitat, considera que 
“la teologia ha d’estar arrelada a la terra”.

Tres testimonis de fe que tenien 
“molts motius per no creure”

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/perque-creuen.jpg
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/perque-creuen.jpg
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En què creu la gent, avui?

“Avui la gent creu en els diners, el poder o en 
l’èxit, però no creu en Déu”, respon aquesta 
doctora en Sagrada Escriptura a la pregunta so-
bre les creences d’avui. Observa que “les esglé-
sies no són gaire plenes, hi falta gent jove i amb 
ganes, no hi ha creients.”

Com a contrast d’aquesta realitat eclesial, el se-
minari del 13 i 14 de març és una proposta en 
positiu. Els tres testimonis convidats provenen 
“de mons totalment diferent, però tots tres han 
estat tocats per la bareta màgica de la fe”, diu 
Pérez. “Són tres testimonis que tenien molts 

motius per no creure” i, el seu relat, assegura, 
“arriba molt al cor” i “són gent amb un testimo-
ni punyent”.

Una força que lliga amb l’objectiu del seminari: 
“Es tracta de sacquejar una mica els cors i les 
consciències de tots plegats”. La convocatòria 
està encarada també als qui no creuen: “sobre-
tot és per gent que dubta o gent no creient”, 
apunten. Però tampoc descarten que hi hagi 
persones creients entre el públic: “També ens 
ajuda a refermar-nos en el camí de la fe que està 
ple de dubtes, entrebancs i dificultats”.
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Per desena vegada el Parlament de Catalunya 
ha acollit aquest dilluns l’acte institucional per 
commemorar la Setmana Mundial de l’Harmo-
nia Interconfessional, una jornada instaurada 
per Nacions Unides i que a Catalunya promou 
el Grup de Treball Estable de Religions (GTER). 
L’acte d’aquest any l’ha obert el president del 
Parlament, Roger Torrent, amb el vicepresi-
dent del GTER, el pastor protestant Guillem 
Correa, i la subdirectora general d’Afers Religi-
osos de la Generalitat de Catalunya, Isabel Es-
candell.

Davant de representants de diverses confes-
sions, el president Torrent ha fet una defensa 

d’un veritable pluralisme religiós. “Pluralitat i 
pluralisme no són exactament el mateix” per-
què “pluralitat és que hi hagi gent diferent” i 
“pluralisme és participar des de la pròpia iden-
titat”. Torrent ha explicat que “encara queda 
molt per fer des del punt de vista del pluralis-
me” i que “això demana renúncies i, per tant, 
les opcions majoritàries i hegemòniques han 
de fer un pas al costat”. “Les comunitats més 
fortes i cohesionades són les que aprofiten i in-
tegren aquest pluralisme”, ha conclòs.

Tant Torrent com Correa han coincidit en re-
marcar que la presidència del Parlament sem-
pre ha obert les portes a la celebració anual 

El president Torrent, pel pluralisme religiós

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO:12768683
https://www.grupdereligions.org/
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d’aquesta jornada interreligiosa, i que calia 
que continués aquesta tradició després de deu 
anys. “Hi hagi qui hi hagi en aquesta cadira”, ha 
dit Torrent.

La jornada ha comptat amb dues ponències i 
una espai de trobada al final de l’acte.

Antoni Matabosch, teòleg i president del 
GTER, ha descrit l’aplicació dels conceptes 
d’aconfessionalitat i laïcitat en diversos països.  
Ha demanat caminar cap a models de reconei-
xement del fet religiós i ha posat com a exem-
ple França, on el model laïcista imposat el 1905 
ha anat evolucionat els darrers 50 anys cap a 
un model de laïcitat positiva. Per la seva banda, 

Francisca Pérez Madrid, catedràtica de Dret 
Eclesiàstic de la Universitat de Barcelona ha 
descrit els diversos riscos per a la llibertat reli-
giosa quan està reconeguda legalment, però les 
accions de les administracions públiques no la 
fomenten o la limiten amb “polítiques religio-
sament cegues”.

L’acte ha comptat amb la presència del vice-
president segon de la Mesa del Parlament, Joan 
García González, del diputat Lluís Font, i del 
diputat al Congrés Joan Capdevila.
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El Vaticà crea un grup de suport a 
les conferències episcopals 
per combatre els abusos 
DS, 29/02/2020 | EL PAÍS
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delicte d’ofensa als sentiments 
religiosos
DG, 01/03/2020 | ARA

El paper clau del Monestir 
de Sant Cugat en el procés de pau 
de Colòmbia
29/02/2020 | EL NACIONAL

Mor el poeta Ernesto Cardenal, 
el revolucionari sacerdot 
de Nicaragua
Dll, 02/03/2020 | LA VANGUARDIA

La parròquia de la Sang de Reus, 
declarada Bé Cultural d’Interès 
Local
29/02/2020 | Diari de Tarragona

Joan Josep Omella, primer 
arquebisbe de Catalunya que 
presideix l’Església espanyola
DM, 03/03/2020 | 3/24

Dones creients alcen la veu 
a Barcelona contra el masclisme 
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Dilluns 9 de març
■ Reialesa i taumatúrgia a la 
Corona d’Aragó, amb Teresa 
Huguet-Termes. 9 h. Institut 
d’Estudis Catalans – Sala Prat 
de la Riba. Barcelona. 
■ Sessió formativa sobre la 
normativa de centres de culte. 
De 12 a 14 h. Delegació Territorial 
del Govern a les Terres de l’Ebre 
(Palau Abària). Tortosa. 
■ La dona jueva, de l’Edat Mitjana 
a l’actualitat. 17 h. Centre de 
Lectura de Reus. 
■ Frares, capellans, confrares, 
relíquies i processons a Figueres 
(s. XV-XIX). 19:30 h. Cercle Sport. 
Figueres. 
■ Ètica ecològica i empresa, 
per Domènec Melé. De 19:30 a 21 h. 
Aula Magna de la Facultat de 
Filosofia de la Universitat
de Barcelona. 

Dimarts 10 de març
■ Bé i política, amb Jordi 
Graupera. 19 h. Temple Romà. Vic.
■ «El que feu a cadascun d’ells, 
m’ho feu a mi» (Mt 25). 19:30 h. 
Franciscanes Missioneres de 
la Immaculada Concepció. 
Barcelona. 
■ La “Missa Solemnis” de 
Beethoven, per Oriol Pérez 
Treviño. 20 a 21 h. Locals 
parroquials de Santa Maria. 
Igualada. 
■ Els 25 anys del Concili 
Provincial Tarraconense, per 
Joan Enric Vives. 20 h. Balaguer. 
■ Lloat sigueu, oh senyor nostre, 
amb Pere Carreras. 21 h. Locals 
parroquials. Banyoles. 

Dimecres 11 de març
■ Descobrint la Barcelona jueva i 
cristiana més la Catedral. De 11:45 
a 14:45 h. Catedral de Barcelona. 
■ El pensament gnòstic i el seu 
itinerari intel·lectual, per Stefano 
Abbate. 12 h. Ateneu Universitari 
Sant Pacià. Barcelona. 
■ III Seminari de Litúrgia 
Hispano-Mossàrab. De 17 a 20:30 
h. Seminari Conciliar de Barcelona 
– Sala Sant Jordi. Barcelona. 
■ Informe FOESSA sobre exclusió 
i desenvolupament social. 18 h. 
Càritas Diocesana de Terrassa. 
Sabadell. 
■ Sessió de formació dinamitzada 
per Mn. Josep Font. 19 h. 
Novahumanitas. Barcelona. 
■ De l’hostilitat a l’hospitalitat, 
amb Pilar Pavía i Pau Vidal. 
19 h. Centre Internacional 
d’Espiritualitat Ignasiana. Manresa. 

■ L’expansió catalanoaragonesa 
i els ordres militars, amb Josep 
M. Sans Travé. De 19 a 21 h. 
Facultat de Geogafia i Història 
(UB) – Sala Gran.
■ XIX aniversari de la beatificació 
de Francesc Castelló. 19 h. 
Església de Sant Pere. Lleida. 

Dijous 12 de març
■ Pelegrinatge a Terra Santa, des 
de Barcelona. Del 12 al 19 de març. 
■ Seminari ISOR amb Matthias 
vom Hau. De 15 a 17 h. Sala de 
reunions de la Facultat de Ciències 
Polítiques i Sociologia – UAB. 
Cerdanyola del Vallès. 
■ L’islam, a Horta-Guinardó. 18 h. 
Centre Cívic Teixonera. Barcelona. 
■ Reconstruir l’Europa medieval 
des de Noruega i Catalunya, amb 
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/etica-ecologica-empresa-domenec-mele
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/missa-solemnis-beethoven-oriol-perez-trevino
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/missa-solemnis-beethoven-oriol-perez-trevino
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/missa-solemnis-beethoven-oriol-perez-trevino
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Marc Sureda. 18:30 h. Museu 
Episcopal de Vic. 
■ Saturn, el planeta dels anells, 
amb Francesc Nicolau. 18:30 h. 
Seminari Conciliar de Barcelona. 
■ Una Catalunya sense fills. 
Diàleg entre cultura i empresa. 
De 19 a 20:30 h. Foment del 
Treball Nacional. Barcelona. 
■ Acompanyar en la recerca de 
la veritat: la filosofia, per Joan 
García del Muro. 19:30 h. Institut 
d’Estudis Ilerdencs – Aula Magna. 
Lleida. 
■ Déu t’estima... Crist et salva... Ell 
viu!, amb Antoni Vadell. 19:30 h. 
Catedral de Barcelona. 
■ Quina necessitat tinc de 
l’Església amb Joan M. Amich, 
a La Cellera de Ter. 20 h. Centre 
Parroquial. La Cellera de Ter. 
■ El simbolisme de les imatges 
de les verges negres, amb Jorge 
Rodríguez Ariza. 21 h. Parròquia 
Verge de la Pau. Barcelona. 

Divendres 13 de març
■ Palimpsest: allò subjacent, 
exposició d’Àlex de Fluvià. 
Montserrat. 
■ Pregària profunda - 
Aprofundiment (castellà). Fins 
al 15 de març. Cova de Sant Ignasi. 
Manresa. 
■ Les marques en l’ànima dels 
abusos sexuals. 13 i 14 de març. 
De 16 a 19 h. Fundació Vidal 
i Barraquer. Barcelona. 
■ Per què creuen els qui creuen? 
Del 13 de març a les 18 h al 14 a les 
13:30 h. Cristianisme i Justícia – 
Aula 3. Barcelona. 
■ Recés de Quaresma 
per a animadors de joves. 
Del 13 de març a les 19 h al 14 de 
març a les 16 h. Casa Sant Josep 
de Cambrils (Germans de les 
Escoles Cristianes). 
■ Recés de Quaresma 
interparroquial. 13 i 14 de març. 
Casa d’Exercicis Sant Ignasi. 

Barcelona. 
■ Concert de l’Escolania de Lluc 
a Sarrià. 19 h. Parròquia de Sant 
Vicenç de Sarrià. Barcelona. 
■ Concert del Tercer Divendres 
de Quaresma. 19:30 h. Església 
de Sant Felip Neri. Barcelona. 
■ Presentació de “Tres murmuris 
de tu” i “Ho saben tes entranyes”. 
20 h. L’albergueria – Centre de 
Difusió Cultural del Bisbat de Vic. 
■ Trobada Diocesana de Pastoral 
Obrera. 20:30 h. Locals de la 
parròquia de Sant Cugat. Salt. 

Dissabte 14 de març
■ Jo i el meu passat, amb Josep 
Font. Del 14 al 22 de març. 
Novahumanitas. Barcelona.
■ Pregària i compromís. 14 i 15 de 
març. Casa d’Exercicis Sant Ignasi 
– Sarrià. Barcelona.
■ 22a Matinal per als animadors 
i cantaires en la litúrgia. De 9:15 a 

13:15. Seminari de Vic. 
■ IV Congrés de Pastorets de 
Catalunya, a L’Espluga de 
Francolí. De 9:45 a 23 h. Teatre 
del Casal. L’espluga de Francolí. 
■ Connectar amb un mateix per 
obrir-se al món. 14 i 15 de març. 
De 10 a 19:30 h. Fundació Casa 
del Tibet. Barcelona. 
■ VIII Memorial Mn. Jesús 
Huguet. De 10 a 16 h. Auditori Sala 
Polivalent. Solsona. 
■ Recés de Quaresma amb Josep 
Otón. De 10 a 13 h. Parròquia de 
Santa Tecla. Barcelona. 
■ El catecumenat d’infants: una 
oportunitat per la família, la 
parròquia i l’escola. De 10:30 a 
15:30 h. Seminari Conciliar de 
Barcelona. 
■ Trobada de grups de diàleg 
interreligiós i interconviccional 
de Barcelona. De 11 a 16:30 h. 
Associació Unesco per al Diàleg 
Interreligiós – Audir.
■ El mosaic de Gaudí a Sant 
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Pacià. 11 h. Església de Sant Pacià. 
Barcelona. 
■ La fe i la vulgaritat de cada 
dia, amb Oriol Quintana. 17 h. 
Comunitat Cristiana Sant Pere 
Claver del Clot. Barcelona. 
■ Joseph i l’increïble abric en 
technicolor. 22 h. Teatre de Sarrià. 
Barcelona. 

Diumenge 15 de març
■ Recés de Quaresma a Cornellà. 
De 10 a 18 h. Cassa d’Espiritualitat 
Betània. Cornellà de Llobregat. 
■ Festa de sant Bernat Menthon, 
patró dels excursionistes, a 
la Mare de Déu del Mont. 11 h. 
Santuari de la Mare de Déu del 
Mont. Sadernes.

■ Portes obertes de l’Escolania de 
Montserrat. De 12:30 a 17:30 h. 
■ Joseph i l’increïble abric en 
technicolor. 18 h. Teatre de Sarrià. 
Barcelona. 
■ 6è Concert Solidari Captiu-
Dolors. 18 h. Col·legi de Sant 
Antoni de Pàdua – Salesians – 
Teatre. Mataró.

■ Nacer y dejarse amar, por 
Vito d’Amato. 19 h. Basílica de la 
Puríssima Concepció i Assumpció 
de Nostra Senyora. Barcelona. 
■ Arribada a Girona de la 
comunitat de l’Institut de 
Servidores del Senyor i de la 
Verge de Matarà. 20:15 h. Temple 
del Sacrat Cor. Girona. 
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