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Diumenge 24 de maig s’han complert cinc anys 
de la Carta Encíclica Laudato si’ del papa Fran-
cesc. Hi ha múltiples iniciatives per commemo-
rar l’aniversari. ¿Ha escoltat l’Església la crida 
del Papa a una “conversió ecològica integral”? 
¿Hem pres consciència els catòlics del món del 
dany que provoquem a la natura a causa de “l’ús 
irresponsable i l’abús dels béns que Déu hi ha 
posat” (LS, 2)? ¿Hem entès la necessitat urgent 
d’un canvi d’estil de vida per protegir la Casa de 
tots i respondre al “clam de la terra i el clam dels 
pobres” (LS, 49)? Em temo que no massa.  

Amb Laudato si’ ha passat com amb tants altres 
documents papals: lloat i saludat per la majoria, 

llegit i meditat per una minoria, interioritzat i 
començat a viure solament per uns pocs, sovint 
aquells que ja es movien en la mateixa direcció.

És cert que, a poc a poc, moltes persones i co-
munitats han començat a fer passos impor-
tants. Però col·lectivament som realment molt 
lluny dels reptes que l’Encíclica assenyala.

Mentrestant, la destrucció ecològica no ha pa-
rat de créixer. La màquina aplanadora consu-
mista ha seguit destruint dia a dia l’espai vital 
dels pobles més vulnerables, deteriorant la 
qualitat de vida de tots i amenaçant de generar 
catàstrofes irreversibles.

Cinc anys de l’Encíclica ecològica: 
hem escoltat el missatge?

PER EDUARD IBÁÑEZ 
A APUNTS ETICOPOLITICS

Fotografia: Pellinni | Morguefile.

https://laudatosiweek.org/it/activities-it/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-05/comienza-semana-laudato-si-contruir-juntos-mundo-mejor.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-05/comienza-semana-laudato-si-contruir-juntos-mundo-mejor.html
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/5anyslaudatosi/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics
https://morguefile.com/creative/Pellinni
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Recentment, el Sínode de l’Amazònia (octubre 
2019) i l’Exhortació posterior del papa Fran-
cesc (‘Estimada Amazònia’, febrer 2020) ens 
han il·luminat amb un exemple paradigmàtic 
d’aquesta situació, denunciant com “els inte-
ressos colonitzadors que van estendre i este-
nen –legalment i il·legalment– l’extracció de 
la fusta i la mineria, i que han anat expulsant 
i acorralant els pobles indígenes, riberencs i 
afrodescendents, provoquen un clamor que 
crida al cel” (‘Estimada Amazònia’, núm. 9). 

Certament, el confinament global causat per 
la pandèmia ha donat un petit respir als eco-
sistemes. Però en la reactivació (i reconversió) 
econòmica que ara iniciem serem capaços de 
corregir el rumb? Sabrem aprofitar les opor-
tunitats de canvi que aquesta situació ens ha 
ofert de forma sorprenent?

Ecologia i fe cristiana

Crec sincerament que, en aquesta qüestió, els 
creients ens juguem decisivament la nostra fi-
delitat a l’Evangeli. Veritablement, Laudato si’ 
ha volgut mostrar la profunda connexió entre 
la nostra fe i el repte ecològic, que és també un 

repte de justícia social. Perquè “l’ambient humà 
i l’ambient natural es degraden junts” (LS, 48).

La qüestió ecològica no és una qüestió opcio-
nal, no és una tema específic que calgui deixar 
als ecologistes, les ONG o les administracions 
públiques. No és tampoc simplement la sensibi-
litat especial d’un Papa compromès socialment, 
ni una activitat pastoral més entre tantes altres.

La qüestió ecològica és un test a la credibilitat 
de la nostra fe. No és possible viure i testificar 
l’Evangeli si amb la nostra vida personal i co-
munitària contribuïm a consolidar l’actual mo-
del de desenvolupament depredador-consu-
mista dels béns naturals i generador d’exclusió 
social. 

Aquest model extractiu-destructiu és un 
atemptat greu contra el proïsme, especial-
ment contra aquells que pateixen directament 
els efectes de la destrucció ecològica (països 
pobres, pobles indígenes, col·lectius vulnera-
bles...) i, en últim terme, contra tota la humani-
tat, la present i la futura. I és un atemptat contra 
Déu mateix i el seu projecte per a la humanitat, 
a qui ha lliurat la Creació per tal que l’estimi i en 

faci un ús responsable en benefici de tots, per-
què ha estat destinada a tots.

Per això, viure sense tenir present aquesta si-
tuació i no actuar decididament per revertir-la, 
ens fa profundament incoherents amb la fe que 
vivim.

En realitat, l’Església, impulsada per l’Esperit, 
podria ser (i hauria de ser) justament una de les 
grans potències culturals i espirituals del món 
promotores d’una nova civilització que recu-
peri l’equilibri ecològic.

L’estructura trinitària de la Creació

L’Església, i el conjunt d’esglésies cristianes, 
conserva encara l’experiència viva que la natu-
ra, de la que formem part, és Creació i do amo-
rós de Déu Pare, per tal de sostenir la nostra 
existència, com el nostre àmbit de vida, la nos-
tra “Casa Comuna”.

La fe de l’Església ha rebut l’experiència que 
Déu és el principi i el fonament de l’ésser, que 
és donat. L’univers no és un objecte, ni un “re-
curs”, ni el fruit de l’atzar sense sentit, sinó obra 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/estimada-amazonia-en-30-cites


Ds, 30/05/2020 | Catalunya Religió | núm. 847 | PANORÀMICA

de Déu, i en reflecteix la seva bellesa, la seva 
bondat i el seu amor per nosaltres.

Viure aquesta experiència porta a la vocació pro-
funda de contemplar, estimar, tenir cura i pre-
servar la terra, vocació que compartim en bona 
mesura amb moltes altres tradicions religioses.

En aquesta experiència de fe, creiem que Déu 
ens ha atorgat l’immens privilegi de gaudir de 
la bellesa natural, amb la seva sobreabundant 
diversitat. Ens ha concedit el goig de trobar a tra-
vés d’ella la seva petjada i el seu missatge. I ens 
ha confiat l’alta missió de ser-ne els administra-
dors i protectors en benefici de tots, fins que la 
Creació sigui portada a la seva plenitud eterna.

Però, a la vegada, hi ha un fet ecològic decisiu 
que sovint no es té present. La fe cristiana ha 
experimentat Déu no com un ésser llunyà soli-
tari, que viu de manera autista, que crea el món 
i es retira, sinó com una comunitat d’amor, im-
plicada amb la seva Creació.

Déu se’ns a revelat com a Pare, Fill i Esperit Sant, 
una unitat profunda de tres “persones”, una co-
munitat de diàleg i amor. Des d’aquesta fe, cre-

iem que Déu mateix ha assumit la seva Creació 
en el Fill, s’hi ha vinculat directament, fent-se 
carn humana en Jesús de Natzaret. Déu “s’ha in-
serit en el cosmos creat, corrent la seva sort amb 
aquest fins a la Creu” (LS,99). Per la seva Resur-
recció i Ascensió al Cel, Crist ha introduït la rea-
litat creada en l’àmbit diví i a la vegada Ell s’ha 
fet present en tota la Creació, la qual ha deixat 
de ser merament natural, perquè Crist gloriós 
“l’embolcalla misteriosament i l’orienta cap a la 
seva plenitud” (LS, 100). Des d’aquest moment, 
en aquesta realitat hi habita íntimament l’Es-
perit Sant, emanat del Pare i del Fill, “animant i 
suscitant nous camins” (LS, 238).

¿És possible una comprensió ecològica més for-
ta del valor i dignitat de l’univers i de la natura, 
quan hom l’experimenta com a realitat creada 
i sostinguda pel Pare, lliurada i confiada gratu-
ïtament al nostre gaudi, sota la nostra respon-
sabilitat, assumida personalment i introduïda 
en l’àmbit diví pel Fill, i habitada íntimament i 
definitivament pel seu Esperit, i destinada a la 
plenitud amb la participació humana?

Laudato si’ ens convida a veure aquesta es-
tructura trinitària de la realitat (LS, 238-240), 

que ens porta a captar la trama profunda de re-
lacions que hi ha en l’univers i a descobrir que 
“la persona més creix, més madura i més se 
santifica a mesura que entra en relació, quan 
surt de si mateixa per viure en comunió amb 
Déu, amb els altres i amb totes les criatures” 
(LS, 240).

Repte immens i oportunitat de renovació 
per a les comunitats i institucions cristianes

Per tot això, en els temps que vivim l’Església 
és especialment cridada a ser pionera, testi-
moni i referent d’una manera nova de viure 
que suposi un canvi profund de relació amb 
la natura.

L’Església és cridada a ser motor d’un canvi 
que porti des del consumisme depredador, 
accelerat, ansiós, individualista i insatisfet, 
obsessionat en acumular béns i multiplicar 
possibilitats, a un nou estil de vida més sobri, 
humil, profètic i contemplatiu, que gaudeix 
amb poc i amb allò petit, que defensa i es fa so-
lidari amb els pobres, que assenyala allò que 
és important: l’obertura als altres per construir 
junts un món just i fratern (LS, 222-224).
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L’Església és cridada a ser punta de llança en 
el gran desafiament cultural i educatiu de fer 
tornar a la humanitat a l’harmonia amb la na-
turalesa. I això només serà possible, com diu 
el papa Francesc, si és capaç de suscitar una 
“conversió ecològica integral”, un canvi pro-
fund en el cor.

Aquest repte ens demana revifar l’experiència 
ecològica trinitària en la vida de totes les comu-
nitats cristianes (parròquies, entitats, associaci-
ons, congregacions, moviments, bisbats...) i en 
totes les seves activitats: en l’educació, en la ca-
tequesi, en els seminaris, en les cases de forma-
ció i centres d’ensenyament, en l’apostolat, en 
la gestió dels edificis (i la seva gestió de l’ener-
gia, l’aigua, els residus…), en totes les seves rela-
cions econòmiques i laborals amb tercers, en la 
gestió ètica dels seus diners. I també en la vida 
celebrativa i litúrgica.

L’Eucaristia, unió del cel i la terra

Pel que fa a aquest últim repte de la litúrgia, 
caldria rellegir i meditar molt atentament l’en-

senyament de Laudato si’ sobre l’Eucaristia. La 
conversió ecològica integral i el canvi d’estil de 
vida no vindran d’un nou activisme o un “so-
breesforç” ètic, sinó en la mesura que ens dei-
xem transformar pel Crist. I l’Eucaristia esdevé 
moment privilegiat.

Necessitem experimentar que en l’Eucaristia 
“les coses creades troben la seva major ele-
vació”, se’ns fa present com “Déu mateix, fet 
home arriba a fer-se menjar per la seva cria-
tura”, on “es realitza la plenitud, i és el centre 
vital de l’univers, el focus desbordant d’amor 
i de vida inesgotable”, on “tot el cosmos dona 
gràcies a Déu”. “L’Eucaristia uneix el cel i la 
terra, abraça i penetra tot el creat. El món que 
va sorgir de les mans de Déu torna a ell, feliç 
i en plena adoració”. De tal manera que “l’Eu-
caristia és també font de llum i de motivació 
per a les nostres preocupacions per l’ambient i 
ens orienta a ser custodis de les coses creades” 
(LS 236).

Prendre seriosament el repte ecològic és, crec jo, 
la manera de ser fidel avui a l’Evangeli i anunci-

ar-lo amb empenta renovada, connectant pro-
fundament amb les necessitats i preocupacions 
de la nostra societat i obrint nous camins de tro-
bada amb els nostres contemporanis.

L’aniversari de Laudato si’ i les lliçons que 
anem aprenent a causa de la pandèmia mun-
dial, són una nova oportunitat per reprendre 
aquest repte.

En el marc d’aquest aniversari i de la setma-
na Laudato si’ promoguda pel Papa Francesc, 
s’acaba de fer públic el Compromís en favor 
d’una conversió ecològica integral signat per 
més d’un miler de persones i entitats catòli-
ques catalanes. Us convido a signar-lo i a com-
partir-lo amb altres, com a signe i motor d’una 
nova etapa en l’Església a Catalunya. En aques-
ta etapa hi pot ajudar també la Xarxa de Parròa-
quies EcoSolidàries que promou Justícia i Pau.

eduard ibáñez | llegir al web +  

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/compromis/
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/compromis/
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/cinc-anys-enciclica-ecologica-escoltat-missatge-261890
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El diumenge 24 de maig s’han celebrat els cinc 
anys de la publicació de l’encíclica Laudato si’. 
I el papa Francesc ha anunciat l’obertura d’un 
Any especial per reflexionar sobre l’encíclica. 
Com ha calat fins ara el seu missatge a les co-
munitats cristianes de casa nostra? La majo-
ria de congregacions, moviments i parròquies 
s’han mogut en l’àmbit de la reflexió teòrica. Al-
guns grups estan en procés de presa de consci-
ència. Però encara són una minoria els que han 
emprès canvis concrets i sistemàtics a favor de 
la conversió ecològica. És el diagnòstic sobre el 
present i futur de l’ecologia integral que com-
parteixen tres perfils d’Església compromesos 
amb la cura de la casa comuna.

Del discurs, a l’acció

“L’Església catalana és dels llocs on més inicia-
tives han nascut”, apunta el monjo Lluc Torcal, 
procurador general de l’orde del Cister. “Aques-
ta veu de l’Església per l’ecologia és de les coses 
que més s’han apreciat a nivell civil i ha fet que 
l’Església catalana sigui respectada d’una ma-
nera més fonda per aquest tema”.

Justícia i Pau compta amb un grup de treball 
estable dedicat a l’Ecologia i la Justícia. “Tenim 

Encerts i febleses en l’aplicació 
de la Laudato si’ a Catalunya

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/05/24/0299/00667.html#preghiera
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la impressió que l’encíclica s’ha treballat des de 
l’erudició i la reflexió, però està costant de tro-
bar les vies d’implementació pràctica”, explica 
Maria Bargalló, vicepresidenta de l’entitat.

Hi coincideix el teòleg Antoni Matabosch: 
“Amb cinc anys s’han fet coses, però se n’ha-
guessin hagut de fer més”. Considera que “cal 
passar de la conscienciació més teòrica a una 
militància activa, que tothom hi faci alguna 
cosa”. En aquest sentit, creu en què “les cam-
panyes populars moltes vegades porten a 
efectes importants”. I posa d’exemple l’actu-
al Compromís amb l’ecologia integral. Signat 
per més de mil tres-centes persones –entre les 
quals, personalitats eclesials significatives–, 
compta amb l’adhesió d’un centenar d’entitats 
d’Església.

“El missatge ha arribat”

Molt abans de l’encíclica del papa Francesc, 
Lluc Torcal va iniciar el 2007 la transformació 
ecològica del monestir de Poblet. Com que va 
esdevenir un exemple de bones pràctiques, en 
aquests anys l’han cridat arreu a parlar de l’en-
cíclica. Són parròquies, religiosos i agrupacions 

laicals que intenten posar en pràctica el missat-
ge del papa Francesc.

“He vist que hi ha molt d’interès”, valora. Co-
mençant pels mateixos monestirs benedictins, 
com el de Montserrat i Sant Benet, i els cister-
cencs de Vallbona, Valldonzella i Solius. Els 
darrers anys ha fet xerrades també a la Unió de 
Religiosos de Catalunya, al bisbat de Tarragona, 
en el marc de la Càtedra de Pensament Cristià 
del bisbat d’Urgell i al bisbat de Solsona, on va 
fer un recés amb tots els capellans de comenta-
ri de l’encíclica.

Ha treballat l’encíclica també amb els escolapis 
i a les Jornades de Castelldaura. “Es pot consi-
derar positiu: el missatge ha arribat i hi ha res-
postes pràctiques que estan donant resultats”.

La vida religiosa, al capdavant

Maria Bargalló constata que el missatge de 
Francesc ha calat més en les congregacions re-
ligioses, i no tant a les parròquies, on just s’està 
començant a moure ara. “A nivell més popular, 
als entorns parroquials, està costant fer efecti-
va la conversió ecològica integral”.

Ho atribueix al fet que “moltes vegades depèn 
de si el rector hi està sensibilitzat”. I també a 
que “les parròquies van rebent tants inputs que 
no tenen temps de fer-los seus”. L’encíclica pot 
haver quedat com un document més, sobre la 
taula d’un despatx.

L’experiència de les ecoparròquies

Per això, explica, des de Justícia i Pau hi ha de-
dicat una mirada específica, amb la Xarxa de 
Parròquies EcoSolidàries, dedicada a difondre 
el contingut de l’encíclica entre les comunitats 
cristianes. “Les ecoparròquies són una de les 
experiències destacades dins del moviment 
que hi ha hagut a l’Església catalana”, valora 
Lluc Torcal.

Antoni Matabosch hi coincideix: “Tothom ha 
dit que estava molt bé l’encíclica, però és un 
tema molt gros i la gent no sap què fer en con-
cret”, apunta. Considera que “a Catalunya l’úni-
ca entitat que s’ho ha agafat molt fort és Justícia 
i Pau”. I proposa “imitar la diòcesi de Madrid”, 
que hi ha dedicat recursos. El bisbat ha creat la 
Comissió Diocesana d’Ecologia Integral amb la 
complicitat de diverses entitats. Una comissió 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/crida-eclesial-compromis-ecologia-integral
https://www.catalunyareligio.cat/ca/recullnoticies/poblet-mostra-conversio-ecologica-empreses-197623
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/urgell-aposta-per-ecologia-fons-espiritual
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jornades-pastorals-preveres-diaques-treballadors
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ecologia-es-questio-vida-mort
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/cinc-anys-enciclica-ecologica-escoltat-missatge-261890
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/cinc-anys-enciclica-ecologica-escoltat-missatge-261890
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
https://cdeimadrid.archimadrid.es/
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específica dedicada a dinamitzar la presa de 
consciència i la pràctica de l’encíclica del papa 
Francesc.

L’acció global, encara pendent

A Catalunya se’n fan moltes, de coses, asse-
gura Maria Bargalló. Una bona part de la feina 
de la xarxa d’ecoparròquies és fer-les visibles. 
“La majoria de parròquies en les pregàries dels 
fidels a l’eucaristia, o en grups de pregària, te-
nen en compte la qüestió ecològica i social”, 
explica. També esmenta els grups de reflexió i 
els treballs específics que s’han fet arreu sobre 
l’encíclica.

I en l’àmbit pràctic? “La majoria de parròquies 
fan petites coses que no suposen un gran des-
gavell, des de les típiques bombetes o el fet 
de vigilar que no quedin llums encesos”. En 
aquest sentit, “són més excepcionals les parrò-
quies que han emprès canvis més espectacu-
lars, com generar llum amb plaques solars”.

La vicepresidenta de Justícia i Pau Barcelona 
assenyala dos elements cabdals perquè les co-
munitats incorporin la conversió ecològica. I 

que encara són en el tinter. Per una banda, “tot 
el treball enfora, de fer pinya amb iniciatives 
locals”. I, per una altra, “que sigui un treball de 
conversió comunitària”, més enllà de l’acció 
puntual o d’una campanya. “Costa trobar una 
acció molt més global, comunitària i conven-
çuda”, reconeix, “una conversió de fons, amb la 
mirada que planteja el papa Francesc”.

La reconversió dels monestirs

Un cas positiu en aquest sentit és el dels mones-
tirs. El procurador general del cister considera 
que els monjos han donat una resposta global a 
nivell europeu. Per exemple, els monestirs que 
l’orde té a Suïssa, Alemanya, Àustria o Canadà. 
“I a França les monestirs han connectat amb el 
moviment d’Église Verte que es dedica a pro-
moure el coneixement de la Laudato si’ dins 
del món catòlic francès”, explica Lluc Torcal.

La vida monàstica també ha hagut de prendre 
consciència i retornar a aquesta cultura de con-
nexió amb el territori. “Com tota la societat en 
general, després de la revolució industrial, ha-
víem pres un camí molt irresponsable i fèiem 
coses que no eren coherents”, reconeix Torcal. 

“Els monestirs ens havíem allunyat d’aquestes 
formes d’autogestió i de respecte al món natural 
i a la creació i del principi d’autarquia”, apunta.

La Laudato si’ ha suposat un toc d’atenció. I 
els monestirs han respost amb determinació: 
“Hem recuperat els cultius ecològics i l’auto-
generació d’energia”. Qüestions, diu, “que avui 
són considerades tecnologies verdes, però que 
recuperen els principis d’autosuficiència i au-
tarquia propis dels monestirs”.

La necessitat de ser coherents amb la qüestió 
ecològica toca tots els àmbits de la institució: 
“Malgrat el funcionament dels monestirs és 
descentralitzat i l’economia de la casa general, 
molt escassa, a l’orde tenim molt clars aquests 
criteris de funcionament”.

“Estem construint una societat inviable”

Matabosch, fruit d’uns cursos sobre Teologia 
de la creació i ecumenisme, va rebre l’encàrrec 
d’escriure el llibre Ecologia integral i supervi·
vència. I ha recordat que “el Consell Mundial 
d’Esglésies fa temps que hi treballa”. Com a 
delegat catòlic i president del Grup de Treball 

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/experiencies/
https://www.egliseverte.org/
https://www.catalunyareligio.cat/es/node/244969
https://www.catalunyareligio.cat/es/node/244969
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Estable de Religions, què creu que ha aportat 
Francesc amb la Laudato si’? “És un document 
que està molt ben fet i, alhora, és molt dur, i ha 
despertat consciències”.

També subratlla que l’encíclica uneix justícia i 
ecologia: “Fa anys que no es lligava l’ecologia i 
la justícia social; el papa insisteix molt amb què 
no hi haurà un món just si no és ecològic i si no 
és ecològic tampoc serà just”.

Cinc anys després de la seva publicació, conti-
nua vigent la denúncia de fons: “Estem cons-
truint una societat inviable, amb la ciència i la 
tècnica al servei d’una societat que cada vega-
da gasta més”. Per a Matabosch, la presència 
de plàstics, la contaminació de l’aire, esgotar 
recursos, l’escalfament del planeta, el desgel o 
el canvi climàtic són qüestions de primer ordre.

En aquest context li costa entendre el paper 
dels negacionistes: “Encara hi ha intel·lectu-
als que escriuen articles dient que si cregués-
sim l’ecologia la gent es continuaria morint de 
gana”. El teòleg considera que “són perfils auto-
ritaris i que pensen només en l’economia”. En 
canvi, defensa que “els científics estan espan-

tats”, i que “és un problema tan important que 
tots hauríem de posar-hi el coll”.

Matabosch defensa aquesta acció portada al 
dia a dia: “Hem de fer coses concretes que por-
tin a canviar l’estil de vida”. Començant pel mo-
del de consum: “Rebem totes les propagandes 
possibles per gastar i contaminar més, però te-
nim un sol món i no té substitut”. També criti-
ca “aquesta ideologia que diu que la natura es 
recupera”.

Coronavirus i canvi climàtic

Per la seva banda, Lluc Torcal analitza la situ-
ació generada pel coronavirus: “Amb la pandè-
mia hem vist coses que podem canviar entre 
tots”. “Quan la majoria de ciutadans ens hem 
confinat, els beneficis sanitaris han estat evi-
dents”, assegura. I apunta que, “en el sentit de 
l’esforç, ens ha costat poc, només ens hem ha-
gut de quedar a casa”.

Porta la reflexió al camp del canvi climàtic: “Si 
tots prenem consciència, el poc que fem es 
multiplica d’una manera exponencial”. I hi afe-
geix: “Quant més fem, més ens engresquem a 

fer, ens ajuda a ser més exigents amb els nos-
tres governants perquè es posin les piles”. Ho 
considera “una cadena positiva d’accions i el 
desànim és l’únic que és capaç d’estroncar-la”.

Quedar-se a casa ha tingut també repercussió 
sobre la qualitat de l’aire. El monjo cistercenc 
també en fa una lectura des de l’encíclica: “La 
parada ha demostrat l’arrel humana del canvi 
climàtic”, defensa. “Quan la humanitat s’atura, 
la naturalesa recupera el seu ritme: baixen els 
nivells de contaminació de l’aire, les aigües es 
descontaminen, es veuen peixos a Venècia, 
cavallets de mar, els dofins són a tocar de la 
costa”.

I encara més: “Després de molts anys de passar 
del fred a la calor en un sol dia, aquest any hem 
tingut una primavera normal, d’això me n’he 
adonat”. Torcal creu que “tot recupera el seu 
cicle en la mesura en què l’home deixa de mo-
dificar aquest clima”.

Una nova gestió responsable

Torcal recorda la fondària i implicació de la 
Laudato si’: “L’encíclica demana fer una con-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/consumisme-crea-addiccio-frustracio-insatisfaccio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/consumisme-crea-addiccio-frustracio-insatisfaccio
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versió integral en les nostres maneres de viure, 
des de la profunditat del nostre interior fins a si 
deixem de tancar un llum, del més profund, al 
més simple i concret”.

La crisi pel coronavirus també “ha demostrat 
que es poden gestionar de manera responsable 
els nostres recursos”. Posa l’exemple concret 
del teletreball, que permet reduir part de la 
mobilitat i de transport i, per tant, reduir la con-
taminació. “Les coses s’han de repensar, tenim 
estímuls per repensar com ha de ser la nostra 
vida d’ara en endavant, i que sigui responsable 
amb el medi natural”.

D’aquí no s’escapa, diu, “la crisi socioambiental”. 
“Parlem de benefici del teletreball, si es fa ben 
fet, és clar, i els treballadors no estan 24 hores 
teletreballant”, puntualitza. De manera que “per 
respecte a la naturalesa, no quedem els humans 
denigrats a la condició de robots o esclaus”.

En aquest sentit, proposa “treballar per objec-
tius i que aquests siguin raonables, amb un 
equilibri”. I recorda que “és la manera com tre-
ballem els monjos, tenim un horari, però cadas-
cú es gestiona el seu temps”.

El primer fre: el desànim

Què frena les comunitats cristianes a empren-
dre de forma seriosa i metòdica aquest camí de 
conversió ecològica? Tant dins com fora l’Es-
glésia, el primer topall és la sensació d’impo-
tència: “La gent es pregunta què pot fer davant 
d’un problema tan gros”, diu Matabosch.

Maria Bargalló també identifica aquest desà-
nim. I respon que “si apunta molt alt, es tracta 
de caminar”. Entén que “no es pot assumit tot a 
l’hora i que la solució no es donarà com per art 
de màgia”. Per això fa servir la imatge del camí: 
“La conversió ecològica és un camí, ens hem de 
plantejar on anem i ens hem de posar en mar-
xa, cadascú al ritme que es vegi capaç”.

L’ecologia com un tema profà

Lluc Torcal afegeix un altre element per enten-
dre perquè l’Església no ha integrat encara el 
missatge. “El papa Francesc ho deixa entreveure 
a l’encíclica, quan critica als que creient-se molt 
espirituals, pensen que les qüestions més ter-
renals i de l’atenció al creat no són inherents al 
comportament religiós, quan és tot el contrari”. 

Es tracta de “grups que espiritualitzen molt el 
ser cristià i deixen de veure que realment el 
missatge cristià és encarnat plenament en els 
problemes del dia a dia”. Per al monjo cister-
cenc, “el cristianisme porta el missatge de sal-
vació allà on vivim, de la manera com vivim”. 
En aquest sentit, l’error és “pensar que aquest 
tipus d’encarnació en les qüestions del món no 
corresponen al missatge cristià”.

I afirma amb serenitat i contundència: “Quan 
algú s’enroca a evitar aquest tipus d’encíclica, 
inclús a criticar el Papa, és perquè no ha entès el 
cor del missatge cristià: salvació eterna, sí; però 
que no es pot donar sense passar per la vida”.

Maria Bargalló hi coincideix: “A vegades l’ecolo-
gia integral a l’Església es veu com un tema pro-
fà, propi de les administracions o d’organitzaci-
ons civils”. Per a ella, “aquest és un dels grans 
errors i qui pensi això gosaria dir que no s’ha 
llegit bé l’encíclica”. Defensa que “’encíclica té 
molta profunditat teològica i posa sobre la tau-
la que en els reptes del món d’avui”. Això impli-
ca que “des de la fe, els cristians podem fer una 
aportació molt important; i que és la manera de 
predicar la bona nova, és l’Evangeli d’avui”.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ecologia-es-inherent-espiritualitat
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La noció de camí i de xarxa

Des de Justícia i Pau saben que “aquest repte tan 
gran no el podem assumir en solitari, només el 
podrem assolir si el fem plegats”. Bargalló pensa 
en el conjunt de la comunitat catòlica: “Si tots els 
catòlics realment ens ho prenguéssim seriosa-
ment, la capacitat d’incidència seria important”.

Per ara, troben que “cadascú fa des del seu àm-
bit i amb poca xarxa amb els altres”, però recor-
da que el papa demana “una conversió perso-
nal i comunitària”.

I en la noció de xarxa és on incideix Justícia i 
Pau: “Amb ecoparròquies no fem res de nou ni 
espectacular, però apostem per fer-ho junts, per-
què junts tindrem més força, ens podem donar 
suport”.

Bargalló fa aquest incís: “Entenem ‘ecoparrò-
quia’ com aquesta gran xarxa on hi som tots 
camí de la conversió ecològica”. Com el diumen-
ge a missa, on es reuneix la comunitat, amb tots 
els tarannàs: “La persona que pertany a un mo-
viment, les religioses, els mestres de l’escola; ens 
trobem tots i tots fem comunitat”.

L’encíclica, un marc estratègic

Hauria ajudat una figura de cohesió i motivació 
per impulsar canvis més eficients en el marc de 
l’Església? És positiva l’estructura descentralit-
zada de l’Església, on cada comunitat té auto-
nomia o això resta capacitat per transformar, tal 
com demana el Papa a l’encíclica?

Torcal en fa una primera lectura positiva: “Les 
accions locals són sempre les més importants a 
nivell de canvi climàtic”. També creu que “la ma-
teixa encíclica és el marc estratègic” i això fa que 
“qui ha volgut treballar-lo, ha pogut fer-ho”. Posa 
d’exemple la xarxa que han creat a nivell de mo-
nestirs del Cister: “Ho he notat, quan ho passem 
de Poblet a tota la congregació de monjos cister-
cencs de Catalunya: si ens ajudem, això motiva i 
els resultats són molt satisfactoris”.

“Una cosa semblant a nivell d’Església, d’agru-
pacions i comunitats cristianes de Catalunya, 
aniria bé per engrescar i motivar perquè el canvi 
es pugui fer d’una manera més eficient”. És a dir: 
“Hi hauria pogut haver un seguiment més intens, 
d’ajuda, suport i recursos”. Això, per ara, no s’ha 
donat. Però hi afegeix: “Encara hi som a temps!”.

Intel·ligència i voluntat, recursos infinits

Torcal apel·la al missatge cristià de l’esperan-
ça, tal com el planteja el papa Francesc a l’en-
cíclica: “És el moment de tornar a fer un crit a 
l’esperança i recordar que som éssers intel·li-
gents, que tenim llibertat i que gran part de 
les nostres decisions influiran en la manera de 
viure nostre i de les generacions futures”. Una 
realitat que s’ha fet evident amb la pandèmia: 
“Tenim un problema sanitari, les raons científi-
ques i la intel·ligència mèdica ha hagut d’anar-
nos guiant”.

Per això demana “aprofitar la nostra intel·ligèn-
cia i la nostra voluntat, que són els veritables 
recursos infinits, per repensar la nostra vida i 
que sigui una vida que pugui lloar el Senyor, 
que pugui dir ‘laudato si’’ perquè realment no 
trenca la creació, sinó que la gestiona sempre 
al servei de totes les comunitats humanes i no 
humanes que vivim en aquest planeta”. I tanca 
la reflexió convençut que “no és una esperança 
il·lusòria, sinó que ens ajuda a tirar endavant”.

laura mor –cr | llegir al web +  
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Comencem la darrera setmana de maig amb 
ganes de prémer l’accelerador del desconfina-
ment per recuperar trobades i activitats enyo-
rades, amb por davant les noves possibilitats 
de contagi, patint la crua realitat econòmica 
que afecta tanta gent i sofrint el dolor de les 
pèrdues i de tot el que hem viscut aquests dar-
rers mesos. I enmig de tot això, amb el mes de 
maig acabem també el tradicional mes dedicat 
a Maria, la Mare de Déu.

Sembla que la tradició del mes de Maria podria 
tenir els seus orígens remots en el mes de maig 
que Grècia dedicava a Artemisa, la deessa de 
la fecunditat. O en el mes de maig que l’antiga 

Roma dedicava a Flora, la deessa de les flors i 
els jardins. 

En el cristianisme, la devoció dels trenta dies 
de Maria va començar a l’època medieval, però 
no va ser fins el segle xviii que aquests trenta 
dies es van començar a celebrar, en el nostre 
hemisferi nord, el mes de maig coincidint amb 
l’esplendor de la primavera.

Aquesta relació entre Maria i les deesses gre-
gues i romanes m’ha fet pensar en punts de 
semblança i de diferència entre les tres. Les 
tres ens parlen de naixement i de nova vida. 
Artemisa, que era verge, era invocada com a 

Nosaltres també

PER M. DEL MAR ALBAJAR
A DES DE SANT BENET

Fotografia: Edouardo | Morguefile.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/sant-benet
https://morguefile.com/creative/edouardo
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comadrona i Flora era invocada com a símbol 
de l’eterna regeneració de la vegetació, el retorn 
de la primavera, la vida, que reneix després de 
l’hivern on tot sembla dormir o morir. Maria, 
pel seu compte, també es troba a l’origen d’una 
vida nova. Maria és mare de Jesús, fill que no 
és només el seu fill, sinó també el fill de Déu i 
alhora principi de la nova humanitat. 

Hi ha, però, diferències importants. Les deesses 
eren criatures que pertanyien a l’Olimp, un món 
a part, al qual els humans no hi tenien accés. Els 
humans, l’únic que podien fer era procurar tenir 
els déus contents i quan ho necessitaven, dema-
nar-los oracles i favors. Maria, en canvi, ella no 
té res a veure amb l’Olimp. Ella és una noia de 
Natzaret, un poble qualsevol de Galilea. I, per 
tant, tal com deia ja sant Agustí, és un membre 
de l’Església. O sigui, una de nosaltres. 

Si Maria és una de nosaltres, és possible pre-
guntar-se si el que es diu de Maria es pot dir 
també de nosaltres. Una mística italiana esti-

mada, Angela Volpini, diu que hi va haver una 
persona en tota la història que es va creure el 
que Déu diu des de sempre a tota la humanitat: 
que “és bona i bona de debò”, tal com ho tro-
bem al Gènesi. Aquesta persona va ser Maria. 
Maria va creure que era “bona i bona de debò” 
(per això, diu Volpini, l’anomenem Immacula-
da) i, creient-ho, va actuar en conseqüència. I 
va donar a llum a Déu a la terra. 

Si és una de nosaltres, el que Maria ens diu és 
que nosaltres també podem, com ella, creu-
re en la nostra pròpia bondat original, acollir 
l’amor de Déu per cadascuna de nosaltres i ac-
tuar en conseqüència. I fent això, en aquesta 
situació especialment complicada que estem 
vivint, en la senzillesa de les nostres decisions i 
dels nostres actes, grans o petits, podem nosal-
tres també donar vida a la nova humanitat i a 
encarnar Déu avui en el nostre món.

m. del mar albajar | llegir al web +  
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Càritas Urgell reparteix un centena 
 de targetes moneder per comprar aliments

La situació crítica de moltes persones, de famí-
lies on conviuen infants, persones sense feina 
i sense ingressos i també gent gran, urgeix la 
intervenció de Càritas lliurant a les famílies, 
targetes moneder per comprar aliments als co-
merços.Durant aquest període han entregat un 
total de 101 targetes d’aliments per un valor de 
compra de 26.904,56 €. Els centres de referèn-
cia repartits pel territori podran comptar amb 
aquest nova injecció de recursos per atendre 
aquesta necessitat social que ha crescut, afec-
tant moltes famílies.

càritas urgell | llegir al web +

Sant Marcel·lí més en xarxa que mai

La setmana que envolta el dia 6 de juny és un 
temps festiu per a la família marista. Aquest dia 
se celebra la vida i obra de Marcel·lí Champag-
nat amb motiu de la seva santificació. Inspi-
rant-se en les experiències d’altres congregaci-
ons religioses i les pròpies, amb la primera roda 
de webinars i de la Pasqua a casa, els maristes 
han preparat el Programa Sant Marcel·lí per cele-
brar la festivitat en xarxa. Amb imatges sobre els 
valors maristes, un conte inspirat en la vida de 
Champagnat, testimonis sobre ‘Què vol dir ser 
marista avui’ i un concert en línia amb connexi-
ons de diferents músics de la família marista.

maristes | llegir al web +

Tres entitats de Lleida col·laboren 
per donar resposta als temporers

Tres entitats de Lleida, Creu Roja, Arrels Sant 
Ignasi i Càritas Diocesana de Lleida s’uneixen 
per poder acollir d’una manera senzilla a les 
persones que arriben a la ciutat per la cam-
panya de la fruita a l’espera que el projecte de 
temporers s’iniciï com cada any. Han obert un 
espai temporal amb capacitat per 10 persones 
on se’ls ofereix un lloc on poder pernoctar. Les 
persones podran dutxar-se, prendre un refri-
geri calent i dormir així com disposar d’una 
consigna per deixar les seves pertinences.

bisbat de lleida | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-urgell-reparteix-centenar-targetes-moneder
https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-urgell-reparteix-centenar-targetes-moneder
http://www.maristes.cat/sites/default/files/content/nodes/noticia/file/8217/santmarcelli1.pdf
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La pandèmia del Covid-19 a Catalunya i el con-
finament han portat a situacions excepcionals 
i doloroses. Però també històries de solidaritat 
i humanitat úniques. Les persones d’Església 
n’han protagonitzat moltes i ara queden reco-
llides en un documental.

Església confi(N)ada és un documental d’Ani-
maset dirigit per la periodista Laura Mor, rea-
litzat íntegrament durant el confinament, que 
explica aquesta experiència única. Com ha vis-
cut l’Església a Catalunya el confinament i què 
significa ser cristià en temps de coronavirus.

El documental s’estrena aquest diumenge 31 
de maig a les 13h a 8 TV i a través de la platafor-
ma digital de La Vanguardia.

El divendres 29 de maig a les 18h es farà una 
presentació virtual a través del web d’Anima-
set [www.animaset.cat]. En la presentació in-
tervindrà part de l’equip d’Animaset que ha 
realitzat el documental durant el confinament, 
la directora i guionista Laura Mor, el guionis-
ta Jordi Llisterri i el productor executiu Jordi 
Roigé. També parlaran de la resposta de l’Es-
glésia durant el confinament el president de la Estrena del documental sobre l’Església confinada

http://www.animaset.cat/
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Unió de Religiosos de Catalunya, Eduard Rey, 
i el vicesecretari de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, Norbert Miracle. El president 
d’Animaset, Màxim Muñoz, tancarà l’acte.

L’Església no ha tancat

Esglésies tancades al culte, suspensió del pre-
cepte dominical, capellans obrint canals de 
YouTube i fent pregàries per WhatsApp, gent 
gran apuntant-se a les noves tecnologies per 
seguir a distància la missa i famílies celebrant a 
casa els oficis i les tradicions de Setmana Santa. 
Convents reconvertits en centres per cosir mas-
caretes, cues a les esglésies per repartir menjar i 
peticions per cobrir primeres necessitats multi-
plicades per tres. Serveis espirituals als hospitals 
en una situació desconcertant, amb dificultats 
per acompanyar personalment els pacients en 
les últimes hores de vida o per facilitar el consol 
als familiars. I molta gent preguntant-se perquè 
Déu permetia tot aquest dolor. Mentre el papa 
Francesc era l’única autoritat internacional que 
clamava per la solidaritat entre països.

Les parròquies van suspendre les misses, però 
tota aquesta activitat mostra que l’Església 

no ha tancat durant les setmanes del confina-
ment.

Veure i comprendre una situació 
sense precedents

En el documental, a través de diversos clips i el 
recull d’imatges domèstiques, es mostra com 
han reaccionat aquests dies les comunitats de 
religiosos, les parròquies, els serveis solidaris 
de l’Església, les escoles cristianes, els serveis 
religiosos sanitaris o les famílies cristianes des 
de casa. També es recullen imatges de la cele-
bració de la Setmana Santa des de casa a dife-
rents poblacions catalanes. Són imatges que no 
s’havien vist mai abans del confinament i que, 
si no es recollien, podien quedar oblidades.

El relat del documental aporta les reflexions de 
personalitats d’Església i de persones que han 
viscut la pandèmia a primera línia.

En l’àmbit sanitari parlen tres persones que han 
estat aquests dies als hospitals. Mercè Puig-
Pey, coordinadora de Pastoral de Sant Joan de 
Déu; Carme Vila, professora a la Facultat de 
Salut Blanquerna-URL i infermera de l’Hospital 

del Mar durant la pandèmia; i Sebastià Aupí, 
capellà a l’Hospital Trueta de Girona i Santa Ca-
terina de Salt.

Des de l’Església aporten la reflexió dos teòlegs. 
Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona, i Mar-
garita Bofarull, religiosa del Sagrat Cor, metge i 
delegada de Fe i Cultura de l’Arquebisbat de Bar-
celona. També explica l’experiència eclesial el pe-
blà de Montblanc, Simó Gras, un dels molts rec-
tors que ha mantingut la parròquia oberta virtu-
alment. I dues famílies cristianes amb fills petits 
i adolescents que expliquen com han continuat 
celebrant la fe a casa i sense mossèn.  

També es recull com s’ha afrontat la situació 
educativa i escolar amb Josep Closa, psicope-
dagog i cap de gestió de la Fundació Vedruna 
Catalunya Educació, i el filòsof i teòleg Fran-
cesc Torralba.

Impotència generalitzada reconvertida en cre-
ativitat, en pregària i en una nova esperança 
que cal contagiar. És el que mostren les imat-
ges d’experiències d’un ampli ventall d’entitats 
i persones vinculades a l’Església catalana. La 
pluralitat eclesial, de la vivència més tradicio-
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nal a la més trencadora, queda també reflectida 
en el documental.

–Mercè Puig-Pey, coordinadora de Pastoral de 
Sant Joan de Déu: ”No hem tancat cap servei. 
Estem al peu del canó. A vegades sembla que 
com que tanca la parròquia ha desaparegut 
l’Església”.

–Carme Vila, professora Salut Blanquerna-URL 
i infermera a l’Hospital del Mar durant la pan-
dèmia: “A l’hospital no tenen la família, però 
estem nosaltres i sempre hi ha algú que està 
acompanyant aquella persona”.

–Sebastià Aupí, capellà a l’Hospital Trueta de 
Girona i Santa Caterina de Salt: “D’un dia per 
l’altre se’ns va girar com un mitjó tot l’hospital. 
És això el que s’ha anat afrontant de la millor 
manera que s’ha sabut, entre uns i altres, i so-
bretot amb una gran paraula: confiança”.

–Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona: “L’ac-
tivitat eclesial que ha tingut potser més sig-
nificativitat, sobretot aquests dies, ha estat la 
inventiva de molts mossens, la inventiva de 
l’església en general”.

–Margarita Bofarull, metge, teòloga i delegada de 
Fe i Cultura de l’Arquebisbat de Barcelona: “Conec 
moltes persones que s’han sentit i se senten molt 
sostingudes per la comunitat creient”.

–Simó Gras, peblà de Montblanc: “Ens adonem 
que, per molt que es pugui veure arreu del –ón, 
al final cadascú va buscant a les xarxes allò 
que li és més pròxim, a la seva espiritualitat o a 
la seva territorialitat”.

–Josep Closa, psicopedagog i cap de gestió de 
la Fundació Vedruna Catalunya Educació: “El 
primer que hem buscat ha sigut l’acompanya-
ment, l’acompanyament dels alumnes i de les 
famílies”.

–Francesc Torralba, filòsof i teòleg, Càtedra Et-
hos URL: “Aquesta crisi també serà una oportu-
nitat per les comunitat educatives per pensar 
com es produeixen les connexions dins d’ella”.

–Testimoni de la família Iturri Sallés: “Virtual-
ment, a través de plataformes, ens connectàvem 
una quarantena de famílies alhora, celebrant 
pregàries al matí, celebració del perdó... Ha sigut 
molt d’estar per casa, però ens hem pogut veure”.

–Testimoni de la família Torres Arolas: “La pre-
gària que fem és molt adaptada a les edats i a 
les necessitats dels nostres fills. Aquest espai 
que hem generat representa una oportuni-
tat per poder-nos retrobar amb la fe tots els 
membres de la família”.

Església confi(N)ada
Ser cristià en temps de coronavirus

Estrena. Diumenge 31 de maig. 13h. 8TV i La-
Vanguardia.com. Presentació. Divendres 29 de 
maig. 18h. Al web d’Animaset [www.animaset.
cat] i per Catalunya Religió.

Direcció: Laura Mor. Guió: Jordi Llisterri i Laura 
Mor. Realització i muntatge: Andrea Bossoms i 
Jordi Roigé. Producció executiva: Jordi Roigé

Una producció d’Animaset Mèdia i Comunica-
ció. Amb la col·laboració de Catalunya Religió, 
i el suport de la Unió de Religiosos de Catalu-
nya i el Gabinet d’Informació de l’Església a 
Catalunya.
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La Fundació ”la Caixa” ha anunciat la reober-
tura de la xarxa de centres CaixaForum a partir 
de dilluns vinent, dia 1 de juny. D’aquesta ma-
nera, els centres de Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Saragossa, Palma, Lleida, Tarragona i Girona 
reprendran l’activitat de manera coordinada i 
amb el triple objectiu de garantir la seguretat 
sanitària, reforçar la confortabilitat del públic 
durant la seva visita i refermar la qualitat que 
caracteritza tots els projectes de l’entitat. 
 
Per la directora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”, Elisa Durán, «aquest esforç per posar 
de nou en marxa tots els nostres centres cultu-
rals respon a la voluntat d’oferir a la ciutadania, 
després d’aquesta dura etapa, espais per recu-
perar el pols cultural i el benestar personal. Du-
rant aquesta crisi s’ha demostrat que la cultura 
és més necessària que mai com a eina per obrir 
finestres al món en un moment en què la nos-
tra realitat s’ha vist reduïda». 

Els centres culturals de la Fundació ”la Caixa” 
tornaran a acollir visitants complint tots els re-
quisits previstos per les autoritats sanitàries a 
conseqüència de la crisi de la COVID-19 i refor-
çant les tasques de neteja i desinfecció. L’accés 
als centres es podrà dur a terme també a través 
de la venda anticipada d’entrades en línia. 

Gràcies a l’excel·lent relació amb museus i pres-
tadors, les exposicions de tots els centres Caixa-
Forum s’han pogut allargar més enllà de la seva 
data inicial de finalització, i es podran visitar, la 
gran part d’elles, fins després de l’estiu. A més, 
CaixaForum Lleida i CaixaForum Girona obri-
ran estrenant noves exposicions: Construint 
nous mons. Les avantguardes històriques a la col·
lecció de l’IVAM, 1914-1945, a Lleida, i Apollo 11. 
L’arribada de l’home a la Lluna, a Girona. 
 
A les sales, clausurades des del 14 de març pas·
sat a conseqüència de la crisi sanitària, s’hi 
reforçarà la presència d’educadors en deter-
minades franges horàries per tal d’orientar els 
visitants i resoldre els dubtes que puguin sorgir 
respecte del contingut de les exposicions. 
 
Per accedir a les sales d’exposició, serà obligatori 
l’ús de màscares i de dispositius de gel hidroal-
cohòlic, que se situaran a l’entrada dels centres. 
Seguint la normativa marcada per les autoritats 
sanitàries, els visitants podran accedir al centre 
de manera individual o per grup familiar, man-
tenint sempre una distància de seguretat de dos 
metres. No funcionaran els serveis de consigna, 
guarda-roba, cafeteria, botiga i audioguies. Tam-
poc no hi haurà visites guiades, ni les activitats 
programades abans de la crisi del coronavirus. 

Els centres CaixaForum reobriran les portes l’1 de juny 



En aquesta primera fase, tots els centres reobri-
ran amb l’horari habitual. 

CaixaForum i CosmoCaixa 
posen els seus espais a disposició 
de la comunitat educativa per facilitar 
el retorn a l’activitat escolar 
i extraescolar

La Fundació ”la Caixa” vol contribuir al retorn a 
l’activitat escolar i extraescolar posant a disposi-
ció de la comunitat educativa tant el seu centre 
cultural CaixaForum com el Museu de la Ciència 
CosmoCaixa, a Barcelona.

Amb aquesta iniciativa, la Fundació vol ajudar 
a compaginar la planificació d’activitats escolars 
i extraescolars amb el compliment de les me-
sures sanitàries recomanades per evitar la pro-
pagació de la COVID-19, que fan convenient la 
reducció i el desdoblament dels grups i, com a 
conseqüència d’això, la cerca de nous espais fora 
dels recintes de les escoles. 

En aquest sentit, i de cara a l’estiu, la Fundació 
ofereix els dos centres perquè escoles i entitats 
socials hi puguin dur a terme activitats durant 
les colònies infantils o estivals. El retorn pro-
gressiu a la normalitat constitueix també un 
desafiament per a la conciliació laboral i fami-
liar, els mesos vinents, després del prolongat 
període de confinament.

«Els nostres centres són sempre un punt de 
trobada, obert a tothom i molt especialment 
a professors, alumnes i famílies. Amb aquest 
oferiment volem aprofundir en aquesta vocació 
de servei i contribuir, des d’ara mateix, a la represa 
de l’activitat escolar i extraescolar, com més 
aviat millor i en les millors condicions possibles, 
incloent-hi també les colònies d’estiu», assenyala 
Xavier Bertolín, director de l’àrea Comercial i 
Educativa de la Fundació ”la Caixa”. 

La proposta fa un pas més en l’estreta relació 
entre CaixaForum i CosmoCaixa i la comuni-
tat educativa. Els grups escolars constitueixen 
un percentatge molt elevat dels visitants de 
tots dos centres. De fet, l’any 2019, el nombre 
de visitants de CaixaForum Barcelona va arri-
bar a 674.594 persones, mentre que el Museu 
de la Ciència CosmoCaixa va rebre un total de 
1.002.965 visites. D’aquestes xifres globals, el 
nombre de visites escolars representen prop de 
10.000 grups, formats per més 200.000 alum-
nes i 6.600 professors.

Aquest compromís se suma al d’EduCaixa, la 
plataforma de continguts en línia de la Fundació 
”la Caixa”, dirigida a la comunitat educativa i a 
les famílies. www.educaixa.com engloba tota la 
proposta pedagògica de l’entitat i promou i im-
pulsa la transformació educativa amb la finalitat 
de respondre a les necessitats de la societat del 
segle xxi.

El programa es dirigeix a l’alumnat i el professorat 
d’educació infantil, secundària, batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà. L’objectiu principal és 
facilitar el desenvolupament competencial de 
l’alumnat. L’any 2019, més de 2 milions d’alum-
nes i 11.434 professors de 8.060 centres educa-
tius van participar en les propostes d’EduCaixa.

Precisament, durant aquesta etapa de confina-
ment les visites a la plataforma en línia EduCai-
xa s’han incrementat en el 230 % amb relació 
a la mitjana mensual. En destaca la descàrrega 
dels recursos centrats en l’àmbit de l’educació 
emocional.

http://www.educaixa.com
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Tot Catalunya es troba avui ja en fase 1 del des-
confinament. Hi ha parts del territori més avan-
çades que passen a fase 2, i això implica que en 
certes zones les eucaristies presencials han 
tornat. Amb moltes mesures sanitàries i, en 
molts casos, després de dos mesos i mig sense 
celebrar presencialment amb la comunitat de 
fidels. Hem preguntat de nou a algunes de les 
persones que ens van respondre en el seu dia 
com era celebrar sense comunitat. Aquesta ve-
gada, però, preguntem com ha estat tornar a 
celebrar en comunitat.

Teresa Gomà, religiosa del Sagrat Cor, explica 
que amb les mesures de desconfinament, tor-

nar a l’església a participar de l’eucaristia l’ha 
fet reviure “l’experiència de la diversitat dels 
fidels”. Edats diverses, orígens diferents, “reu-
nits al voltant de la paraula, del pa i el vi, amb 
un sentit de comunitat diferent del que hem 
viscut a casa aquestes setmanes”. Mirar al seu 
voltant, afirma, “i agrair la comunió en la plura-
litat ha estat una experiència personal impor-
tant de la tornada a l’església”.

Pepe Chisvert, rector de Sant Julià de Lòria a 
Andorra i delegat d’ensenyament del bisbat 
d’Urgell, recorda que a Andorra en cap mo-
ment de la pandèmia han tancat les esglésies, 
i sempre les han tingut obertes. De fet, mai s’ha 

“Donant la comunió amb la mascareta 
posada em brillaven els ulls d’emoció”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-es-viu-missa-sense-comunitat-coronavirus
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declarat a Andorra l’estat d’alarma. La recoma-
nació a la comunitat cristiana des del primer 
moment, però, ha estat el seguiment de la cele-
bració per TV d’Andorra Telecom. “Així ha estat 
tots aquest dos mesos i mig de confinament: fi-
nal de la quaresma, setmana santa i tota la Pas-
qua. No obstant això, sempre hem tingut la par-
ticipació presencial d’algun fidel tot seguint les 
recomanacions de les nostres autoritats sanità-
ries d’Andorra, tant a l’església com a l’acompa-
nyament al cementiris”, afirma Chisvert.

A Sant Julià de Lòria, reconeix, el fet de fer cada 
dia la missa per televisió des de fa diversos 
anys –i en aquest moment de pandèmia més 
que mai–, “sempre ha estat una oportunitat 
pastoral i un servei a la comunitat, als malalts 
que són a casa i als qui segueixen la missa cada 
dia des de la seva habitació a l’hospital Nostra 
Senyora de Meritxell d’Andorra o des de les di-
ferents residències del país”.

La pandèmia, però, ha comportat també que 
enguany el tradicional i multitudinari Aplec 
de Canòlich que se celebrarà la setmana vinent 
s’hagi hagut de transformar. La diada es podrà 
seguir per televisió. Els dansaires de l’Esbart 

Lauredià ja han enregistrat les coreografies i 
també s’han gravat ja els recursos de la missa.

Anna-Bel Carbonell, educadora, continua 
participant de la missa en línia dels Jesuïtes 
de Casp, tot i que ja la fan presencial. Carbo-
nell explica que allà tenen famílies amigues i 
diumenge rere diumenge els passen l’enllaç. 
Aquest diumenge, tot i que ja la feien presen-
cial, encara molts l’han pogut gaudir en direc-
te però per internet. “Espero que ho continuïn 
fent, som molts els qui encara no podem par-
ticipar”, afirma.

A partir dels recessos familiars de la Cova de 
Manresa han fet un grupet de famílies de llocs 
diferents que se senten comunitat. “Fins i tot, 
hem fet entre nosaltres alguna pregària online”. 
Alguns pertanyen a Casp i els van oferir partici-
par en aquestes celebracions. “A mi m’ha acom-
panyat cada diumenge i tota la Setmana Santa”.

En la mateixa línia s’expressa a Twitter Jordi 
Callejón, rector de Sant Jaume de Salt, que fins 
dissabte vinent no torna a celebrar amb fidels 
a la parròquia. Callejón afirma: “Molt em temo 
que ens equivocarem quan tornem a obrir les 

esglésies si deixem de retransmetre per inter-
net les celebracions i la vida comunitària de 
cada parròquia, ja que ens pensem que només 
ens han vist els de sempre i no és veritat, qui no 
s’atreveix a venir també ha participat”. Per a Ca-
llejón, internet “és una finestra oberta a la vida 
de la parròquia, un forat per aquells que poden 
venir en un futur”. 

Consol Ferrús, missionera claretiana, explica 
que a Reus ja han viscut dues eucaristies domi-
nicals amb assistència de poble. Els números, 
afirma la religiosa, parlen de menor participa-
ció de l’esperada, però també de persones “que 
no eren les habituals”. El primer diumenge van 
augmentar el nombre de misses per a permetre 
que tots els fidels poguessin entrar en el tem-
ple i celebrar, i el segon diumenge es va reduir 
per innecessari. I tot i així sobraven llocs, expli-
ca Ferrús.

La seva lectura personal, i la seva pròpia vivèn-
cia, és que el públic habitual és població de risc 
per edat, “i tenen por, ells o les seves famílies, 
que no els deixen venir”. D’altra banda les con-
dicions en les quals s’incorporen a l’Eucaristia 
fan que la celebració “resulti una mica freda i 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/sini
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/sini
https://twitter.com/santjaumedesalt/status/1263541548115021825
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molesta, però no per això menys emocionant 
el tornar a celebrar amb la comunitat cristiana 
que era el matís que ens faltava en les misses 
per la tele o internet, i que res d’això pot suplir”. 
Amb el temps, creu, “ens acostumarem encara 
que sigui molest les mascaretes o les distàncies 
de seguretat. Com a la resta d’àmbits”.

Encara és aviat, reconeix, per fer interpretaci-
ons consistents, però la veritat és “que estem 
davant un temps nou tant a l’Església, com en 
la societat, i en aquesta nova Pentecosta cal 
demanar a l’Esperit que ens permeti fer bones 
lectures d’aquests signes dels temps”.

Josep Montoya, diaca a Bellver de Cerdanya, 
explica que el confinament per la pandèmia, 
ens ha portat “també als cristians a un confi-
nament espiritual”. Com a diaca permanent 
la seva activitat ha estat quasi nul·la aquests 

mesos. “Ha quedat reduïda a molta pregària 
sobretot i recolliment”. Les tasques pastorals i 
la celebració de sagraments han estat aturades. 
Això l’ha fet caminar, afirma, “en una espècie 
de desert a la recerca de miratges i petits ser-
veis que han estat petits oasis”. A hores d’ara 
ja han pogut reprendre els serveis pastorals, 
en un primer moment amb diverses exèquies. 
“Sé que en breu en celebrarem un munt, donat 
que moltes famílies no van poder viure un acte 
de pregària i de comiat cristià com cal i ara ho 
reprendrem amb les cendres de les persones 
estimades”. 

Però una de les grans alegries per a ell ha sigut 
la primera missa pública a la que va assistir com 
a diaca dilluns passat. “No puc negar que va ser 
molt emotiva. No només per poder rebre el cos 
de Crist de forma física i real, sinó també per la 
retrobada amb la comunitat, amb les persones. 

Donant la comunió amb la mascareta posada 
em brillaven els ulls d’emoció de retrobar tan-
tes cares amigues i germanes en Crist”.

Sensacions per aquesta primera missa després 
de dos mesos que són equiparables per a ell a 
alguna altra que ha tingut en la seva vida i que 
li han quedat gravades. “Una va ser una missa a 
les catacumbes de sant Calixt a Roma amb els 
meus pares, amb la Conxita, la meva esposa, i 
els meus fills. L’altre, l’assistència a la primera 
missa com a diaca a Terra Santa. Són experièn-
cies espirituals d’aquelles que no s’esborraran 
mai a la vida en mi i que el seu record sempre 
seran motiu de creixement i d’esperança en la 
meva fe”.

cr | llegir al web +  
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El vespre d’avui quan la comunitat jueva comen-
ci la celebració de la festa de Shavuot, es recor-
darà l’entrega dels manaments de Deu a Moisés 
en el Sinaí. Arribem als cinquanta dies després 
de Péssakh, és la festa de les set Setmanes.

A les sinagogues del món durant tota la nit es 
llegirà un petit llibre de la Bíblia, el llibre de Rut. 
Aquesta nit del Tikkún Leil Shavuot es vol fer la 
reparació perquè el món torni a l’harmonia pri-
migènia. Tal i com vivim aquests dies i aquestes 
nits, repensant a quina “nova normalitat” ens 
adrecem en aquest viatge de tornada del planeta 
sencer, quin tikkun farem al món per aconseguir 
reparació i ser més just amb tot.

La història bíblica de Rut ens parla d’un viatge 
humà. Una vídua jove, la Rut que és de la terra 
de Moab, deixa el seu país, el seu entorn segur, 
per acompanyar a la seva sogra també vídua i ja 
sense cap fill viu, en el retorn que ha de fer No-
emí cap a la seva població d’origen, cap a Bet-
lem. No sembla que pugui ser la millor opció a 
triar per una dona vídua i jove. De fet les seves 
cunyades també vídues dels fills de Noemí, no 
van fer aquesta tria, elles es van quedar en el 
seu entorn segur. Moab era un país ric, l’econo-
mia basada en la ramaderia era forta, produc-
tors també de sal i de bàlsam, el seu territori es 
trobava en la part est del riu Jordà a l’alçada de 
la Mar Morta, on avui és l’actual Jordània. Terri-

Tikkun Leil Shavuot

PER BÀRBARA VIRGIL 
A VIATGES CELESTIALS

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/viatges-celestials
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tori situat a la ruta entre Egipte i Mesopotàmia 
i Síria-Anatòlia, així que el pas de les caravanes 
els reportava considerables beneficis. Els moa-
bites eren politeistes com altres semites al co-
mençament. El seu déu principal era Khemosh 
al que alguna vegada, en temps de perill, es van 
fer sacrificis humans com per exemple Mesha 
que li va sacrificar al seu fill i hereu. La deessa 
(contrapart de Kehmosh) era Ashtar-Kehmosh; 
un altre déu era Nebo (probablement el sumeri 
Nabu); també s’esmenta el culte a Baal-peor o 
Peor. Els moabites no sempre estaven en bones 
relacions amb els israelites.

Així i tot, Rut inicia un viatge definitiu, i en 
aquest viatge d’unió i confiança en el destí de 
la seva sogra vella i desvalguda, confiant ple-
nament en el vincle que té cap a Noemí, inicia 
la seva part de reparació d’aquella situació im-
possible, Rut des de la posició en què es troba 
repara. Rut insisteix en aquesta entrega: “No 
m’obliguis a abandonar·te i a allunyar·me del 

teu costat; on vagis tu, hi aniré jo; viuré on vis·
quis tu; el teu poble serà el meu poble i el teu Déu 
serà el meu Déu. On moris tu, moriré jo, i allà 
vull ser enterrada”.

Aquest llibre, que narra la història dels fets de 
Rut, àvia del Rei David, també ens narra com 
Boaz, actuant també des de la seva posició 
amb justícia, també repara. La seva confiança 
en Deu li ha fet acomplir amb aquelles dones 
desvalgudes d’una forma completa, ha rescatat 
la memòria dels difunts (per la llei del go’el) i la 
vida dels vius (en el reconeixement d’aquella 
vídua estrangera com una igual que ell).

I avui, darrera setmana de maig, la darrera de 
Pasqua, la darrera del confinament més estric-
te, les imatges que ens arriben per la TV m’han 
fet ser més conscient encara de la història de 
Rut. Les cues davant de les portes de l’església 
de Santa Anna, per recollir una mica de menjar, 
la d’una dona estrangera explicant com tot ha-

via canviat d’un dia per un altre i es trobava en 
aquella situació mentre trencava el plor, m’ha 
fet recordar com Rut recollia les espigues que 
queien dels qui ja havien passat pel camp a fer 
la collita, i amb allò ja tenien per menjar ella i 
la seva desvalguda sogra. Aquella dona de la 
pantalla de TV era la moabita Rut, la justa entre 
nosaltres.

Potser és més actual que mai la història de Rut, 
potser aquesta nit de record de l’entrega de la 
Llei en el Sinaí a Moisès, sigui un moment de 
tikkun, de reparació, de repensar com el nostre 
viatge diari i conscient ens porta a fer que tot 
sigui una mica més just. Potser la cua davant 
les portes de l’església per recollir una mica de 
menjar no seran tan llargues si tots som consci-
ents i reparem amb els que tenim al nostre vol-
tant, potser el Betlem de l’acollida el trobem en 
els nostres cors ara i aquí.

bàrbara virgil | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/viatges-celestials/tikkun-leil-shavuot-262319



Coral Memorial creu en una societat inclusiva i 
oberta al món impulsada a través de l’educació. 
Per això, ha firmat un acord per col·laborar acti-
vament amb Scholas Occurrentes, la Fundació 
de S.S. el Papa Francisco. Aquest conveni de col-
laboració entre Scholas i Coral Memorial va ser 
ratificat el passat mes de desembre al Vaticà, en 
presència de S.S. el Papa Francisco i Manuel Lao 
Hernández, president de Nortia Capital Invest-
ment Holding; grup al que pertanyen Coral Me-
morial i Eternal Sports Memorial, empreses amb 
les que s’ha firmat el conveni, en una trobada en 
la que el Summe Pontífex va donar a conèixer di-
ferents projectes i iniciatives que la Fundació de-
senvoluparà al 2020. Amb aquest conveni, Coral 
Memorial ofereix a Scholas Occurrentes una part 
de la recaptació anual percebuda per concepte 
del manteniment de cada columbari. L’objectiu 
d’aquesta col·laboració és ampliar les activitats 
educatives que aquesta Fundació desenvolupa 
al voltant del món. 

Educació i aprenentatge

Les experiències educatives a través del joc, l’art 
i el pensament són la base del projecte d’Scholas 
Occurrentes i s’han convertit en el seu llenguatge 

educatiu, amb el que els alumnes aprenen a es-
coltar, crear i celebrar la vida. Aquest concepte 
va molt lligat a Coral Memorial, ja que permet als 
familiars custodiar les cendres en n lloc amb el 
que mantenen els forts vincles espirituals i emo-
cionals per mantenir el record de forma sagrada, 
propera i simbòlica. La Fundació promou l’edu-
cació des de la “cultura de la trobada” i “l’obertu-
ra cap a l’altre”, sempre a favor d’una educació 
universal sense exclosos. Amb seus a 13 països i 
prop de 446.000 escoles i xarxes educatives ar-
reu del món, la Fundació treballa per la integració 
de tots els alumnes a través d’innovadores pro-
postes tecnològiques, esportives i artístiques.

Sobre Coral Memorial 

Coral Memorial és una empresa de Terrassa 
(Barcelona) especialitzada en la fabricació, co-
mercialització i gestió integral de columbaris, 
nínxols destinats a acollir urnes funeràries. 
Aquesta modalitat recupera la tradició eclesiàs-
tica d’acollir les cendres dels difunts en un lloc 
sagrat. Amb una llarga experiència al sector, 
aquesta empresa egarenca prioritza la qualitat, 
el disseny i la creativitat, sent referent en la ges-
tió dels cementiris del segle xxi. 

Coral Memorial col·labora amb la Fundació Scholas Occurrentes 
AQUEST ACORD PERMET AMPLIAR LES ACTIVITATS EDUCATIVES DE LA FUNDACIÓ DE S.S. EL PAPA FRANCISCO 
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Canvi d’escenari, adaptació, convivència, fle-
xibilitat, acompanyament escolar, incertesa i 
molts dubtes. Són els reptes que afronten les 
famílies de l’escola cristiana en aquest temps 
de confinament. Ara els toca preveure com 
serà la represa del curs escolar. I anticipar so-
lucions als elements que generen segregació 
entre alumnes i famílies. Així ho explica Albert 
Alegre, president de la CCAPAC, la Confede-
ració Cristiana d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya.

Com heu viscut les famílies de l’escola 
cristiana aquestes deu primeres setmanes 
de confinament?

El món cada vegada és més petit i coses que a ve-
gades veiem de lluny, de cop, ens afecten. Dins i 
fora de l’escola, a tots, ens ha agafat per sorpresa. 
Estem preocupats, primer, per la salut dels nos-

tres fills i del claustre de professors. Com a famí-
lies la salut i benestar de tots és el que hem posat 
per davant. Després, el confinament vol dir tenir 
els nens a casa i la vida de la família a casa es 
transforma. Abans ens vèiem al migdia o a la nit, 
ara cada casa és una sala multiusos: oficina de 
treball, videoconferències, nens fent els deures 
que els envien de l’escola, gimnàs... I això ha por-
tat a conviure. Després de dos mesos, que seran 
prop de tres, l’ambient ens preocupa: no tant per 
les dificultats de convivència, sinó per com ens 
adaptem a la nova situació.

I en sentit educatiu?

Hem viscut diferents estadis. El primer va ser 
saber què passava amb el curs: no volem que 
perdin el curs. Al final, el tercer trimestre ser-
virà per avaluar capacitats i no continguts. I en 
tot cas, servirà per pujar nota sobre la primera 

Les famílies de l’escola cristiana: 
“Quan la gent s’implica, les coses funcionen”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/albert-alegre-nou-president-ccapac
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i la segona avaluació, sobre els primers sis me-
sos de curs. Però després ha vingut el període 
de preinscripcions. I no hem pogut visitar pre-
sencialment les escoles i això ha generat inqui-
etud. Finalment, s’ha fet telemàticament, s’ha 
allargat i ha acabat aquest 22 de maig. També 
ens hem trobat amb la molèstia com a famílies 
d’haver de triar tres escoles per ordre de prefe-
rència sense opció a llista d’espera. Això vol dir 
que, si no entres en cap de les tres primeres op-
cions, et col·loquen on volen.

Quina alternativa proposeu?

Ho hem transmès al Departament d’Educació, 
amb una nota al director general de família i la 
comunitat educativa. I esperem que ens doni 
resposta. Fa poc ens hem reunit amb el depar-
tament. Les famílies entenem que la situació 
és sobrevinguda, d’alarma, mai desitjada i que 
s’han anat prenent les decisions a mesura que 
s’ha pogut fer.

Què diríeu que ha salvat la situació?

Si s’ha pogut mantenir un nivell de contacte edu-
catiu i escolar és més pels mitjans dels mateixos 

professors, que han fet servir les fibres òptiques i 
els portàtils particulars per la feina. Si una cosa té 
la societat és que quan la gent s’implica, les coses 
funcionen, més enllà dels mitjans que hagi posat 
el departament o la Generalitat. I aquí parlo de 
l’escola en general: les famílies hem de fer arri-
bar el nostre agraïment a tots els professors. Han 
hagut de passar de la programació presencial a la 
telemàtica d’un dia per l’altre.

Quines oportunitats heu detectat 
com a famílies?

Pels pares ha sigut l’oportunitat de veure a casa 
com treballen els centres; no hi estem habitu-
ats. Els deixem a les nou i els recollim a quarts 
de sis. Molts s’han sorprès de la quantitat de fei-
na que fan cada dia. Però és la que acostumen a 
fer a l’escola, encara que no ho veiem.

Què us preocupa a partir d’ara?

Amb el desconfinament, molts pares s’han de 
desplaçar per anar a treballar, mentre que els 
nens continuaran a casa. Això genera inquie-
tud, incertesa i un sobrecost econòmic. No po-
dem comptar amb els avis, perquè són població 

de risc, i hem de buscar una alternativa a casa. 
I tampoc hi ha casals d’estiu. En fase 2, sembla 
que hi haurà la possibilitat que els nens tornin 
a l’escola. Però no tots. Només els que canviïn 
de cicle. Així ens ho ha explicat el director ge-
neral del departament, en reunió amb totes les 
federacions de pares i mares de Catalunya. No 
els podem portar tots perquè no estem prepa-
rats per assolir les nivells de seguretat mínims.

Què comporta per les famílies 
allargar el confinament?

Encara que han estat treballant cada dia, estar 
confinats aquests quasi tres mesos s’assimila-
ria a unes llargues vacances d’estiu. Els pares, al 
final d’aquest període, ja denotem que necessi-
ten tornar a l’escola. Estan inquiets, necessiten 
treballar, estudiar, estar amb els amics, practi-
car esport, fer extraescolars...

Què us preocupa de cara al setembre?

Hi ha dos factors que ens preocupen, i són fac-
tors segregadors. Un és la capacitat telemàtica 
privada de cada família. Si no tots poden tornar, 
hi haurà greus diferències entre les famílies que 
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tindran fibra òptica i les que no. Hi ha els que 
no la poden pagar, però també els que viuen en 
llocs on no hi tenen accés. I famílies que tenen 
un sol dispositiu portàtil a casa per quatre per-
sones. De fet, aquesta segregació tecnològica ja 
s’ha produït.

I pel que fa als que podran tornar a classe?

L’assistència a l’aula de manera presencial im-
plicarà diferències entre centres per la disponi-
bilitat d’espais. S’hauran d’habilitar pavellons 
esportius, sales polivalents o teatres. A banda 
del cost econòmic de les obres, perquè caldrà fer 
inversions, caldrà més professorat. Com afron-
taran els centres aquestes despeses? Abans que 
arribi el setembre hem de tenir temps per salvar 
aquests dos elements segregadors. El departa-
ment ha previst una reunió al juny perquè els 
fem arribar les nostres inquietuds.

El tema de les quotes també ha preocupat 
a les famílies... És un efecte col·lateral 
del Covid-19?

Hem rebut moltes trucades de famílies que es 
preguntaven perquè havien de continuar pa-

gant la quota si els fills no assistien a classe. Ho 
hem explicat per activa i per passiva, però hem 
hagut de tornar-ho a fer. La pandèmia ha tingut 
un efecte econòmic sobre les escoles, que han 
hagut de tancar, i les famílies, moltes amb situ-
ació d’ERTE i d’altres que s’han quedat sense 
feina. I aquí, el fet d’haver d’assumir un quota 
de l’escola ha preocupat, i molt, a les famílies. 
Quin és el problema de fons real? El problema 
real a l’escola concertada és que el Departament 
d’Educació, o la Generalitat amb els pressupos-
tos, no destina suficient quantitat de diners per 
cobrir el cost de la plaça. I aquest cost l’hem 
d’acabar d’assumir les famílies amb aportaci-
ons voluntàries, però que de no tenir-les, les 
nostres escoles haurien de tancar.

Just abans del confinament vau lliurar 
al Departament d’Educació 153.669 
al·legacions contra el projecte de decret 
de concerts educatius. Tornàveu a posar 
sobre la taula la manca de finançament. 
La crisi pel coronavirus ha accentuat 
la situació que denunciàveu?

Sí, s’ha accentuat. Les escoles necessiten cobrar 
una mínima quota per subsistir. A les famílies 

ens agradaria que agaféssim el camí per a poder 
solucionar en un moment o altre aquesta dife-
rència i cobrir el cost de la plaça. I mentrestant, 
no podem reclamar res a les titularitats de les es-
coles concertades, perquè és un tema d’Educa-
ció, de manca de recursos de l’escola concertada.

Les famílies de l’escola cristiana, deia, també 
s’han vist afectades per la crisi econòmica. 
Quina resposta s’ha donat?

Tenim pares, mares i famílies que potser han 
hagut de tancar, en el cas dels autònoms; els 
alumnes s’estimen la seva escola, perquè és 
casa seva. Haver de perdre casa seva per aques-
ta situació del Covid-19 ens preocupa i molt. 
Moltes AMPAs m’han transmès que han obert 
línies d’ajuda solidària a les famílies perquè els 
fills no hagin de canviar de centre.

Què passarà al setembre?

El que ens està passant ara és greu. Però més 
encara no saber quan s’acabarà aquesta situa-
ció. I aquesta incertesa és el que angoixa a les 
famílies. Reclamem canals directes d’infor-
mació del departament amb les famílies, que 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/153669-allegacions-contra-projecte-decret-concerts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/153669-allegacions-contra-projecte-decret-concerts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/escola-cristiana/caldra-fer-reparar-injust-financament-escola-232938
https://www.catalunyareligio.cat/ca/crida-eclesial-compromis-ecologia-integral
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no ens haguem d’assabentar de les noves di-
rectrius per televisió. Nosaltres ens hem ofert 
a canalitzar la informació, de forma proactiva, 
perquè no hi hagi dubtes amb temes que afec-
ten el dia a dia. Quan tornin al setembre, faran 
el mateix horari? Entraran esglaonadament? Hi 
haurà una part dels alumnes seguint la classe 
per videconferència? Això serà rotatiu? Serà 
només per als dos primers mesos? Val a dir que 
l’escola és la més propera i qui coneix millor 
la situació i les necessitats dels alumnes. Però 
ens preocupa que el departament deixi el pes 
d’aquesta responsabilitat a mans dels centres 
ens preocupa.

L’escola cristiana proposa un model 
educatiu específic. En quin sentit pot ser útil 
o pot ajudar a respondre al nou context 
postconfinament?

És evident que l’escola cristiana té un caràcter 
propi. I el departament a vegades no ho té en 
compte. Per exemple, quan proposa formaci-
ons que potser són necessàries a l’escola públi-
ca, però que l’escola cristiana treballa cada dia.

Per exemple?

El departament, en l’actual context, ens va con-
vocar en una taula de federacions per infor-
mar-nos que el professora seria format en l’àm-
bit de les relacions sexuals de parella i també de 
la convivència. És a dir, fer formació a les escoles 
per prevenir maltractaments dins de les famí-
lies, i a favor de la convivència i per transformar 
la societat del futur. Potser a la pública aquests 
temes són més nous, i un reforç a la concertada, 
també va bé. Però nosaltres fa temps que hi tre-
ballem: la intel·ligència emocional, les relacions 
personals, la solidaritat i l’afecte.

Un dels serveis que ofereix la CCAPAC és la 
formació continuada per a les famílies. Quins 
àmbits o destreses creieu que cal reforçar ara 
més que mai, en l’àmbit familiar? Heu rebut 
alguna altra petició concreta que orienti 
aquesta oferta formativa?

La preocupació per ara ha estat de supervi-
vència: tornaran els nens a l’escola abans de 
l’estiu? Què passa amb les quotes? Però ens 
toca fer aquesta reflexió. La junta gestora de la 
CCAPACC estem pensant a fer un recull d’in-
quietuds per saber què preocupa les famílies. 
Cada any renovem el catàleg formatiu.

De fet, defenseu que la família és la primera 
escola. I ara s’ha fet més evident que mai.

Sí, però això sempre és així. Hi ha una educa-
ció de base que ve de casa. I l’educació de l’es-
cola és delegada. Però els valors principals, que 
marquen aquest ideari específic de l’escola cris-
tiana, s’imparteixen a casa, sempre.

Els valors cristians i la fe han ajudat 
a les famílies en aquest context d’incertesa? 
Quins valors cristians han aflorat?

Jo crec que ajuden molt. Amb el tema del coro-
navirus, la televisió n’ha parlat de forma molt 
numèrica, amb el nombre d’afectats i de morts. 
És el que perceben els nens. També hi ha mol-
tíssimes famílies afectades directament, amb els 
avis, els tiets... Amb la represa de l’escola caldrà 
treballar tot un aspecte psicològic i afectiu, per 
la pèrdua de familiars i de persones estimades. 
Ha sigut com un accident de cotxe, on no et pots 
acomiadar. I això és una experiència molt dura.

Com es treballarà des de l’escola cristiana? 
Hi ha alguna proposta des del departament 
de pastoral de la FECC?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-creu-es-deixa-centres-sols
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Sí, estan treballant, amb la tornada als centres, 
la proposta d’una pregària general per totes 
les persones que han perdut la vida. I que se’n 
pugui parlar. Amb el seguiment a distància, 
els tutors s’han encarregat de fer arribar tema-
ri i els deures, s’ha resolt amb més urgència el 
tema acadèmic. Tractar la qüestió emocional, 
aquests temes tan delicats, costa més fer-ho a 
distància. Serà bo expressar-ho amb la tornada 
a l’escola, com a part de la família que constitu-
eix el centre educatiu. I mostrar que no estem 
sols: no hem de deixar sola cap família.

Quin ha estat el rol de la família cristiana 
en aquest moment de crisi?

És un bon moment de reflexió. Des de l’escola 
cristiana podem pensar quins són els valors 
realment importants, els que convé treballar. 
Pràcticament tot és discutible i canviant. La cri-

si ens ha ensenyat quines qüestions hem tro-
bat a faltar.

Què hi ha en aquests essencials 
o irrenunciables?

Segurament hem trobat a faltar els amics de 
classe, poder jugar amb ells al pati, visitar els 
avis a casa i poder-los abraçar, o cuinar amb ells 
un pastís. Hem trobat a faltar fer una pregària 
conjunta amb la resta de famílies, com les que 
fem moltes vegades a les escoles. O els cosins 
amb qui ens veiem un cop al mes... Són factors 
emocionals que trobem a faltar en situacions lí-
mit. Com el fet de no poder acomiadar-se d’un 
familiar quan saps que perdrà la vida. Això és el 
més dur.

Què han après les famílies, 
de què ha servit la crisi?

Hem relativitzat si teníem un cotxe més gran 
o més petit, la roba que portàvem o la casa on 
vivim. En canvi, hem trobat molt a faltar coses 
que no costen diners. Què fa la gent aquests 
dies de seguida que ha pogut? Sortir al car-
rer, anar a passejar, fer esport... La família i els 
amics són l’estructura social més important. 
Ja ho treballem com a part de l’ideari propi de 
l’escola cristiana. Ara és un bon moment, és un 
bon exercici pràctic reflexionar sobre el que re-
alment té valor. I un altre factor interessant és 
veure què ha passat amb la natura. Ens hem 
estat quiets i el planeta s’ha regenerat. En dos 
mesos! Potser hem de veure que el veritable vi-
rus del planeta som nosaltres. A partir d’aquí el 
futur el podem fer diferent. Ens juguem molt, 
amb l’ecologia. I hem d’educar els nostres fills, 
perquè s’hi trobaran.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tornar-escola-celebracio-proposta-escola-cristiana
https://www.catalunyareligio.cat/ca/families-escola-cristiana-gent-implicada-coronavirus
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Llibertat d’educació i dret dels pares a triar el 
centre educatiu per als seus fills i filles. Aquest 
són els principis que recorden els bisbes cata-
lans enmig de les crítiques de l’escola concer-
tada als canvis de criteris en la preinscripció 
escolar a Catalunya. El comunicat conjunt de la 
darrera reunió de la Conferència Episcopal Tar-
raconense també reitera que s’ha de considerar 
“l’escola concertada com a part del servei edu-
catiu a Catalunya, tal com indica la Llei d’Edu-
cació de Catalunya LEC (2009)”.

Els bisbes fan aquestes consideracions en su-
port a les crítiques que les darreres setmanes 
s’han fet des de l’escola concertada –i en con-
cret des de les escoles cristianes– al Departa-
ment d’Educació de la Generalitat. Aspectes 
vinculats a la manca de suport a les escoles 
concertades durant el confinament, en la re-
obertura, o en la preinscripció. Denuncien que 

no se’ls ofereix un suport en consonància amb 
el servei públic que realitzen i que reconeix la 
Llei d’Educació consensuada fa deu anys. Les 
queixes que ja tenien abans de la pandèmia, 
s’ha reforçat aquests dies.

En aquesta línia, els bisbes catalans també 
mostren la seva “preocupació” per la “decisió 
de la Conselleria d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya de no renovar el concert a les 
escoles amb educació diferenciada i demanen 
que es reconsideri aquesta decisió”.

El comunicat valora “molt el treball exemplar 
que la comunitat educativa ha portat a terme 
durant el període de confinament envers els in-
fants, adolescents i joves, i donant tot tipus de 
suport a les famílies”.

cr | llegir al web +  

Els bisbes catalans defensen 
el dret dels pares a escollir escola

http://www.tarraconense.cat/comunicat-de-la-reunio-n-236-de-la-cet/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-indignada-perque-no-rebra
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-creu-es-deixa-centres-sols
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-creu-es-deixa-centres-sols
https://www.catalunyareligio.cat/ca/153669-allegacions-contra-projecte-decret-concerts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/families-escola-cristiana-gent-implicada-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-defensen-dret-dels-pares-escollir
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La Fundació Pere Tarrés i la FEDAC 
col·laboren per reforçar l’acció educativa 
fora de l’aula

La voluntat per desenvolupar una acció edu-
cativa fora de l’aula que sigui de qualitat, cohe-
rent, alineada amb aquests valors evangèlics i, 
alhora, innovadora pedagògicament és el que 
ha impulsat a col·laborar les dues entitats. Amb 
aquest conveni, la Fundació Pere Tarrés posa a 
disposició de la FEDAC la seva xarxa de cases 
de colònies per a convivències escolars i activi-
tats de vacances així com el seu equip d’educa-
dors per dinamitzar les activitats educatives i 
de lleure.

fundació pere tarrés | llegir al web +

Màrius Serra: “Crear és sempre 
posar paraules en joc”

L’escriptor i enigmista Màrius Serra, ha estat 
el mestre de cerimònies del joc digital sobre 
diversitat i diàleg organitzat per l’Observatori 
Blanquerna en el marc de la campanya #BeT-
heKey. L’esdeveniment ha tingut lloc aquest 
dijous, en commemoració del Dia Mundial de 
la Diversitat Cultural pel Diàleg i la Cooperació. 
Segons l’escriptor, “la curiositat, i per tant, la 
curiositat per l’altre, és el millor antídot contra 
el fanatisme i la millor manera de trencar cer-
teses”.

observatori blanquerna | llegir al web +

Tornar a l’escola amb una celebració, 
la proposta de l’Escola Cristiana

“No podem tornar a l’escola com si no hagués 
passat res durant aquests temps de pandèmia”. 
Aquesta és la reflexió de l’Escola Cristiana que 
ha motivat la creació d’una proposta de celebra-
ció envers un possible proper retorn de la comu-
nitat educativa als seus centres abans de l’estiu. 
Des de l’Escola Cristiana s’anima a prendre cons-
ciència d’aquesta preparació especial de torna-
da a l’escola com una activitat d’aprenentatge 
compartit i, alhora, evitar reduir-la a un mer for-
malisme acadèmic. També s’anima als centres a 
comunicar altres possibles recursos.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/fundacio-pere-tarres-fedac-collaboren-reforcar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fundacio-pere-tarres-fedac-collaboren-reforcar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/marius-serra-crear-es-sempre-posar-paraules-en-joc
https://www.catalunyareligio.cat/ca/marius-serra-crear-es-sempre-posar-paraules-en-joc
https://pastoralfecc.blogspot.com/2020/05/celebrar-la-covid19.html
https://pastoralfecc.blogspot.com/2020/05/celebrar-la-covid19.html
https://pastoralfecc.blogspot.com/2020/05/celebrar-la-covid19.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tornar-escola-celebracio-proposta-escola-cristiana
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tornar-escola-celebracio-proposta-escola-cristiana
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La comunitat hinduista interpreta el coronavi-
rus com a reflex d’una societat que cada vegada 
es mostra més capitalitzada, més individualis-
ta. Així i tot, hi ha esperança donat que el que es 
pensi, faci, digui avui afectarà el futur pròxim. 
El treball espiritual individual s’ha alimentat 
de la soledat i la pau del confinament, i ara es 
torna cap a l’exterior per acompanyar els altres, 
per cercar l’harmonia amb l’entorn. Afirmen 
que la felicitat no es troba fora, i que el pati-
ment sofert serà útil.

Felicitat interior

Shivani, membre de la comunitat hinduista Ad-
vaitavidya, explica que aquest confinament ha 
estat una oportunitat per treballar l’espirituali-
tat: “Hem pogut interioritzar, llegir, contemplar 
i reflexionar sense tantes distraccions... Quan 
tens un camí intern, la soledat i la introspecció 

és nutritiva, el confinament ens ha donat més 
temps per intensificar la pregària i ens ha fet 
avançar cap a la joia, cap a la llibertat, ha estat 
una nova ocasió per descobrir que la plenitud 
està al nostre interior.” I és que “des de l’hindu-
isme es creu que en el fons de tot hi ha una opor-
tunitat per créixer, per reinventar-se, totes les 
coses que ens passen a la vida, per dures i difícils 
que siguin, són per bé, ens hem de preguntar: 
què puc aprendre d’això? Com puc créixer da-
vant d’aquesta situació? Tot pot ser un reforç per 
cercar encara més endins, trobar la joia interna i 
no cercar seguretat només en l’extern.”

Alba Espargaró, membre de la Grup Amma Es-
panya, continua amb aquesta idea i l’exemplifi-
ca amb un dels missatges que ha donat Amma 
durant aquest període: “Ella ens ha parlat de 
Lakshmi, un tret d’aquesta deïtat femenina és 
el coratge, és necessari que en aquest moment 

Hinduistes: “En el fons de tot hi ha 
una oportunitat per créixer”

https://advaitavidya.org/
https://advaitavidya.org/
https://www.amma-spain.org/ca-es/
https://www.amma-spain.org/ca-es/
https://www.amma-spain.org/es/quien-es-amma
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siguem valents i no ens deixem endur pel que 
passa fora, cal que ens ancorem en la nostra in-
terioritat, que ens centrem en la nostra essèn-
cia per no perdre la pau.”

Aquest treball personal es comprometrà des-
prés amb el món exterior. Chinmayi, de l’Aso-
ciación Shiva - Shakti - Om, descriu que la pràc-
tica individual porta felicitat personal, i que 
aquesta després retorna a l’exterior. “Que un 
hinduista vetlli pel seu estat intern no vol dir 
que es desentengui de l’altre, així no complirí-
em amb el propòsit de la pràctica hinduista, la 
nostra pau interior servirà per acompanyar els 
altres, per donar calma, tranquil·litat en aquest 
temps de pandèmia... Hem d’estar en harmonia 
amb l’exterior, si no ho estemla nostra pràctica 
de poc servirà.”

El coronavirus com a reflex de la societat

Gundicha, membre del Temple Hare Krishna 
de Barcelona, adverteix que hem castigat al 
planeta: “Pensem que res s’acaba, que ho po-
dem agafar i explotar tot, que les generacions 
futures ja s’espavilaran, no podíem seguir així, 
això estava per arribar, hem de canviar de xip, 

està clar que quan abusem d’algun element hi 
haurà un efecte, per exemple si una persona 
abusa de l’alcohol, el cos respondrà i si no fa 
cas, el cos dirà: bé, ja n’hi ha prou d’aquest co-
lor; estem veient les orelles al llop, no podem 
viure amb aquesta opulència.”

Chinmayi recorda que sobre els esdeveniments 
que estem vivint hem de tenir en compte el kar-
ma. “Nosaltres, que vivim en una dimensió limi-
tada pel temps i l’espai, ens hem de responsabi-
litzar dels mals que generem; actuem a partir de 
la nostra ment, el nostre cos, les nostres parau-
les, i en aquesta dimensió existeix el karma que 
es basa en el sistema de causa-efecte, el que fas 
ara tindrà un efecte demà, el que vas fer ahir té 
un efecte avui. El que estem vivint prové de de-
cisions que hem pres tant des del nostre indivi-
du, com des de la nostra societat. Tot té un efec-
te i hem d’assumir les desgràcies, les calamitats, 
els problemes. L’origen exacte d’aquest virus es 
desconeix. Així i tot és evident que hem explo-
tat la natura i que ella se’ns pot haver tornat.”

“Tal faràs, tal trobaràs”, resumeix Espargaró, 
“per descomptat, el virus pot ser la resposta de 
la natura, el nostre comportament influeix en 

el benestar del món, i hem de parar atenció als 
nostres pensaments, accions, paraules, cadascú 
de nosaltres té molt poder encara que de prime-
res no ho pugui semblar. Un dels deixebles més 
propers d’Amma explica que la natura no és com-
passiva, la natura té normes, i nosaltres les hem 
trencades totes, i aquí apareix com a resposta un 
element irat, el coronavirus, que va a la seva i és 
el reflex de la nostra societat. Reflexionar sobre el 
que som i com ens relacionem és una gran opor-
tunitat de créixer espiritualment.”

Pràctiques que troben la seva continuïtat

Shivani descriu que els hinduistes poden fer 
molta de la pràctica a casa, per a ells no és indis-
pensable compartir l’oració en grup, així i tot han 
trobat a faltar el contacte amb les persones que 
acostumen a veure, han utilitzat les noves tecno-
logies per seguir en contacte. “El mestre Swami 
Satyananda Saraswati durant aquest període ha 
estat donant classes online als seus devots de tot 
el món, cosa que ha unit més a la comunitat en 
tenir encara més contacte que l’habitual amb el 
mestre, això junt amb la possibilitat de tenir més 
temps per a la pràctica ha fet que per a molts hagi 
estat un període de gran creixement espiritual.”

https://shivashaktiom.com/?fbclid=IwAR0WQZBG_0SHud2GOalTJOZMRdtqZFlGSkMWwI_uL8fJJdprzNvIp5BdvE0
https://shivashaktiom.com/?fbclid=IwAR0WQZBG_0SHud2GOalTJOZMRdtqZFlGSkMWwI_uL8fJJdprzNvIp5BdvE0
https://www.krishnabcn.com/
https://www.krishnabcn.com/
http://www.fragmenta.cat/ca/fragmentos/autors/187497
http://www.fragmenta.cat/ca/fragmentos/autors/187497
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Gundica explica que s’han trobat en una situ-
ació similar: “La nostra activitat s’ha vist molt 
afectada ja que un dels serveis principals és el 
del menjador obert al públic; hem hagut de pro-
cessar aquesta circumstància com a un temps 
que ens brinda pausa, i ens hem centrat a impar-
tir en modalitat virtual les classes de filosofia, de 
lectura de textos sagrats, de cant”. Les emeten 
cada dia, al matí i a la tarda al seu canal de Face-
book. “La gent ara s’apunta a tot, estem sorpre-
sos de l’alta assistència, tant mateix crec que les 
classes i les sessions de grup funcionen millor 
presencialment, els assistents si es troben física-
ment són més participatius.”

Espargaró comenta que el grup d’Amma també 
ha pogut continuar la seva activitat en línia, de 
fet, per primera vegada a la història, s’ha pogut 
accedir a les ensenyances d’Amma i dels seus dei-
xebles més directes a través de les xarxes. “Això, 
i el contacte continuat amb els altres membres 
del grup, ens ha permès sentir-nos més pròxims 
els uns als altres en un moment que semblava 
complex; també hem continuat amb la nostra 
activitat social, hem pogut distribuir aliments 
i cosir mascaretes per a hospitals com el de Vic 
o l’infantil de Sabadell, per qui hem utilitzat te-

les amb estampats infantils… Només hem ha-
gut d’interrompre la nostra activitat en grup de 
plantar arbres a terrenys desforestats.”

Festes confinades

El calendari solar i lunar dels hinduistes “con-
tinua en marxa amb virus o sense” determina 
Chinmayi. I és per això que la comunitat ha 
viscut diverses festes en confinament com ara 
“Navararti que es dedica a la deessa Durga, la 
mare de l’univers hinduista; la festa on es re-
corda al deu Hanuman; la celebració de l’ani-
versari del gran mestre espiritual i reformador 
Adi Shankaracharya; la festa Ganga Jayanti o el 
naixement del riu sagrat Ganges.”

Gunfica explicita que els hinduistes, i en parti-
cular la seva comunitat, participen d’altres fes-
tes a què també han hagut de renunciar. “Hem 
perdut tota l’activitat relacionada amb aquests 
mesos que té a veure amb fires, casaments, el 
yoga day, la festa de la terra, ha estat un incon-
venient econòmic, però sobretot hem trobat a 
faltar a amics i coneguts, també creiem que veu-
rem afectada la festa dels carros que és al juliol, o 
la del naixement de krishna a l’agost.”

Per altra banda, Shivani comenta que a la seva 
comunitat s’han seguit fent les celebracions 
tradicionals del calendari hindú per la via virtu-
al, i “amb més assistència que l’habitual ja que 
hi ha pogut participar gent d’altres parts d’Es-
panya, de Mèxic i més indrets de Sud-Amèrica.”

Un patiment que activa

Shivani recorda que estem vivint en l’era de 
Kali Yuga: és una època en la qual es diu que 
tot es tornarà més obscur, perquè el poder es-
tarà centrat en els diners, el consumisme, l’in-
dividualisme i l’egoisme. “Igual que aquest vi-
rus que ens ha separat encara més dels altres, 
no podem ni apropar-nos, la por a la mort i a 
la malaltia ens allunya i ens afebleix fent-nos 
més manipulables, però és en aquesta matei-
xa era que es diu que si estàs cercant la pleni-
tud interior, i tens un camí espiritual, això no 
t’afectarà, seràs capaç de trobar els trets po-
sitius, fluir, acceptar, tenir fortalesa, no caure 
en la por i mantenir l’acció correcta i l’atenció 
interna… Aquesta experiència ha servit per va-
lorar l’essencial, per entendre que no podem 
basar la nostra seguretat només en el fet ex-
terior.”
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En algunes ocasions, aquesta valoració ha definit 
opcions vitals. El mateix Gundica confessa que 
ha pres la decisió d’abandonar Barcelona i anar-
se’n a viure al camp: “Segurament em traslladaré 
a Maçanet de la Selva, o a la Granja que tenim a 
Guadalajara, tots dos són projectes Hare Krishna. 
El temps a la plaça del Rei ha servit per transme-
tre el missatge que volem a més quantitat de per-
sones. He gaudit impartint classes i cants, o ser-
vint en el menjador, però ara, en la meva darrera 
etapa vital, vull estar prop de la terra.”

Com diu Chinmayi, “hem après a valorar a tot 
allò de què ens hem vist privats: el contac-
te amb la natura, les relacions personals, ens 
sentim esgotats de mirar pantalles i utilitzar 
màquines per comunicar-nos, tenim ganes 
de fer abraçades i petons; hem entès que la 
salut és important, així que hem parat aten-
ció a l’exercici físic i a l’alimentació; també la 
llum del sol, molts ha passat el confinament 
sense balcons o terrasses i han trobat a faltar 
el sol; ens hem tornat més austers, hem anat al 

que és essencial, hem consumit menys, i hem 
entès que hi ha coses vitals que no es poden 
comprar; hem reflexionat i meditat més sobre 
la vida i la mort, ens hem comprès éssers limi-
tats, el nostre temps és curt. El patiment ha fet 
que ens activem.”

lucía montobbio | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/hinduistes-en-fons-tot-oportunitat-creixer
https://www.catalunyareligio.cat/animaset-radio


Ds, 30/05/2020 | Catalunya Religió | núm. 8444 | MÚSICA

“Teníem un parell de CDs i volíem assajar i gra-
var per primavera, però amb el confinament 
no va poder ser”. Meritxell Martínez i Xavier 
Estefanell formen el grup Xaragalls. “Tots dos 
hem passat el coronavirus i vam haver d’estar 
aïllats”. De seguida que van poder estar junts, 
van començar a assajar. I aquest diumenge al 
vespre ofereixen el seu primer concert en con-
finament, que serà retransmès per Facebook i 
Instagram. És música cristiana pensada per a 
públic adult i familiar.

“Una família que canta no pot estar enfadada”, 
defensa Meritxell Martínez. El concert tindrà 
una durada aproximada de tres quarts d’hora. 
Sonaran cançons que s’han fet servir en misses 
i pasqües familiars, com ‘Créixer per dins’, ‘Fills 

d’argila’ o ‘Demanar, cercar, trucar’ sobre l’evan-
geli de Mateu. I hi haurà també peces noves, com 
‘Confinats’, composada durant el confinament.

Tot aquest projecte d’animació de la fe a partir 
de la música l’impulsen des de La Magrana Cre-
ativa. “Si els nens mentre canten i s’ho passen 
bé, estan lloant i entenen el que diuen, estan 
pregant”. Recorda el que deia sant Agustí, que 
“qui canta, prega dues vegades”. I considera 
“un regal que les famílies cantin plegades una 
música que connecta amb el cor”. Està conven-
çuda que “la música salva moltes coses i Déu 
parla a través de la música”.

La Txell, com la coneix tothom, també escriu 
contes per adults, relacionats amb lectures 

Xaragalls: música feta pregària en confinament

https://www.instagram.com/lamagranacreativa/


Ds, 30/05/2020 | Catalunya Religió | núm. 8445 | MÚSICA

bíbliques. “Quan els escric, els demano”, diu 
referint-se a Déu. I aquests textos, com les 
cançons, diu, “els demanem i ens arriben, és 
l’esperit que els inspira, no és cap mèrit nos-
tre”. Meritxell Martínez és mestra i va estudiar 
teologia, va treballar a l’escola Jesuïtes del Clot 
i actualment fa religió en una escola a Lliçà de 
Vall, al Vallès Oriental. Amb el seu marit viuen 
a Lliçà d’Amunt i amb Xaragalls animen també 
les cançons en les pregàries mensuals a l’estil 
de Taizé que fan a l’ermita de Sant Justa.

Transformar a través dels petits

El nom del grup, Xaragalls, respon a la marca 
que deixen “els petits rierols sobre la munta-
nya, els fils d’aigua que cauen”. Aquesta imat-
ge de l’aigua els va transmetre “sonoritat” i la 
seva activitat musical, diu, “era una manera 
d’acollir aquesta pluja, l’aigua viva que recor-
da el riu gros”.

La primera gravació la van fer fa més de 25 anys 
i han publicat sis discs amb el segell de Claret. 

En aquell moment van ser molt actius, fent 
espectacles i cursos d’animació de la fe i l’es-
piritualitat, tallers, contacontes, formació de 
catequistes amb el Secretariat Interdiocesà de 
Catalunya, a l’escola d’estiu de Blanquerna. Una 
activitat pastoral que feien compatible amb les 
respectives feines.

“Vam entendre que la manera de transformar 
alguna cosa era a través de la canalla: la cana-
lla crida als pares i els pares que volien escoltar, 
podien fer el canvi”. Després d’uns anys aturats 
per diverses circumstàncies personals, hi ha 
tornat a posar la banya.

Actualment, Xaragalls ofereixen eines de re-
ciclatge espiritual, a parròquies i arxiprestats. 
Cada cançó va acompanyada d’una dinàmica i 
d’una activitat. Són recursos per a catequistes, 
perquè a través del cant, la música, el movi-
ment i la dansa “la vivència de la fe sigui més 
experiencial i menys dogmàtica”.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/xaragalls-musica-feta-pregaria-en-confinament
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Avança a poc a poc el desconfinament a l’Esglé-
sia. I moltes activitats es mantenen encara en 
format virtual. Aquest dissabte al vespre els jo-
ves cristians d’arreu del país, en ocasió de la fes-
ta de Pentecosta, demanaran “el do de l’Esperit 
Sant”. És la Vetlla de Pentecosta que proposa el 
Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ). Vo-
len “celebrar i viure plegats tot demanant el do 
de l’Esperit Sant per cadascú de nosaltres i els 
nostres adolescents i joves”.

Setze joves de Catalunya i Mallorca han prepa-
rat les pregàries i els cants. La vetlla tindrà lloc 
dissabte 30 de maig a les 22:30 h i s’hi podrà 
accedir a través del Canal YouTube d’Església 
Jove, des de les xarxes de les Delegacions Dio-
cesanes dels diferents bisbats i des de les xar-
xes que s’hi vulguin adherir.

“La vetlla dona continuïtat a aquestes trobades 
tan nostres com són els aplecs de l’Esperit”, ex-
plica el director del Secretariat Interdiocesà de 
Joventut, Josep Mateu. Com que el format de 
la vetlla encara no pot ser presencial, mante-
nen la proposta virtual que ja van iniciar amb el 
Via Crucis en confinament. Aquella experièn-
cia va sumar fins a 5.662 visualitzacions.

Esperança, compromís i llum 
per afrontar la realitat

“El context ha canviat, però, en aquesta Pen-
tecosta volem remarcar la importància que té 
un jove cristià: que la força que rebi de l’esperit 
l’ajudi a afrontar aquesta situació que ens ha dei-
xat el Covid”, diu Mateu. “Com a cristians hem 
de donar resposta, no només des del que se’ns 

Adolescents i joves d’arreu del país 
pregaran junts a Youtube per Pentecosta

https://www.esglesiajove.cat/actualitat/vetlla-de-pentecosta
https://www.youtube.com/watch?v=sB-ywqd-nDs
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diu a la societat, sinó des de la fe, una resposta 
d’esperança, de compromís, de llum, que trans-
formi la nostra realitat davant d’aquesta situació 
que pot generar malestar, tristesa i desil·lusió”.

I conclou: “Volem que, el que la Pentecosta 
va suposar pels primers cristians, també ho 
suposi per a nosaltres davant de les moltes 
adversitats que se’ns presenten en el moment 
actual”.

Amb aquesta celebració, el SIJ tanca també la 
proposta diària que han fet arribar durant el con-
finament per a guiar la pregària personal. Diu-
menge hauran publicat i difós 76 missatges amb 
el lema ‘Fent camí’ al web, a xarxes socials i per 
correu electrònic a joves i animadors de la fe.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/joves-confinats-pregaria-proposit-cada-dia-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/joves-confinats-pregaria-proposit-cada-dia-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/adolescents-joves-pais-pregaran-junts-pentecosta
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El Govern retira el concert als 11 
centres que separen per sexe, 
però els dona un any de pròrroga 
abans de fer-ho efectiu 
DG, 24/05/2020 | ARA

L’església del Mercadal, a Girona, 
reactiva la celebració de misses 
amb la desescalada
DM, 26/05/2020 | DIARI DE GIRONA

L’absència de visitants pel 
confinament frena la degradació 
de la muntanya de Montserrat 
DLL, 25/05/20202 | NACIÓ DIGITAL

Cues de nous pobres cada cop més 
llargues per demanar aliments
DC, 27/05/2020 | TV3

La Seu de Manresa reprèn l’ofici 
dominical amb una seixantena 
de persones i moltes mesures 
DM, 26/05/2020 | REGIÓ 7

El Papa obre els Jardins Vaticans 
als nens per a un campament 
DV, 29/05/2020 | EL PERIÓDICO

El Papa reprèn el rés del Regina 
Coeli amb fidels a la plaça de Sant 
Pere
DC, 27/05/2020 | VATICAN NEWS

Una arquebisbe a Lió? 
DV, 29/05/2020 | EL PERIÓDICO

https://www.ara.cat/societat/Govern-concert-escoles-catalanes-separen_0_2458554273.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/05/26/lesglesia-del-mercadal-girona-reactiva/1045047.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/202915/absencia/visitants/confinament/frena/degradacio/muntanya/montserrat
https://www.ccma.cat/324/cues-de-nous-pobres-cada-cop-mes-llargues-per-demanar-aliments/noticia/3017579/
https://www.regio7.cat/manresa/2020/05/26/repren-lofici-dominical-seixantena-persones/613659.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200529/el-papa-francisco-jardines-vaticanos-campamento-ninos-coronavirus-vaticano-7979497
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-05/pentecostes-papa-reanuda-regina-coeli-con-fieles-plaza-san-pedro.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200528/una-arzobispa-en-lyon-7977376
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