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Mai vaig considerar que els fets ocorreguts ara 
poc més de cent anys en un petit poble de Por-
tugal, a uns nens pastors, se’m revelessin com 
un fet profund en la meva vida. L’experiència 
de Fàtima és única.

Sé que a Fàtima no hi ha les multituds d’altres 
anys en aquesta data d’avui, 13 de maig, que 
potser brilla en silenci la corona sobre el cap de 
la imatge de la Verge de la Capella feta amb les 
ofrenes de les dones de Portugal en agraïment 
per haver preservat el seu país d’entrar en con-
flicte en la Segona Guerra Mundial, i que con-
té també una ofrena molt especial, una bala 
que tampoc va matar malgrat ser disparada en 

atemptat a Roma contra Sant Joan Pau II també 
un 13 de maig, així i tot la pregària des del cor de 
cada un de nosaltres acompanya la imatge de la 
Mare de Deu en el sant lloc i demana interces-
sió des de totes les parts del món.

Recordo el dia que vaig arribar per primer cop a 
Fàtima. Curiosament no ho vaig escollir jo, vaig 
anar per la meva feina, a Ruth Travel, la nostra 
agència de pelegrinatges. Normalment, a mi 
em destinaven als països més orientals i als 
llocs arqueològics, però en aquesta ocasió vaig 
acompanyar una parròquia visitant Portugal. 
L’arribada a Fàtima va ser poc abans del vespre, 
un dia d’estiu. En aquell moment, encara no 

L’àngel de la Pau i els nens de Fàtima

PER BÀRBARA VIRGIL 
A VIATGES CELESTIALS

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/viatges-celestials
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era conscient que esdevindria lloc gravat en el 
meu cor, al que sempre voldria tornar.

En aquests dies que vivim de pandèmia mun-
dial, penso en els infants i adolescents del món, 
en com queden afectats per la por i la incertesa 
del que passarà o no passarà, en el desordre al 
que s’han vist les seves vides planificades des 
de petits, i alhora si demanéssim en aquests 
petits com ho porten, també sabríem de la 
confiança i la tranquil·litat que senten en sen-
tir-se protegits per la fermesa dels qui els esti-
men, pares, familiars, amics, cuidadors... com 
els pollets dins el niu, així és la confiança, res 
no mancarà. Ells són els escollits per transme-
tre els missatges que ara nosaltres no sabem 
desentrellar de tot el que ens està passant. De 
manera diferent, però també en un temps molt 
convuls mundial va ser el que va esdevenir a 
uns nens un mes de maig de 1917, i els missat-
ges que van rebre.

La visió dels fets extraordinaris que van ocórrer 
a Fàtima, va ser a uns nens, nens relativament 
petits, en unes edats que tot just començaven 
a anar sols amb els ramats o amb edats per fer 
feines de casa, però encara petits. Si viatgem 

una mica a altres països encara en trobem nens 
d’aquestes tendres edats acompanyant els ra-
mats de bestiar per la carretera, de vegades a 
darrera hora del vespre per recollir-los. Sempre 
penso com han estat els escollits en la seva so-
litud davant els perills i la responsabilitat, són 
uns nens i nenes d’aspecte fràgil i tan valents! 
Havien de ser ells, els petits pastors els escollits 
per transmetre els missatges. Entre els més pe-
tits i febles, amb prou feines entenien res, però 
tenien absoluta confiança i fermesa.

A la primavera de 1916 Lucía, Francisco i Jacin-
ta van tenir la seva primera trobada amb un 
missatger celestial (descrit com un jove de 14 
o 15 anys, tal i com tantes vegades apareix en 
textos bíblics i cabalístics descrit com na’ar, un 
jove radiant, blanc, resplendent). Escrivint en 
les seves memòries, compostes sota obedièn-
cia al seu bisbe, Lucía ens explica sobre aquesta 
primera reunió:

“Com a meitat de matí va començar a plovis-
quejar i pugem el turó, seguits de les ovelles, a 
la recerca d’una roca que ens protegís. Així va 
ser com vam entrar per primera vegada al lloc 
sant. És a la meitat d’una arbreda d’oliveres que 

pertany al meu padrí, Anastasi. Des d’allà un pot 
veure el llogaret on jo vaig néixer, la casa del 
meu pare i també Casa Velha i Eira da Pedra. La 
arbreda de pins, que en realitat pertany a diver-
ses persones, s’estén fins a aquests llocs.

Passem el dia allà, ja que la pluja havia pas-
sat i el sol brillava al cel blau. Vam menjar els 
nostres dinars i vam començar a resar el rosa-
ri. Després d’això, vam començar a jugar un 
joc amb còdols. Van passar només uns segons 
quan un fort vent va començar a moure els ar-
bres i mirem cap amunt per veure el que estava 
passant, ja que era un dia molt calmat. Després 
vam començar a veure, a distància, sobre els 
arbres que s’estenien cap a l’est, una llum més 
blanca que la neu amb la forma d’un jove, una 
cosa transparent, tan brillant com un vidre en 
els raigs de sol. A l’apropar-nos vam poder veu-
re els seus trets. Ens vam quedar sorpresos i ab-
sorbits i no ens vam dir res l’un a l’altre. Després 
ell va dir:

No tingueu por. Sóc l’àngel de la pau. Pregueu 
amb mi.

Ell es va agenollar, doblant el seu rostre fins a ter-
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ra. Amb un impuls sobrenatural vam fer el ma-
teix, repetint les paraules que li vam sentir dir:

Déu meu, jo crec en Vós, jo us adoro, jo espero i 
jo us estimo. Us demano perdó pels que no cre-
uen, no us adoren, no esperen i no us estimen.

Després de repetir aquesta oració tres vegades 
l’àngel es va incorporar i ens va dir:

Pregueu d’aquesta forma. Els cors de Jesús i 
Maria estan a punt per escoltar-vos.

I va desaparèixer. Ens va deixar en una atmos-
fera del sobrenatural que era tan intensa que 
vam estar per llarga estona sense adonar-nos 
de la nostra pròpia existència. La presència de 
Déu era tan poderosa i íntima que encara entre 
nosaltres mateixos no podíem parlar. A l’en-
demà, també aquesta atmosfera ens lligava, i 
se’n va anar disminuint i va desaparèixer gra-
dualment. Cap de nosaltres va pensar en parlar 
d’aquesta aparició o fer cap tipus de promesa 
en secret. Estàvem tancats al silenci sense ni 
tan sols desitjar-ho.

L’efecte intens d’aquesta aparició de l’Àngel que 
va tenir sobre els nens, va ser diferent a l’experi-
ència una mica més serena amb la de la Verge a 
l’any següent. Lucía diu:

No sé per què, però les aparicions de la Mare 
de Déu van produir en nosaltres efectes molt 
diferents que els de les visites de l’àngel. En 
les dues ocasions sentim la mateixa felicitat 
interna, pau i joia, però en comptes de la posi-
ció física de prostrar fins a terra que va imposar 
l’àngel, la nostra Senyora va portar una sensa-
ció d’expansió i llibertat, i en comptes d’aquest 
anihilament en la presència divina, desitjàvem 
només exultar nostre goig. No hi havia dificul-
tat al parlar quan la nostra Senyora es va aparèi-
xer, hi havia més aviat per la meva part un desig 
de comunicar-me.

Aquesta diferència pot potser ser explicada de 
la següent manera. Els àngels qualsevol que 
sigui la seva cort tenen en comú amb Déu una 
naturalesa espiritual, no barrejada amb la ma-
tèria. La bondat del seu ésser, plena de justícia 
divina d’acord amb el nivell de glòria donat a 

cada un, irradia aquesta santedat sense medi-
ació, per tant proporcionada a la capacitat dels 
éssers humans per experimentar-la. No obstant 
això, quan s’apareix la Senyora, encara que la 
seva glòria és major a la del més alt serafí, la seva 
naturalesa humana cobreix aquesta glòria, així 
com va passar amb la naturalesa del nostre Se-
nyor, i tot després de la seva Resurrecció.

Tot i que els àngels també poden aparèixer en 
una forma més mundana, ha d’haver estat part 
del propòsit diví revelar als nens alguna cosa de 
la Santedat de Déu. Lucía ens diu sobre aquest 
efecte que va trigar a desaparèixer:

Les seves paraules es van gravar tan profun-
dament en les nostres ments que mai les obli-
dem, fins al punt en què passàvem llargues es-
tones de genolls repetint, de vegades fins que 
ens quèiem exhausts.”

bàrbara vigil | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/viatges-celestials/angel-pau-nens-fatima-260928
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Josep Minguell es confina a l’ermita de Sant 
Eloi de Tàrrega per pintar el seu darrer mural

L’artista Josep Minguell ha passat el confina-
ment per la COVID-19 a l’ermita de Sant Eloi 
de Tàrrega, treballant en una pintura mural al 
fresc de 34 m2 de superfície (7,48 m d’alçada i 
7,50 m d’amplada). El mural emmarca el portal 
d’entrada i la balconada del cor i en ell s’hi re-
presenten la bellesa de la natura i la creació del 
parc de Sant Eloi com una acció de respecte i 
de goig de la naturalesa, així com els atributs de 
Sant Eloi, representats d’una manera simbòlica 
a través de mans. La pintura al fresc és una tèc-
nica pictòrica mil·lenària i Minguell és un dels 
pocs artistes d’arreu del món que la practiquen.

cr | llegir al web +

El Papa s’uneix a la Jornada d’Oració 
per la Humanitat

“Homes i dones de totes les confessions reli-
gioses, avui ens unim en la pregària i en la pe-
nitència, per demanar la gràcia del guariment 
d’aquesta pandèmia”. Amb aquestes paraules 
el Papa Francesc s’ha unit aquest dijous a la 
crida de l’Alt Comitè per a la Fraternitat Huma-
na, en l’eucaristia a Santa Marta. Una crida in-
terconfessional a que tots els creients del món 
preguin per la humanitat en temps de la pan-
dèmia. Una oportunitat per a arrelar el valor 
de la fraternitat i la coexistència comuna en el 
nostre futur.

tarraconense/cr | llegir al web +

Càritas Barcelona atén el doble de llars 
que l’any anterior a causa de la pandèmia

“Si la corba de contagis de la COVID-19 està 
decreixent, la corba de persones que estan de-
manant ajuda augmenta”, ha dit Salvador Bus-
quets, director de Càritas Diocesana de Barce-
lona. El mes d’abril han atès 3.021 llars des dels 
seus serveis d’emergència social, el doble que 
en el mateix període de l’any anterior. Aquests 
serveis engloben l’acollida, acompanyament 
i assessoria jurídica online, la distribució d’ali-
ments en espècie i els menjadors socials on es 
reparteixen pícnics, les ajudes econòmiques 
per comprar aliments o per cobrir el pagament 
d’una habitació en un pis compartit. 

càritas barcelona | llegir al web +
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Signatura col·lectiva sense precedents a l’Esglé-
sia catalana a favor de la conversió ecològica. 
Més d’un centenar de responsables i membres 
d’entitats, moviments i congregacions cristia-
nes, preveres, religiosos, religioses, laics i laiques 
de tot Catalunya han fet públic aquest divendres 
el seu ‘Compromís amb una ecologia integral’.

Entre els signats, abats i abadesses dels mones-
tirs catalans, com Octavi Vila, Maria del Mar 
Albajar, Josep Maria Soler o Esperança Atarés, 
així com el president de la Unió de Religiosos 
de Catalunya, el caputxí Eduard Rey, el procu-
rador general de l’orde del cister, Lluc Torcal, 
i provincials de les principals congregacions 
religioses masculines i femenines presents a 
Catalunya. També hi ha capellans d’arreu del 
territori i perfils de l’àmbit acadèmic i educatiu, 
pensadors i activistes, com Arcadi Oliveres, 
Francesc Torralba, Lucía Caram, Jordi Pigem, 
Josep Maria Mallarach, Antoni Matabosch, 
Josep Maria Carbonell, Enric Puig, David Jou, 
Salvador Busquets, Màxim Muñoz, Marga-
rita Bofarull, Peio Sánchez, Xavier Morlans, 
Manel Pousa o M. Victòria Molins. Alhora s’hi 
sumen laics implicats en diversos moviments 
d’Església com Carles Armengol, Cori Casa-

Crida eclesial al compromís amb una ecologia 
integral

https://youtu.be/npd8RX9_8go
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nova, Ignasi García-Clavel, Joan Capdevila, 
Francesc Roig, Dolors Puigdevall, Xavier Ca-
sanovas, Mar Galceran o Eduard Ibáñez. 

El compromís resta obert a l’adhesió de noves 
persones i entitats i s’ha fet públic en ocasió del 
cinquè aniversari de la publicació de l’encíclica 
Laudato si’. Els signants expressen preocupa-
ció davant d’un “desenvolupament depreda-
dor” que afecta “els països i les comunitats més 
pobres”. Consideren que la crisi sanitària “ha 
mostrat un cop més la profunda interdepen-
dència de la família humana”. I per això fan una 
crida a la “corresponsabilitat” en clau d’Església 
catalana per “avançar en la construcció d’un 
món més just i fratern”.

Amb el document mostren el seu compromís 
particular i col·lectiu a “defensar la Casa Comu-
na i cada un dels humans que l’habiten amb les 
nostres actituds i opcions de vida”. Així mateix, 
aposten per assumir “un estil de vida alegre-
ment sobri, senzill, contemplatiu i solidari”, 
i per “reduir la producció de residus i l’ús de 
plàstics, optar per energies renovables, apostar 
per les empreses d’economia social i solidària i 
les finances ètiques, afavorir la producció i co-

mercialització de productes agroecològics i de 
proximitat, utilitzar el transport públic sempre 
que sigui possible i donar suport a iniciatives 
que promoguin una nova economia i un nou 
model de desenvolupament fonamentat en el 
bé comú i l’ecologia integral”. 

També es comprometen a posar-se “al costat 
dels que són perseguits pel seu servei profètic de 
denúncia i reparació d’injustícies, de defensa de 
la terra i dels drets dels petits, d’acollida i suport 
a les persones migrants, les que cerquen refugi o 
les que són objecte de tràfic o explotació”.

Signatura oberta a noves adhesions

Finalment, el compromís, obert a l’adhesió tant 
personal com d’entitats, vol animar a totes les 
comunitats cristianes “a concretar aquest com-
promís comunitari en les seves activitats i fer 
tots els esforços possibles perquè es promogui, 
s’aprofundeixi i es vagi posant en pràctica la 
crida urgent del papa Francesc a una Conversió 
Ecològica Integral”.

Els signants obren així a Catalunya la celebració 
de la Setmana Laudato si’, convocada pel papa 

Francesc amb motiu del cinquè aniversari de 
l’encíclica Laudato si’. El document s’inspira en 
el compromís signat el mes d’octubre a Roma, a 
la catacumba de Domitila, per part d’un grup de 
participants en el darrer Sínode de l’Amazònia.

Són entitats promotores del Compromís amb 
una ecologia integral Justícia i Pau Catalunya, 
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Càritas 
Diocesana de Barcelona, Mans Unides, Movi-
ment de Professionals Catòlics de Barcelona, 
Fundació Escoles Parroquials de Barcelona, Lli-
ga Mare de Déu de Montserrat, Grup Sant Jordi, 
Acció Catòlica General de Barcelona, Fundació 
Joan Maragall, Comunitat dels Carmelites Des-
calços de Barcelona, Delegació de Pastoral So-
cial i Caritativa de Barcelona. Aquesta platafor-
ma de treball ja va impulsar el 4 d’octubre, per 
la festa de Sant Francesc d’Assís, una pregària 
conjunta en el marc del Temps de la Creació. 

Amb motiu del cinquè aniversari de l’encíclica, 
també s’està duent a terme la campanya Lau-
dato Si’ cada dia, impulsada des de la Xarxa de 
Parròquies EcoSolidàries, de Justícia i Pau.

cr | llegir al web +  

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/compromis/
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/compromis/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/grup-bisbes-renova-pacte-catacumbes-esglesia-pobra
https://www.catalunyareligio.cat/ca/entitats-cristianes-preguen-posar-en-practica-ecologia-integral
https://www.catalunyareligio.cat/ca/entitats-cristianes-preguen-posar-en-practica-ecologia-integral
https://www.catalunyareligio.cat/ca/laudato-si-cada-dia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/laudato-si-cada-dia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/crida-eclesial-compromis-ecologia-integral


A Coral Memorial comptem amb espais sagrats 
de columbaris instal·lats a diferents catedrals 
i parròquies de Catalunya. Per això, oferim la 
custòdia de les cendres en qualsevol dels nos-
tres espais memorials. A Coral us oferim con-
tractar el lloguer d’un columbari per a una urna 
amb un preu mensual de 19,30 € (IVA inclòs) 
amb una permanència de 3 mesos o amb un 
preu anual de 193 € (IVA inclòs). Amb el lloguer 
de l’espai, a Coral ens encarreguem de la reco-
llida de l’urna a qui així ho desitgi. Volem estar 
al seu costat en l’últim adéu, acompanyant-lo 
amb una cerimònia religiosa a la mateixa esglé-
sia. Actualment, aquests espais sagrats estan 
instal·lats en 13 temples religiosos. Aquests són 
la Catedral del Sant Esperit de Terrassa, les par-
ròquies de Sant Eugeni I, Papa, de Sant Ramon 
de Penyafort, de Maria Mitjancera, de la Mare 
de Déu del Pilar i de Sant Lluís Gonzaga de Bar-
celona, la Parròquia de Santa Maria de Caldes 
de Montbui, la Parròquia de Sant Cosme i Sant 
Damià d’El Prat de Llobregat, la Parròquia Mare 
de Déu de Montserrat de Viladecans, la Parrò-
quia de Sant Josep de La Llagosta, la Parròquia 
de Sant Esteve de Granollers, la Parròquia de 
Santa Eulàlia de Provençana de L’Hospitalet de 
Llobregat i la Parròquia de Sant Antoni de Sant 
Antoni de Vilamajor.

Les cendres del vostre ésser estimat en un espai sagrat
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A Catalunya són tres les demarcacions eclesi-
als que tenen el gruix de les seves parròquies 
en la fase 1 del desconfinament: les diòcesis de 
Tarragona, Tortosa i Urgell. Aquest dilluns ja 
s’han celebrat les primeres misses amb fidels a 
les parròquies més grans. Els bisbats apliquen 
els criteris de sobrietat i de prudència en la re-
presa de celebracions i fan seva la recomanació 
general de la Conferència Episcopal. Continua 
vigent el decret d’exempció del precepte do-
minical i els bisbes animen a la població de risc 
quedar-se a casa i seguir la litúrgia pels mitjans 
de comunicació.

El Butlletí Oficial de l’Estat ha fet públic aquest 
dissabte com afecta els llocs de culte la flexibi-
lització de les mesures de seguretat per preve-
nir el contagi del Covid-19. I ha autoritzat així 
l’activitat religiosa per als regions sanitàries 
que es troben en aquesta primera fase. Sempre 
sense superar el terç de l’aforament.

La xifra concreta de l’aforament màxim en 
aquestes condicions s’ha de fer constar a l’ex-
terior del temple. És una de les novetats que 
el BOE ha introduït respecte les mesures de 
prevenció que ja havia fet la Conferència Epis-
copal Espanyola amb l’anunci de les fases del 
desconfinament. El BOE també va matisar la 
distància de seguretat recomanada dins de les 
esglésies no és d’un metre i mig, sinó d’un me-
tre. Tanmateix, moltes esglésies promouen, de 
forma preventiva, el metre i mig com a referèn-
cia de distància mínima.

Els nous hàbits d’higiene, a missa

En aquesta primera fase de desconfinament els 
bisbats afectats han optat per no córrer. Volen 
protegir tant els feligresos més grans, com els 
capellans que oficien les celebracions, molts 
dels quals també són població de risc. Abans 
d’obrir les portes, els consells pastorals parro-

Com estan tornant les misses postconfinament

https://www.catalunyareligio.cat/ca/misses-tornen-maig-coronavirus
https://gremidellibreters.cat/boe-9-maig-fase-0-i-fase-1-del-desconfinament/
https://conferenciaepiscopal.es/celebracion-de-la-iglesia-en-las-fases-de-desescalada/
https://conferenciaepiscopal.es/celebracion-de-la-iglesia-en-las-fases-de-desescalada/
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quials amb els mateixos rectors de les parròqui-
es s’han organitzat per netejar i desinfectar les 
esglésies. El retorn de les misses implica tot un 
canvi d’hàbits i de rutines, tal com s’han viscut 
en altres contextos laborals o de transport.

Per orientar a les parròquies l’arquebisbat de 
Tarragona ha difós una infografia sobre les no-
ves mesures de seguretat que cal adoptar. El 
cartell serà visible a les portes exteriors de les 
parròquies, en el lloc d’accés a l’església. Anar 
a missa en aquesta primera fase de desconfina-
ment implica, entre d’altres hàbits, mantenir la 
distància entre persones i evitar aglomeraci-
ons, fer servir gel hidroalcohòlic, portar guants 
i de mascareta, i no encaixar mans en el mo-
ment de la pau ni tocar imatges.

Celebrants i parròquies estan enfeinats per ajus-
tar-se a aquestes normes de seguretat que bus-
quen evitar la propagació del coronavirus. La 
nova normativa no ha generat incidències, però 
sí molts dubtes. Una pregunta freqüent és si 
els capellans han d’anar amb mascareta. No, no 
n’han de portar. Però sí que se’ls demana prote-
gir el copó, de manera que només quedi a la vis-
ta el pa amb què el mateix celebrant combrega.

Servei d’ordre i seients assenyalats

Senyalitzar els llocs on seure als bancs és una 
altra de les pautes recomanades per orientar 
sobre aquest aforament. També es recomana 
una figura que faci servei d’ordre, a l’entrada, 
per orientar sobre els espais que puguin ha-
ver-hi lliures. Si algú arriba un cop superat l’afo-
rament, no pot seguir la celebració de peu dret 
i ha de marxar.

Des de l’arquebisbat de Tarragona recorden 
que si hi ha gent que viu sota un mateix sostre, 
no cal que mantinguin la distància de metre i 
mig. Sí que l’hauran de guardar amb la resta. 
Això implica adaptar la distància de seguretat 
respecte els llocs indicats per seure als bancs.

Exigència per als oficiants i la comunitat

Alhora de decidir la represa del culte amb fidels, 
pesa també el factor dels recursos humans. Fer 
missa sense negligir les mesures de seguretat 
establertes pel govern de l’Estat implica una 
exigència notable per al celebrant i la parrò-
quia. Molts consells pastorals han establert la 
neteja prèvia dels temples i s’han encarregat de 

retirar tots els papers de l’entrada, fossin butlle-
tins informatius, estampes, fulls dominicals o 
els mateixos cançoners.

Però si el celebrant està sol i no compta amb 
voluntaris de suport, s’haurà d’encarregar ell 
mateix de repartir el material de protecció a 
l’entrada. I tenir molt pautades les recomana-
cions durant la consagració, amb el rentat de 
mans i la protecció amb mascareta per donar la 
comunió als fidels. Si són parròquies ateses per 
capellans o religiosos en edat de risc, no reobri-
ran per ara el culte públic. És el cas de Tartera, a 
la Cerdanya, de la diòcesi d’Urgell.

Represa general

Aquest dilluns la majoria de parròquies de la 
diòcesi de Tarragona ja han començat a fer les 
misses de cada dia. Són 169 parròquies d’un to-
tal de 200. La resta continuen en fase zero: són 
de l’arxiprestat d’Urgell-Garrigues i de la co-
marca de la Conca de Barberà i que pertanyen a 
la regió sanitària de la Catalunya Central-Santa 
Coloma de Queralt, Conesa, Savallà del Com-
tat, Les Piles, Vallfogona de Riucorb, Pontils i 
Llorac. Tampoc es farà missa a la parròquia de 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/node_images/20200212-misses-desconfinament.jpeg
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/node_images/20200212-misses-desconfinament.jpeg
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Cunit, que pertany a l’àmbit sanitari del Garraf 
i l’Alt Penedès.

A la diòcesi de Tortosa les parròquies més grans 
ja han començat aquest dilluns. Tota la demar-
cació es troba en fase 1: tant a Terres de l’Ebre, 
com el territori del bisbat que correspon a la re-
gió nord de la província Castelló i que coincideix 
amb la regió sanitària que ha entrat en fase.

Desconfinament per zones a Urgell

El desconfinament a la diòcesi d’Urgell s’està 
produint a tres ritmes diferents, en funció de 
cada zones. Distingeixen l’Aran i l’Alt Pirineu, 
per una banda, que és la zona que ja ha obert. 
Mentre que la zona d’Andorra i del sud del bis-
bat d’Urgell, amb Balaguer i Noguera, aniran a 
un ritme més lent i encara no estan fent misses 
obertes als fidels.

La zona de l’Aran i l’Alt Pirineu han començat 
a celebrar missa diària. És el cas de Vielha, Pui-
gcerdà o La Seu d’Urgell. Mentre que a les par-

ròquies més petites obriran només el cap de 
setmana. El criteri d’obertura es basa primer en 
la demanda i el costum de cada població. Per 
exemple, a les parròquies d’Arties, Salardú, Es 
Bordes, València d’Àneu, Guingueta d’Àneu, Es-
caló o Coll de Nargó només es farà misses els 
festius.

A la diòcesi d’Urgell s’ha buscat fusionar les ce-
lebracions a les esglésies més grans, en espais 
que faciliten poder mantenir la separació entre 
persones. És el cas de la localitat amb més po-
blació de la demarcació: la Seu d’Urgell. Aquí 
s’han agrupat les misses en una de sola. A les 
onze del matí se celebra només a la Catedral. 
Aquest primer dilluns a la catedral d’Urgell s’hi 
han aplegat una vintena de persones. Després, 
a dos quarts de set de la tarda, es fa missa a San-
ta Magdalena, i a les vuit del vespre, a la Missió.

Àmbit rural i misses reduïdes

Dissabte es farà la primera missa vespertina a 
la Catedral de Tortosa i diumenge se celebrarà 

la missa d’onze del matí. Amb tot, la missa que 
s’havia celebrat a les nou del matí a la catedral 
ha quedat suspesa: s’ha decidit així tenint en 
compte l’edat avançada de la població del barri 
antic.

La majoria de parròquies petites no obriran 
fins dissabte i, en general, redueixen les mis-
ses. S’adapten així a la previsió d’assistència. 
Si en una parròquia es feien tres misses al dia, 
es passa a fer-ne una de sola i en un horari més 
assequible.

En el cas de Tortosa, que és una diòcesi rural 
amb pobles molt petits habitats per gent gran, 
moltes parròquies han optat per no fer missa. 
Recorden que continua l’estat d’alarma i reco-
manen que la gent gran s’abstingui d’anar a 
missa. Ben bé fins que s’entri a la segona fase. O 
si convé, fins a més endavant. En qualsevol cas, 
resten amatents a l’evolució de la pandèmia.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/prudencia-sobrietat-misses-postconfinament-coronavirus
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El confinament ha accelerat situacions de vul-
nerabilitat i d’aproximació. L’Associació de vo-
luntaris Taxi Anget ha pogut observar com fa-
mílies en situació de pobresa es quedaven sense 
aliments enmig del ramadà. Com que no podien 
reunir-se en mesquites, cases o locals per tren-
car el dejú, perdien l’empara d’aquests espais. 
Davant d’això, Taxi Anget ha contactat amb la 
Fundació Ibn Battuta, i aquesta, al seu torn, amb 
Càritas Diocesana de Barcelona. Gràcies a aques-
ta cadena, on entitats musulmanes i cristianes 
han cooperat, un centenar de famílies ha vist ar-
ribar lots d’aliments a les seves llars.

Desbordats

Mouad Douas Berrohou, voluntari de Taxi An-
get, relata l’inici d’aquesta història: “El nostre 
grup està conformat per taxistes musulmans 
marroquins, fa quatre setmanes vam començar 
a oferir trasllats gratuïts al personal sanitari per-
què pogués arribar als hospitals, i ben aviat và-
rem veure com del confinament emergien altres 
necessitats, hi havia famílies en situació precària 
que estaven quedant-se sense aliments durant 
el ramadà, no podien trencar el dejú, així que 
vam preguntar a Mohammed Loudini Nkhaili, 

Musulmans i cristians treballen 
plegats contra la fam

http://www.facebook.com/taxi.anget
http://caritas.barcelona/


Ds, 16/05/2020 | Catalunya Religió | núm. 8218 | RELIGIONS

president de l’associació, que què li semblava si 
començàvem a organitzar-nos en una segona lí-
nia d’acció: comprar productes i distribuir-los a 
les llars; ell de seguida ens va contestar que en-
davant.”

A mesura que uns 30 taxistes es movien per 
l’àrea metropolitana de Barcelona, més petici-
ons arribaven. “Tant és així que vàrem obrir un 
compte bancari per recaptar diners, també vam 
aconseguir aliments de restaurants i ONGs que 
ens van ajudar en el començament d’aquesta 
aventura, i a partir d’una trucada a l’exalcaldessa 
de Badalona vam trobar un local per emmagat-
zemar els lots d’aliments, sempre i que complís-
sim amb tots els permisos i normatives.” Taxi 
Anget va cobrir de forma puntual la demanda de 
500 famílies. Així i tot, aviat van adonar-se que 
necessitarien suport d’altres entitats per conti-
nuar. “Estàvem desbordats, ens semblava insos-
tenible, sabíem que necessitàvem el suport de 
més actors i així vam parlar amb el president de 
la Fundació Ibn Battuta, Mohammed Chaib”.

Vincles que donen fruit

Chaib descriu que en aquest temps de pandè-

mia són molts els que s’han quedat sense feina, 
els que s’han vist afectats per un ERTE, els que 
no arriben a finals de mes... Aquest escenari ha 
coincidit amb el ramadà on la trobada amb el 
grup i la trencada del dejú és rellevant: “Hi ha 
musulmans que es troben en situacions precà-
ries i que veuen com no poden comptar amb 
els iftars comunitaris, els espais on celebrem 
romanen tancats, i per tant hi ha famílies que 
s’han quedat sense àpat, aliments que són es-
pecials i específics per aquest temps” i segueix 
“quan Mouad em va explicar que Taxi Anget 
s’havia embarcat en una xarxa de distribució 
d’aliments a diferents punts de l’àrea metropo-
litana de Barcelona, la idea de col·laborar-hi em 
va entusiasmar, però era un projecte de gran 
volada, necessitava a algú altre en aquesta ca-
dena, vaig pensar i pensar, i vaig decidir trucar 
a Jaume Flaquer.”

Jaume Flaquer, jesuïta responsable de l’Àrea de 
Teologia a Cristianisme i Justícia, té una llarga 
trajectòria marcada pel coneixement de la co-
munitat musulmana, i la construcció de ponts 
entre el món cristià i el musulmà a Catalunya, 
“Mohammed Chaib em va trucar exposant-me 
el cas i de seguida vaig pensar que la millor 

persona amb qui podia posar-se en contacte 
era Salvador Busquets, director de Càrites Dio-
cesana, la veritat és que visc el fet d’establir vin-
cles com a missió personal, i em provoca goig 
saber que en aquesta ocasió ha donat fruits.”

100 lots d’aliments

La llista de famílies que havien registrat els ta-
xistes era llarga, la Fundació Ibn Battuta va de-
manar a l’Associació Taxi Anget que en selecci-
onés les 100 més vulnerables, i així ho van fer, 
nuclis que poden abraçar de 2 a 7 integrants, es 
calcula que s’han arribat a atendre un total de 
300 persones. “Els taxistes van anar a recollir el 
darrer dilluns els lots a Càritas, els van emma-
gatzemar en el seu local a Badalona, i els han 
anat distribuint al llarg de la setmana passada 
a les llars, també han pogut distribuir targetes 
amb 20 euros de crèdit amb les quals poden 
comprar productes frescs, han fet un vídeo on 
es veu la recollida dels lots, la lletra que acom-
panya l’audiovisual és molt maca; diu explíci-
tament que hi ha famílies que han vist la llum 
ara”, explica Chaib. 

La col·laboració que hi ha entre la Fundació Ibn 

http://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.facebook.com/100010717092545/videos/1124980317869194/
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Battuta i Càritas Diocesana de Barcelona ve de 
lluny, ja l’any 2001, a petició de la Generalitat de 
Catalunya van posar-se en contacte amb el tan-
cament a les esglésies. “Junts vam atendre més 
de 1.000 persones, i des d’allà hem anat continu-
ant la nostra relació a conferències, actes, al con-
sell municipal de Barcelona, i ara ens hem tornat 
a trobar”, recorda Chaib “Salvador Busquets de 
seguida s’ha posat a la nostra disposició i també 
tot el seu equip de Càritas, la dificultat més gran 
que hi ha hagut és que per justificar la donació 
es necessita compilar una sèrie de documenta-
ció, complir una sèrie de protocols, els volunta-
ris taxistes han perfeccionat cada vegada més 
aquest seguiment, i Càritas s’ha mostrat oberta 
i flexible en tot el procés.”

Busquets explica que en aquesta ocasió s’ha 
fet confiança: “Aquesta crisi, com diu la nostra 
cap de comunicació i relacions internacionals, 
Anna Roig, està sent un accelerador de molè-
cules, és a dir, allò que trigaria dos o tres anys 
en succeir, ara succeirà en setmanes.” L’emer-
gència accentua les necessitats, i accelera els 

acostaments: “Hem estat atents a les justifica-
cions, però també és cert que hem estat flexi-
bles en alguns protocols per facilitar l’arribada 
àgil d’aliments en aquest mes, ens ha semblat 
prioritari”.

Diferents religions, mateix objectiu

Flaquer subratlla que aquesta “no ha estat una 
iniciativa que hagi sorgit d’una idea de voler 
fer una acció interreligiosa, sinó que a partir de 
la recerca d’un ajut social, de manera natural 
dues entitats musulmanes i una de cristiana 
han treballat plegades, això diu molt a favor de 
la normalització de les relacions, i de la comu-
nitat islàmica en el teixit social català”.

Tots els implicats a la cadena estan cooperant, 
i treballant en un mateix plànol: “No és una 
que dona, i l’altra que rep, per fer arribar els 
aliments s’han de proporcionar els lots i tam-
bé s’han de distribuir, tots, en igual mesura, 
fem possible que les famílies puguin comptar 
amb aliments durant aquest mes de ramadà, a 

més a més, val a dir que els taxistes també han 
volgut col·laborar amb altres repartiments que 
hem d’efectuar des de Càrites a altres famílies”, 
informa Busquets. I conclou: “La pobresa, igual 
que el covid, afecta a tots independentment de 
la religió, si bé és cert que hi ha hagut contac-
te de dues religions diferents, el que ens ha fet 
forts és treballar i focalitzar-nos en un mateix 
objectiu, i aquest és alleugerir el patiment que 
aquestes famílies estan tenint”.

Tanmateix, s’ha evidenciat que tant per la tra-
dició musulmana com per la tradició cristiana, 
l’altruisme és un pilar: “Anem agafats de la mà 
en aquest sentit, en el mes del ramadà s’accen-
tua la importància del fet d’anar junts, com a 
comunitat, és un moment clau on t’atures per 
recordar a Déu, i pensar en els altres, i això és 
comú en el cristianisme, he de dir que aquesta 
iniciativa ha tocat el fons de la meva persona”, 
confessa Chaib.

lucía montobbio –cr | llegir al web +  
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Les adoratrius atenen 115 víctimes de tràfic 
de persones durant el confinament

El Projecte Esperanza - Adoratrius, que treba-
lla des de l’any 1999 oferint un suport integral 
a les dones que han patit el Tràfic d’Éssers Hu-
mans, ha atès fins a desembre de 2019 un to-
tal de 1120 dones de 70 nacionalitats. L’equip 
interdisciplinari treballa des d’una perspectiva 
de drets humans i gènere, amb un enfocament 
d’intervenció centrat en la víctima, en el seu 
benestar i en la garantia dels seus drets, tal com 
estableix el marc normatiu internacional.

adoratrius | llegir al web +

Els jesuïtes d’Europa demanen solidaritat 
a la UE i no tornar a la “vella normalitat”

La Conferència Jesuïta de Provincials Europeus 
dirigeix avui un missatge a les institucions de la 
UE demanant que es fomenti una “autèntica so-
lidaritat ètica i social”, en temps de pandèmia. 
Expressen que la pandèmia del coronavirus ha 
reforçat la consciència d’una interconnexió que 
vincula a tots els pobles d’Europa més enllà de 
l’individualisme. Una font de canvi i de solidari-
tat, una consciència que “ha de sorgir en una fer-
ma resolució de dedicar la pròpia vida i energia al 
servei del bé comú” i que significa transformar les 
estructures que malmeten les relacions entre els 
individus i els pobles. 

jesuïtes | llegir al web +

Joan Lluís Playà, nou delegat mundial 
del Rector Major per a la Família Salesiana

Després de diverses responsabilitats a Cata-
lunya el 2015 Playà va ser nomenat pel rector 
major assistent espiritual de les Voluntàries de 
Don Bosco (VDB) i dels Voluntaris amb Don 
Bosco (CDB) i es va traslladar a Roma. Ara hi 
suma aquest nou encàrrec. Actualment són 
32 els que formen part de la Família Salesiana. 
Hi ha grups de vida consagrada religiosa, mas-
culins i femenins; grups de vida consagrada 
secular; alguns reconeguts como a nous mo-
viments; i un d’altres com associacions publi-
ques de fidels. 

salesians/cr | llegir al web +
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A Viladecans Punt de Trobada, que és una re-
vista mensual que un grup de viladecanencs 
i viladecanenques fem i enviem per correu 
electrònic a unes 1.300 persones, aquest mes 
de maig hem publicat un breu article signat per 
Maria Comas i que porta per títol ‘Una situació 
molt dura’. Diu així:

“Des del meu lloc de presidenta del Club de Jubi-
lats de l’Alba-rosa voldria fer algunes reflexions 
sobre tot el que està passant.

Està sent molt dur i trist viure de tan a prop la 
pèrdua d’amics i socis nostres. Hem passat amb 
ells molt bones estones i ara tot canviarà. Res no 

serà igual. Hi ha hagut molt de sofriment, que 
ens marcarà per sempre a la gent gran.

Voldria oferir el meu homenatge als que ja no hi 
són: Victòria, Eduard, Saladina, Consuelo, Joan, 
Cristina, Amalia, socis nostres. Segurament 
quan sortim d’això n’hi haurà hagut més.

Vull agrair a la nostra tècnica municipal de la gent 
gran Marga Gómez per donar-nos ànims cada 
dia i per posar-se en contacte amb persones que 
estan soles, i a Marga Belmonte, responsable del 
nostre casal, que sempre hi és quan la necessites.

Gràcies.”

La malaltia i la mort

PER JOSEP LLIGADAS 
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

Fotografia: Jungmoon | CC2.0

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre
https://www.flickr.com/photos/71356865@N00
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Efectivament, és dura, aquesta situació. Ni en 
la meva família ni en el meu entorn proper no 
hem viscut cap cas de malaltia greu ni de mort 
per causa de la pandèmia, i és per això que jo no 
he experimentat personalment aquest senti-
ment de duresa, de tristesa, de sofriment. I per 
això mateix m’ha anat bé llegir aquest article 
que, en la seva brevetat, tan bé sap transmetre 
el que la pandèmia significa, tant per als qui la 
pateixen en primera persona com per al seu en-
torn de família i amics.

Perquè el que dona la mesura de la gravetat 
de la pandèmia és precisament això: les mol-
tes persones que l’estan patint i que n’experi-
menten el dolor, la por, la incertesa davant el 
propi futur, i les que experimenten la pèrdua 
de persones properes i estimades. La malal-
tia i la mort formen part, sens dubte, de les 
nostres vides. Però quan la malaltia i la mort 
arriben trencant tan massivament i tan impre-
visiblement els processos habituals del nostre 
desgast físic, aleshores la sensació es fa molt 
més punyent, molt més com si ens haguessin 

agredit a tots de cop, com una immensa onada 
que ens ofega.

Davant tant de dolor i tanta mort no hi ha gaire 
cosa a dir. Segurament que la millor resposta és 
el silenci que ens ajudi a pair la nostra feblesa, 
l’acompanyament mutu que no pretén arreglar 
res sinó només acompanyar, i la valoració de la 
vida viscuda amb totes les seves riqueses i fe-
bleses.

I Déu, és clar. El senyor Rodríguez, un home de 
més de 90 anys que va ser durant molts anys in-
fatigable president de la comunitat de propieta-
ris del bloc de més de 300 habitatges on la Mer-
cè va viure fins que ens vam casar, i que no fa 
gaire es va quedar vidu, li deia a la Mercè: “Jo no 
sé com anirà tot això, ni què em passarà, però sí 
que sé que, vagi com vagi, jo no em moriré sol”.

Sí, el silenci, l’acompanyament mutu, la valora-
ció de la vida viscuda, i Déu.

josep lligadas | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre/malaltia-mort-260715


• Davant la crisi provocada pel coronavirus, el 
Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Soci-
als reforça el seu compromís amb els col·lectius 
més vulnerables ampliant el termini de presen-
tació d’iniciatives interculturals fins a l’1 de ju-
liol i incloent-hi propostes que donin resposta 
als nous reptes que es plantegen com a conse-
qüència de l’emergència social.

• A Catalunya, 141 projectes van ser seleccionats 
en el marc del Programa d’Ajuts a Projectes d’Ini-
ciatives Socials, al 2019. En el conjunt d’Espa-
nya, la Fundació ”la Caixa” va destinar un total 
de 17,3 milions d’euros a 736 projectes socials, 
que van arribar a 268.231 persones l’any passat. 

• El programa col·labora amb organitzacions 
sense ànim de lucre per promoure iniciatives 
que es dirigeixen especialment a les persones 
en situació de vulnerabilitat social i que te-
nen com a objectiu la promoció de la igualtat 
d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida.

• «Amb aquesta convocatòria, volem contribuir 
a la construcció d’una societat més inclusiva i 

La Fundació ”la Caixa” destina 2,2 milions d’euros 
a impulsar projectes d’interculturalitat i acció social

S’OBRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INICIATIVES SOCIALS



diversa, impulsant projectes que fomentin la 
convivència ciutadana intercultural i el desen-
volupament social, sobretot en circumstàncies 
complexes com l’actual, provocada per la crisi 
del coronavirus», ha explicat el subdirector ge-
neral de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.

La Fundació ”la Caixa”, presidida per Isidre 
Fainé i dirigida per Antoni Vila, destinarà 2,2 
milions d’euros a impulsar iniciatives d’inter-
culturalitat i acció social a través del Programa 
d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials. Davant 
la crisi provocada pel coronavirus, l’entitat refor-
ça el seu compromís amb les entitats socials de 
Catalunya i els col·lectius més vulnerables am-
pliant el termini de presentació de projectes fins 
a l’1 de juliol i incloent-hi propostes que donin 
resposta als nous reptes que es plantegen com a 
conseqüència de la pandèmia que afecta sobre-
tot les persones en risc d’exclusió social.

El programa col·labora amb organitzacions sen-
se ànim de lucre per promoure iniciatives que 
es dirigeixen especialment a les persones en si-
tuació de vulnerabilitat social i que tenen com 
a objectiu la promoció de la igualtat d’oportuni-
tats i la millora de la seva qualitat de vida.

«Amb aquesta convocatòria, volem contribuir 
a la construcció d’una societat més inclusiva i 
diversa, impulsant projectes que fomentin la 
convivència ciutadana intercultural i el desen-

volupament social, sobretot en circumstàncies 
complexes com l’actual, provocada per la crisi 
del coronavirus», ha explicat el subdirector ge-
neral de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.

El Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives 
Socials a Catalunya 

A Catalunya, 141 projectes van ser seleccionats 
al 2019 a través del programa, arribant a 64.449 
persones amb l’impuls de 3,5 milions d’euros. 
En el marc de la convocatòria d’Interculturali-
tat i acció social, a Catalunya es van impulsar 29 
projectes amb una dotació de 726.0000 euros, 
que va beneficiar a 29.734 persones.

En total, l’any passat la Fundació ”la Caixa” va 
destinar 17,3 milions d’euros a 736 projectes 
socials a través de 660 entitats socials. Els pro-
jectes van contribuir a millorar la vida d’un total 
de 268.231 persones. Tot això, amb la finalitat de 
millorar les condicions de vida de les persones 
que estan en situació o amb més risc d’exclusió 
social.

El Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives 
Socials, alineat amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS), impulsa anualment 
diferents convocatòries socials que aborden pro-
jectes en els àmbits següents: promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a l’envelliment, a la 
discapacitat i a la malaltia; lluita contra la pobresa 

infantil i l’exclusió social; habitatges per a la inclu-
sió social; inserció sociolaboral; Interculturalitat i 
acció social, i acció social en l’àmbit rural.

Les entitats interessades en la convocatòria d’In-
terculturalitat i acció social poden consultar-ne 
les bases i el calendari de sol·licituds d’aquest 
any al web: https://obrasociallacaixa.org/ca/
convocatoria-la-caixa-ajuts-projectes-iniciati-
ves-socials

https://obrasociallacaixa.org/ca/convocatoria-la-caixa-ajuts-projectes-iniciatives-socials
https://obrasociallacaixa.org/ca/convocatoria-la-caixa-ajuts-projectes-iniciatives-socials
https://obrasociallacaixa.org/ca/convocatoria-la-caixa-ajuts-projectes-iniciatives-socials
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La Fundació Migra Studium obre una comuni-
tat d’hospitalitat per tal de donar acollida a per-
sones migrants en situació de vulnerabilitat. 
Situada al municipi de Sant Cugat del Vallès, i 
en un espai cedit per la Companyia de Jesús, la 
comunitat obrirà les portes aquest cap de set-
mana. Des de l’entitat consideren que davant 
una situació excepcional provocada per la crisi 
sanitària, cal reforçar els recursos que ja esta-
ven en marxa.

La comunitat, que donarà cabuda fins a 10 
persones, servirà per donar suport a la Xarxa 
d’Hospitalitat. Al llarg dels darrers dos anys 
més de 60 persones han estat acollides per fa-

mílies de la Xarxa, en períodes de tres mesos. 
“Tenim una xarxa amb famílies molt generoses 
que han seguit acollint durant el confinament” 
diu Maria del Carmen de la Fuente, directora 
de l’entitat. Les famílies que s’havien acollido-
res han allargat el seu compromís a causa del 
coronavirus.

Una generositat que comptarà amb un suport 
especial “fins que torni la normalitat”. De la 
Fuente assenyala que els recursos habitacionals 
estan plens i actualment hi ha molta gent dor-
mint al carrer. Aquesta situació ha portat a l’en-
titat a buscar una sortida excepcional per tal de 
donar resposta a la necessitat que han detectat.

Migra Studium obre una comunitat 
per reforçar l’hospitalitat durant la pandèmia
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La casa obrirà amb l’entrada de tres joves que 
estan acollits actualment en famílies, acompa-
nyats per una persona de l’equip de l’entitat. 

A aquests s’hi afegiran progressivament altres 
persones acollides. Per tal de garantir una in-
serció municipi les persones acollides compta-
ran amb la presència de la comunitat local, que 
ja s’ha compromès al suport educatiu i acom-
panyament.

D’altra banda, Migra Studium ha obert aquest di-
lluns les portes per a l’orientació social i jurídica. 
Han habilitat l’església que està dins l’edifici on 
es troba la fundació, amb accés pel Carrer Ataülf 
4 del barri Gòtic de Barcelona. Les persones mi-
grants que ho necessitin podran plantejar qües-
tions o necessitats en relació a tràmits, accés a 
recursos o dubtes sobre la seva situació jurídica.

cr | llegir al web +  

Https://www.catalunyareligio.cat/ca/migra-studium-obre-comunitat-reforcar-hospitalitat
https://www.catalunyareligio.cat/animaset-radio
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Aquestes van ser les paraules que el papa Fran-
cesc ens adreçà en l’homilia de la Vetlla Pas-
qual. El papa ens deia: “Aquesta nit conquerim 
un dret fonamental que no ens serà arrabas-
sat: el dret a l’esperança. Una esperança nova, 
viva, que ve de Déu”. És l’esperança de Jesús 
que infon en el nostre cor la certesa que Déu 
ho condueix tot cap al bé. Per això el papa ens 
convidava a no dipositar “l’esperança sota una 
pedra”, ja que Jesús Ressuscitat “il·lumina la 
foscor del sepulcre i avui vol arribar als racons 
més foscos de la vida”.

Malgrat el sofriment, la malaltia i la mort dels 
éssers estimats que hem perdut en aquesta 

pandèmia, cal alçar-nos de nou com ens deia 
el papa, per “somiar, arriscar i comprometre’ns 
per canviar el món”. I és que “l’anunci pasqual 
és un anunci d’esperança”, ja que “la foscor i la 
mort no tenen l’última paraula”.

En la pregària a la plaça de Sant Pere, el 27 de 
març, el papa ens encoratjava a “triar entre el 
que compta veritablement i el que passa, per 
separar el que és necessari del que no ho és”. 
Això és el que van fer Sant Francesc d’Assís i 
Sant Benet (i molts altres homes i dones) que 
van trobar en Déu la seva felicitat. Francesc va 
ser un jove ric que s’ho passava bé fins que va 
perdre una guerra i empresonat, se n’adonà que 

El dret a l’esperança

PER JOSEP-MIQUEL BAUSSET 
A DEL SANTUARI ESTANT

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200411_omelia-vegliapasquale.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/urbi-et-orbi-papa-mateixa-barca-salva-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant
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la vida que havia portat fins aquell moment no 
tenia sentit. I va ser en l’Evangeli que Francesc 
trobà el camí de la felicitat. Per això, abando-
nant la vida d’abans, se n’anà a viure amb els 
pobres. També Sant Benet, de família benes-
tant i provinent de la província de Núrsia (al 
nord-est de Roma), va cursar estudis liberals a 
Roma. Però desencisat per l’ambient d’una so-
cietat decadent, abandonà la ciutat i se n’anà a 
una cova, a Subiaco, a setanta quilòmetres de 
Roma, on en un lloc solitari creà el seu desert 
interior. Sant Francesc i Sant Benet i tants altres 
homes i dones, van descobrir un dia que la vida 
només tenia sentit si vivien arrelats a l’espe-
rança, si somiaven, si arriscaven el seu futur, si 
es comprometien per canviar el món, com ens 
deia el sant pare.

Desgraciadament fins ara, com ens recordava 
el papa en la pregària del 27 de març, “ens hem 
deixat absorbir per allò material” i “trastornar 
per la presa”. I per això, anestesiats per la in-
diferència, “no ens hem despertat davant de 
guerres i d’injustícies del món, ni hem escoltat 
el crit dels pobres i del nostre planeta, greu-
ment malalt”. I és que amb el nostre egoisme 

ens hem tancat en nosaltres mateixos, mentre 
ignoràvem el plor dels desvalguts i el clam de la 
terra, ferida per la nostra insensibilitat.

Per això, després d’aquesta pandèmia hem de 
canviar de vida. No podem continuar immer-
sos en la indiferència, perquè el món està so-
frint molt. Hem de deixar de banda la insolida-
ritat, que ens tanca egoísticament en nosaltres 
mateixos i hem de treballar activament a favor 
del bé comú dels ciutadans, ajudant els qui 
passen necessitat. Hem de ser artesans d’espe-
rança i llavors de resurrecció, perquè com ens 
recordava el papa, “en Jesús Ressuscitat, la vida 
ha vençut la mort” i per això “la fe pasqual ali-
menta la nostra esperança”, una esperança que 
no defrauda mai, ja que ens fa vore que Jesús, 
“en la foscor de les nostres nits, és certesa en les 
nostres incerteses”.

Com a deixebles de Jesús de Natzaret, els cris-
tians hem de ser homes i dones capaços de 
transmetre esperança, per així repensar aquest 
sistema econòmic tan depredador i tan injust, 
sobretot per a les persones més desafavorides, 
un sistema econòmic que el papa ha denunci-

at tantes vegades com un sistema que mata, ja 
que està basat en una economia que exclou i 
que per això mateix esclavitza els més pobres. 
Un sistema econòmic que el cardenal Rein-
hard Marx, arquebisbe de Munic, ja fa temps 
que va denunciar com un capitalisme inhumà 
que empobreix la gent més vulnerable del nos-
tre món.

Després de la Covid-19 hem d’alçar-nos de 
nou, cal que ens alcem de nou i que ajudem a 
alçar-se a aquells que no poden fer-ho per ells 
mateixos. Però no per tornar a viure com abans 
d’aquesta pandèmia, sinó per a viure una nova 
vida, com va ser nova la vida de Jesús després 
de la seua resurrecció. Entre tots, donant la 
mà als qui han caigut i no poden més, hem de 
construir una vida més fraterna, més humana i 
més solidària, per així, com ens deia el papa, sa-
ber “triar el que compta veritablement i el que 
passa” i “per separar el que és necessari del que 
no ho és”.

josep-miquel bausset | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant/dret-esperanca-260970
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El web sobre Drets dels Infants dels Maristes 
creix en estructura i continguts

L’apartat “Drets dels infants” del portal maristes.
cat creix en dimensió i en continguts. S’ha ator-
gat un espai més ampli a una pàgina que ja exis-
tia i s’ha dotat d’una estructura més completa, on 
el projecte en favor de la defensa dels drets dels 
infants pren una envergadura coherent amb el 
projecte educatiu dels Maristes. Hi presenten la 
política institucional marista en aquest marc, el 
relat de com treballem els drets a les obres edu-
catives, la formació que es duu a terme en diver-
sos àmbits, els processos de certificació en els 
quals estan immersos o la difusió externa que té 
la feina en la defensa dels drets dels infants. 

maristes | llegir al web +

Sabadell celebra l’Aplec de la Salut 
a porta tancada

Dilluns, festa del tradicional Aplec de la Salut 
de la ciutat de Sabadell. Enguany no es pot ce-
lebrar pel Covid-19. Però el bisbe Josep Àngel 
Saiz Meneses ha celebrat a porta tancada la 
missa en el Santuari de la Mare de Déu de la Sa-
lut, que és també patrona de la diòcesi. La cele-
bració ha estat retransmesa pel canal youtube 
del bisbat i ha estat seguida per un bon nombre 
de sabadellencs i devots de la Mare de Déu en 
general. “Ella ens ajudarà a sortir d’aquesta crisi 
amb un estil de vida més profund i espiritual, 
més reflexiu i assenyat, més fraternal i solidari”, 
ha dit el bisbe.

bisbat de terrassa | llegir al web +

Associacions i federacions de lleure 
demanen un estiu “pels esplais i caus”

Han publicat un posicionament conjunt -sota 
el títol “l’estiu (també) és dels esplais i caus”- 
per “donar veu” a les milers de monitores i caps 
de les seves entitats i per reivindicar “l’impor-
tant paper” que estan desenvolupant durant 
l’estat d’alarma per la COVID-19. El manifest 
destaca com durant el confinament, esplais i 
agrupaments han “reinventat” la seva activi-
tat i “adaptat” la tasca educativa, “salvant totes 
les distàncies”, a les circumstàncies del confi-
nament per poder “donar de manera regular i 
constant resposta a les necessitats dels infants, 
joves i famílies”.

estris | llegir al web +

https://www.maristes.cat/drets-dels-infants
https://www.catalunyareligio.cat/ca/web-sobre-drets-dels-infants-dels-maristes-creix
https://www.catalunyareligio.cat/ca/web-sobre-drets-dels-infants-dels-maristes-creix
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sabadell-celebra-aplec-salut-porta-tancada
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sabadell-celebra-aplec-salut-porta-tancada
https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2020-05-12-manifest-estiu
https://www.catalunyareligio.cat/ca/associacions-federacions-educatives-lleure
https://www.catalunyareligio.cat/ca/associacions-federacions-educatives-lleure
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Lledoners canvia el centre de treball 
de Junqueras perquè l’arxiu 
de Poblet està tancat
DV, 15/05/2020 | REGIÓ 7 

El Vaticà s’estreny el cinturó
DJ, 14/05/2020 | LA VANGUARDIA

Portugal resa virtualment a Fàtima 
amb el virus de nou sota control
DC, 13/05/2020 | LA VANGUARDIA

Giménez anuncia un funeral 
per recordar els morts pel Covid-19 
durant la missa de Sant Anastasi
DM, 12/05/2020 | LA MAÑANA

Urgell celebra la Mare de Déu 
de Fàtima
DC, 13/05/2020 | BISBAT D’URGELL

Mor Ildefonso Asurmendi 
Mezquíriz, salesià sacerdot
DL, 11/05/2020 | SALESIANS

Tanatoris, de 10 en 10, 
i sense abraçades 
DL, 11/05/2020 | EL PUNT AVUI

El discurs oberturista del Papa no 
aconsegueix moderar els bisbes 
espanyols més integristes 
DL, 11/05/2020 | PÚBLICO

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2020/05/14/lledoners-canvia-centre-treball-junqueras/612125.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200514/481139885873/el-vaticano-se-aprieta-el-cinturon.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200513/481129267661/portugal-fatima-rezar-coronavirus-iglesia.html
https://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/diversos-fidels-assisteixen-a-la-missa-de-sant-anastasi-de-lleida-tot-i-que-encara-no-sha-entrat-a/
https://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2020/11259-festa-de-la-mare-de-deu-de-fatima
https://www.salesianos.edu/Articulos/12321/1/116/MorIldefonsoAsurmendiMezqurizsalesisacerdot
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1787802-tanatoris-de-10-en-10-i-sense-abracades.html
https://www.publico.es/sociedad/iglesia-catolica-discurso-aperturista-papa-no-logra-moderar-obispos-espanoles-integristas.html
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