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Perquè anomeno aquest compartir amb vosal-
tres sofriment i agraïment? Doncs molt senzill. 
Sofriment i agraïment han sigut dues actituds, 
sentiments, aspectes... que, des de la segona 
quinzena de març, han bategat i bateguen amb 
força dins el meu cor, en la meva ment, en tot 
el meu ésser.

Tot el que hem viscut en l’etapa més sagnant de 
l’actual epidèmia Covid-19 és difícil de narrar.

–Mort de persones amb identitat pròpia, que 
et regalen el seu somriure i t’estrenyen la mà 
en el moment que entres en el seu procés de 
vida. Mirades profundes, espantades, tristes, 

mirades que et descobreixen i parlen de l’estat 
del cor, de l’ànima. Persones tristes, defallides, 
decaigudes, espantades. I tu, que estàs al seu 
costat sense fer altra cosa que acompanyar, et 
preguntes “en què pensen?” I com va fer Jesús 
de Natzaret, guiada pel nostre Déu de Vida in-
tentes entrar i entendre el seu missatge, aquest 
missatge silenciós que t’arriba enmig de la llui-
ta per sobreviure.

–Familiars preocupats, que pateixen i que, sen-
se voler-ho, es troben endinsats en un marc 
d’aïllament que no els permetrà poder estar en 
el que possiblement serà l’últim relat de la vida 
de la persona que estimen.

Sofriment i agraïment en la pandèmia

PER DOLORS SITJES 
A L’OPINIÓ PUBLICADA

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/opinio-publicada
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–Professionals desbordats, tant en el terreny 
emocional com terapèutic. La sobrecàrrega de 
treball, la falta de recursos, la preocupació de 
no poder donar la suficient dignitat a la natu-
ralesa humana de la mort produeix en ells un 
patiment emocional difícil de gestionar i sobre-
portar en el dia a dia.

–Un període de sofriment i dolor en el terreny 
afectiu i emocional, tant en la persona malalta 
i la seva família, com a mi que he intervingut 
i acompanyat alguns d’aquests processos a 
l’hospital de Granollers on la Comunitat Vedru-
na hi és present des de l’any 1855.

Un període de sofriment i dolor en tots els pro-
fessionals de la Institució que amb competèn-
cia, cadascun des del seu àmbit de responsabi-
litat, a mesura que han passat els dies s’ha anat 
canalitzant i ha possibilitat harmonitzar pro-
grés tecnicocientífic amb humanitat.

Un període d’agraïment i acció de gràcies. Sí, un 
gràcies per haver pogut acompanyar incondici-
onalment aquest “moment”. Un moment que, 
amb els anys de vida donada al servei de les 

persones malaltes i els seus familiars, mai no 
havia viscut.

Amb moltes persones ingressades, que algu-
nes han mort i d’altres amb sobreviscut, hem 
pregat i lloat Déu Senyor de la Vida. Amb algu-
nes individualment, amb d’altres comunitàri-
ament. Per una estona l’habitació es convertia 
en un petit santuari on paraules de Jesús, salms 
i invocacions al Déu de la Vida ens confortaven, 
alliberaven de la por, ens pacificaven i ens obri-
en la porta de l’esperança: “Nada te turbe, nada 
te espante... sólo Dios basta. El Senyor és la 
meva força, el Senyor el meu cant, en Ell confio 
i no tinc por...” ressonaven amb força. Extraor-
dinari.

I la relació amb els familiars directes, matí i tar-
da no ha faltat. Tots esperaven la trucada i era 
emocionant el que compartien. I per no allar-
gar-me més, transcric el sentir d’una filla que 
va perdre la seva mare: “Em sento molt afor-
tunada en aquests moments on molta gent no 
ha tingut qui donés consol als seus familiars; 
és tan gran el que has fet per nosaltres!! Has 
acompanyat a la mama fins l’últim moment 

i això ens ha ajudat a assimilar la seva marxa 
amb serenor. Cada matí i cada tarda esperava la 
teva trucada com si això m’acostés a ella, com si 
fos jo qui li hagués fet companyia... Segur que 
ella també t’està agraïda. Ja saps que era molt 
servicial i generosa. Una abraçada de tot cor!!”

I després d’aquest intens “estar” i “acompa-
nyar”, al final del matí m’asseia en un espai del 
jardí d’una zona de l’hospital per pacificar el 
cor, contemplar, agrair i estar amb Jesús. I ara 
que, almenys en el meu entorn, els mantres 
canalitzen l’emoció de molts professionals, jo 
resava el meu “mantra cristià”. L’instrument 
no era cap altre que els cants de Taizé. I com-
panys i companyes de treball que em veien i 
em preguntaven què feia, compartia amb ells 
que resava el “meu mentre cristià”.

Dolors Sitjes és germana vedruna i membre 
del Servei d’Acompanyament Espiritual 

i Religiós de l’Hospital Asil de Granollers

dolors sitjes | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/opinio-publicada/sofriment-agraiment-en-pandemia-262749
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M’encanta esmorzar d’hora al matí a la petita 
terrassa que tinc a casa, un quart pis i que em 
permet, mentre prenc el te i llegeixo la Bíblia, 
gaudir d’una bona vista mirant la serralada 
que hi ha rere casa i al fons Montserrat. Un bon 
regal per a l’ànima i en especial en aquest llarg 
temps de confinament.

En el silenci del matí en una ciutat com Ter-
rassa, plena d’indústria i moviment, també a 
la falda del parc natural de Sant Llorenç, du-
rant aquest dies he vist les orenetes volar i ju-
gar al cel. No recordava haver-les vist des de 
feia molts anys, però, el que és cert, és que tot 
plegat em sembla un temps deliciós.

Un d’aquests matins la contemplació es va veu-
re estroncada quan una veïna del carrer va sortir 
a tirar la brossa. Va fer varis viatges, fins aquí tot 
correcte. El que em va fer sortir del meu temps 
de reflexió és que, de sobte, la veïna quan anava 
a entrar a casa seva va veure davant de la por-
ta del seu pàrquing una gran bossa de plàstic. 
Instintivament, vaig pensar que la recolliria i la 
portaria a la brossa, però no. El que va fer és em-
pènyer-la amb els peus davant de la casa dels ve-
ïns. Francament, em va impactar, em va semblar 
una acció molt poc cívica i insolidària.  

La veïna és una persona educada i formada, 
amb una professió de servei a la comunitat. El 

El canvi no és tan fàcil!

PER RUTH GIORDANO 
A DES DEL DIÀLEG

Fotografia: keishkakeishka | CC

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/dialeg
https://www.flickr.com/photos/9987681@N06
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cas és que cinc minuts després va arribar el veí, 
amb els gossos de passejar i veient la gran bossa 
de plàstic la va empènyer amb els peus i la va 
posar a sota d’un cotxe. Semblava ser una acció 
normalitzada!

L’anècdota m’ha fet pensar en com ens costa 
canviar, com hem passat més de dos mesos, 
confinats, parlant del Covid-19, escoltant ex-
perts de tot tipus i sobretot parlant de com 
aquesta situació ens canviaria...!

Sé que la vida no és fàcil per a ningú i canviar 
els hàbits de vida, la manera de fer, el transfons 
cultural i educacional no és una cosa senzilla. És 
cert que diuen que per adquirir un bon hàbit ne-
cessitem 40 dies seguits per repetir-lo. Nosaltres 
portem uns 70 dies de confinament, però si no hi 
posem intencionalitat no canviarem els hàbits. 

És cert que el canvi no és tan fàcil, però per això 
ha de ser molt intencional, mai com ara tenim 
l’oportunitat de repensar alguns dels principis 
educacionals amb els que volem que creixin 
les joves generacions. La família, l’escola, els 
casals, els esplais, els equips d’esport, l’Esglé-
sia, qualsevol àmbit on els infants intervenen i 
aprenen, hauríem de tenir principis cívics con-
sensuats per veure com es poden donar hàbits 
de comportament que sí ajuden a tenir socie-
tats madures i més lliures. I que ja sigui enmig 
d’una pandèmia o de qualsevol altra situació, 
tenen els recursos necessaris per afrontar-ho 
amb autoresponsabilitat.

ruth giordano | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/dialeg/canvi-no-es-tan-facil-262828
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Arrels Sant Ignasi, Càritas i Creu Roja 
valoren positivament el projecte d’acollida 
per a persones temporeres

L’allotjament, habilitat a la Parròquia de Sant 
Ignasi de Loiola i amb capacitat per a 11 perso-
nes, ha estat en funcionament del 20 de maig 
al 2 de juny i ha acollit un total de 18 persones, 
provinents de Senegal i Mauritània. D’aquestes, 
7 d’elles disposen de permís de treball i 2 han es-
tat ocupades, mentre només una d’elles ha estat 
donada d’alta a la Seguretat Social. En aquest 
període s’han evidenciat situacions laborals pre-
càries com són el treball sense contracte, l’ocu-
pació només per alguna jornada i els acomiada-
ments d’un dia per l’altre. 

bisbat de lleida | llegir al web +

Sant Pau VI a la Litúrgia de les Hores

L’aplicació per als sistemes Android i iOS de 
la Litúrgia de les Hores i litúrgia diària del Cen-
tre de Pastoral Litúrgica incorpora, en la nova 
actualització, la memòria lliure de sant Pau 
VI, papa, recentment inscrit en el Calenda-
ri Romà General, del 29 de maig. Els textos 
d’aquesta memòria són bàsicament la lectura 
segona de l’Ofici de lectura i l’oració conclusi-
va del mateix Ofici, de Laudes i de Vespres. Els 
textos en català inserits a l’aplicació són en la 
versió “ad interim” aprovada pels bisbes de les 
diòcesis de parla catalana, en espera de l’apro-
vació definitiva per la Santa Seu.

centre de pastoral litúrgica | llegir al web +

XV Premi de Periodisme Solidari Memorial 
Joan Gomis

S’obre la convocatòria del premi de Periodis-
me Solidari Memorial Joan Gomis. Enguany, 
en plena crisi de la Covid-19, es fa palesa més 
que mai la importància del periodisme soli-
dari, capaç de visibilitzar les iniciatives socials 
que donen suport als col·lectius que pateixen 
més les desigualtats i les situacions de crisi. El 
termini d’admissió d’originals i candidatures 
d’enguany finalitza el 15 de juliol de 2020 i les 
candidatures per ambdues modalitats s’han de 
lliurar a través d’aquest formulari. El lliurament 
de premis tindrà lloc el mes de novembre.

justícia i pau | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/arrels-caritas-creu-roja-valoren-positivament
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arrels-caritas-creu-roja-valoren-positivament
http://www.cpl.es/noticia/detalle/ja_es_pot_utilitzar_l_app_de_la_liturgia_de_les_hores_en_catala
http://www.cpl.es/noticia/detalle/les_lectures_de_la_missa_tambe_a_l_aplicacio_per_a_mobils_i_tauletes_del_cpl
http://youtu.be/BJO894O9vQA
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sant-pau-vi-liturgia-hores

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sant-pau-vi-liturgia-hores

justiciaipau.org/premijoangomis/participa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/xv-premi-periodisme-solidari-memorial-joan-gomis

https://www.catalunyareligio.cat/ca/xv-premi-periodisme-solidari-memorial-joan-gomis
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“Quan una persona no arriba a final de mes, no 
pot esperar a demà”. I omplir el carro de men-
jar és una prioritat. Urgència i immediatesa es 
fonen aquests dies en els serveis de distribució 
solidària d’aliments, els DISA, de les parròqui-
es. Depenen de Càritas i funcionen gràcies a la 
col·laboració desinteressada de centenars de vo-
luntaris. És el cas de Tamara Frunze, del centre 
DISA de Càritas parroquial de Santa Maria del 
Mar de Salou. Ja fa deu anys que hi col·labora 
com a voluntària. Des d’aleshores, el temps que 
hi dedica és una manera de dir “gràcies i de tot 
cor” per l’ajuda que va rebre en un moment de 
dificultat. “Jo també passava un mal moment a 
la vida, amb la seva ajuda he pogut tirar enda-
vant”, explica.

Des que es va refer, s’ha ofert “pel que fes fal-
ta”. Ara, com a voluntària organitza els lots 
d’aliments i atén les famílies que els arriben. 
És conscient de què significa una urgència so-
cial: “Si una família s’apropa i demana menjar 
a Càritas, sabem que el necessita ja, en aquell 
moment”. En aquesta entitat també col·labora 
com a traductora de rus. Orienta famílies refu-
giades que arriben d’Ucraïna, tant per arreglar 
els papers com per aconseguir allotjament.

“Si una família demana menjar a Càritas, 
sabem que el necessita ja”
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Obligats a estar a casa

Nascuda a Moldàvia, Tamara Frunze viu a Sa-
lou des de 2008, on ha arrelat. S’hi ha casat i 
té dos fills, una nena i un nen. Treballa en un 
hotel en temporada turística, a l’estiu i per Set-
mana Santa. Ara els hotels estan tancats i ella 
no ha pogut treballar: “Estem obligats a estar a 
casa”, recorda amb resignació. Amb tot, aques-
ta vegada no han estat ells els que han requerit 
d’una empenta: “Gràcies a Déu, el meu marit té 
feina: treballa a la construcció i aquests dies ha 
estat actiu”.

Per la seva banda, explica Tamara, treballar en 
el sector hoteler per temporades li permet es-
tar pels fills. Com a mare valora el fet d’acom-
panyar-los amb les tasques escolars i veure’ls 
créixer. Els mesos que no treballa, en tempo-
rada d’hivern i durant el curs escolar, és quan 
dona un cop de mà al servei d’aliments de la 
parròquia.

“Amb 430 euros no es pot tirar endavant”

Aquests dies, com ha explicat Càritas Catalu-
nya, les peticions s’han triplicat en molts ca-

sos. Tamara també ho ha viscut a Salou. “Ha 
vingut moltíssima gent des que va començar 
la quarantena”, assegura. “Sense poder sortir 
a treballar, amb ingressos mínims i un subsidi 
de 430 euros, una família no pot tirar enda-
vant”, hi afegeix.

A Salou hi ha dos centres DISA, connectats 
per Càritas interparroquial que intenten cobrir 
les necessitats bàsiques d’aliments d’aquestes 
famílies. Des de l’inici del confinament han tin-
gut les portes obertes. A la parròquia de Santa 
Maria fan repartiment cada dimarts i dimecres. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-catalunya-demana-triplicar-donacions-fer
https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-catalunya-demana-triplicar-donacions-fer
http://smaria.salou.arqtgn.cat/category/caritas-interparroquial/
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Abans de la crisi pel coronavirus atenien entre 
50 i 60 famílies, els dos dies. I aquestes setma-
nes han arribat a repartir 130 lots.

Cares noves i veïns que col·laboren

Quan els arriba un cas, el deriven a l’assistent 
social. Allà en fan el seguiment, d’acord a la seva 
situació econòmica i familiar. De l’informe que 
se’n deriva, el centre DISA rep la informació per-
tinent a les necessitats d’alimentació. Amb tot, 
mai no han negat una primera ajuda. I aquests 
dies, a la cua, han vist moltes cares noves. Tam-
bé hi ha hotels a Salou que col·laboren amb el 
DISA. Per exemple, amb paquets que ja no ven-
dran i que encara no han caducat. En el cas dels 
supermercats, els donen fruita i verdura fresca. 
Fins i tot, els veïns que tenen horta han portat 
fruita per afegir a les bosses: “Els primers dies 
portaven taronges, llimones, segons la fruita 
del temps”. Tamara subratlla que “aquestes col-
laboracions espontànies no són d’ara, sinó que 
sempre hi són”.

El gruix d’aliments provenen de la Unió Euro-
pea i també del Gran Recapte que organitza 
el Banc d’Aliments a finals de novembre i que 

mobilitza prop de trenta-mil voluntaris arreu 
del país. A banda dels aliments que arriben en 
espècies, Càritas parroquial completa els lots 
comprant allò que faci falta. Una compra que 
és possible gràcies als donatius econòmics que 
també reben, de forma directa, i a través de les 
col·lectes de missa.

“M’agradaria que al meu país 
també funcionés així”

La revisió i la preparació dels lots són tasques 
que fan els voluntaris. En el cas de Tamara 
Frunze, també ajuda a Càritas en la campanya 
de Reis, per fer arribar regals als infants de fa-
mílies vulnerables. Com valora aquesta xarxa 
de voluntariat? “Al meu país no es fa així, són 
més estrictes; però jo crec que el canvi és bo 
i positiu, m’agradaria que al meu país també 
funcionés així”, diu. Com a cristiana ortodoxa, 
celebra la seva fe amb l’Església romanesa de 
Tarragona i de Reus. Però no dubta a entrar a 
l’Església catòlica per col·laborar quan hi ha 
una necessitat: “Tots donem i rebem alguna 
cosa”, conclou.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.granrecapte.com/
http://smaria.salou.arqtgn.cat/els-resis-mags-dorient-van-passar-per-la-nostra-parroquia
http://smaria.salou.arqtgn.cat/els-resis-mags-dorient-van-passar-per-la-nostra-parroquia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/familia-demana-menjar-caritas-el-necessita-ja
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L’acció social de la comunitat protestant s’ha 
mantingut desperta durant el confinament. 
Residències de gent gran i centres d’infants 
han superat múltiples reptes, reinventant-se 
sense pausa per continuar acompanyant. Els 
bancs d’aliments han comptat amb la solidari-
tat ciutadana per fer front a l’increment sobtat 
de demanda. També s’han cercat i cedit espais 
a famílies que han patit violència de gènere. 
Un període dur del qual rescaten actituds resi-
lients.

Atenció als més grans

Joel Cortés, president de la residència BetSan, 
que té una residència per a gent gran a Santa 
Coloma de Gramenet, reitera que el Covid-19 
ha afectat de forma severa l’activitat de les resi-
dències: “Hem tingut la sort de comptar amb 
un equip directiu i un personal sanitari i mè-
dic excepcional, hem lluitat amb ànim davant 
d’una situació dramàtica que encaràvem amb 
precarietat de mitjans, estem contents perquè 
no hi ha hagut cap defunció per Covid al nostre 
centre.”

La pressió social per les residències ha estat alta 
“a més de la manca de material, vam demanar 

L’acció social de la comunitat protestant, 
activa durant la pandèmia

http://www.iee-betsan.org/
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ajuda als ciutadans, ens van cosir mascaretes, 
i donar impermeables en substitució de bates 
que ningú ens subministrava, estàvem al cen-
tre de l’opinió pública, els informatius s’obrien 
amb el nombre de morts a les residències, i això 
ens ha posat al peu dels cavalls.”

Cortés descriu com s’han organitzat: “La nostra 
residència té 65 places, i hem hagut de fer aï-
llament de persones, redistribuir els residents 
per plantes, prohibir visites de familiars, ser 
molt rigorosos amb les mesures de seguretat 
de l’entrada i sortida del personal sanitari… Hi 
ha una cosa que no es diu massa, i és el que re-
presenta aquest tipus de situació a la gent gran, 
els afecta profundament des del punt de vista 
emocional i psicològic. Quan has d’ingressar a 
un avi, en una situació normal, a un hospital, i 
s’hi està uns dies, després serà difícil que pugui 
tornar als hàbits i rutines de la residència, hau-
rà perdut referents; és per això que durant el 
confinament hem parat molta atenció a aquest 
equilibri dèbil, a l’acompanyament emocional i 
psicològic”. I continua: “Els hem mantingut en 
tot moment informats del que estava passant 
fora, i també hem generat activitats noves d’oci, 
una de les preferides ha estat el taller de cuina, 

per mantenir l’ànim… Al mateix torn hem po-
gut disposar de tauletes amb les quals hem 
organitzat torns de videoconferències, sabem 
que no és el mateix que rebre visites de famili-
ars, però si més no ha estat un consol.”

Cortés creu que aquesta crisi ha fet reflexionar 
sobre el que és el debat: “S’ha de fer, per a mi 
és una llar, un lloc on les persones grans van a 
viure, i encara que hàgim de ser molt curosos 
amb les mesures sanitàries, no podem respirar 
un ambient hospitalari.”

Juan Valentí, pastor i secretari de les esglésies 
evangèliques Fidadelfia a Catalunya, consta-
ta la importància del paper de les residències 
aquests dies, i també posa en relleu la tasca 
que han realitzat diverses comunitats a l’hora 
d’acompanyar les persones grans que es troba-
ven a casa. “Des de la nostra església hem estat 
molt pendents d’ells, ens hem ocupat de fer 
les compres, d’anar a la farmàcia, o d’acompa-
nyar-los en les visites mèdiques.”

I és que, com bé esmenta Lydia González, coor-
dinadora del ministeri social de l’església Unida 
de Terrassa, una de les realitats que ha posat en 

evidència aquest confinament és la vulnerabi-
litat que pateixen les persones que viuen soles: 
“Vull pensar que aquest serà un canvi que veu-
rem a mig termini, es començaran a pensar po-
lítiques socials per aquest col·lectiu.”

Infants i joves a casa

Escoles, instituts, centres dedicats a la infància 
i la joventut van ser els primers a tancar, i seran 
els darrers en obrir. Això ha afectat l’activitat 
d’acompanyament escolar de l’església evangè-
lica Fidadelfia, dedicada en especial a la comu-
nitat gitana. Valentí afirma que “el rol de les fa-
mílies ha estat fonamental per acompanyar els 
més petits a l’hora de fer les tasques escolars a 
casa, nosaltres no hem pogut obrir els centres 
des d’on fem reforç d’estudi, ni tampoc hem 
pogut organitzar altres activitats de lleure com 
excursions, només hem donat resposta a casos 
molt concrets.”

En una situació similar s’ha trobat Dèbora Ro-
dríguez, directora del centre obert El Far, que 
explica com ha anat superant repte rere repte, 
segons la fase en la qual es trobava, conjunta-
ment amb el seu equip. “Des que les escoles 

http://www.facebook.com/iglesiaevangelicacristianafiladelfia/
http://www.facebook.com/iglesiaevangelicacristianafiladelfia/
http://www.unida.es/
http://www.unida.es/
http://www.elfarsocial.cat/santa-coloma-gramenet/
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van tancar fins Setmana Santa, la tasca princi-
pal va ser coordinar tot el tema de les targetes 
que suplien les beques menjador, també man-
tenir-nos informats de noves ajudes que sorti-
en per cobrir l’alimentació d’infants i joves com, 
per exemple, les ajudes pels berenars amb les 
anomenades targetes model SIS, o l’ajut extra-
ordinari que va obrir el programa proinfància... 
Hi havia famílies sense beca menjador, que van 
començar a necessitar aquesta ajuda perquè 
algun pare s’havia quedat sense feina, així que 
els primers dies vam estar focalitzats en això.”

Després de Setmana Santa l’equip del Far va 
observar com la majoria dels centres docents 
van començar a penjar deures i tasques a les 
pàgines web, i convocar els seus alumnes per 
videoconferència. “Però gairebé totes les famí-
lies a qui atenem no tenien ordinadors, wifi, ni, 
fins i tot, llar estable”, adverteix Rodríguez. I 
apunta: “Així que el següent desafiament va ser 
com fer que aquests infants i joves poguessin 
seguir estudiant igual que els seus companys 
de classe... Vam aconseguir ordinadors, taule-
tes, llibretes, bolígrafs, veïns que van obrir els 
wifis, vam configurar tots els dispositius, vam 
explicar com funcionaven a les famílies i als 

nens... I, així i tot, en alguns casos, hem hagut 
d’imprimir els deures i tasques proposades, 
donar-les en mà al nen, que el nen les fes i ens 
les retornés, i nosaltres després escanejar-les i 
enviar-les al mestre”.

L’escletxa digital ha quedat evidenciada, i com 
diu Rodríguez “aquestes també han estat rea-
litats que s’han de tenir en compte, no pot ser 
que es pensi que sí o sí has de tenir aquests re-
cursos informàtics i digitals per accedir a l’edu-
cació.”

I ara que s’acaba el curs “ens trobem amb el rep-
te d’obrir els casals d’estiu, les mesures de segu-
retat són difícils de complir, i la mancança de 
recursos es fa notar. Per posar un exemple: els 
autocars poden anar amb la meitat de capacitat 
i n’haurem de contractar el doble.”

Bancs d’aliments

Jonathan Navarro, coordinador del banc d’ali-
ments Frater Nadal a Rubí, ens explica que “ja 
el 10 de març, avançant-nos al que prevèiem 
que passaria, vam redactar un protocol des 
del nostre Banc d’Aliments, en el document es 

demanava als voluntaris que es trobessin en 
franja de risc que s’abstinguessin de venir. Això 
es va veure agreujat quan els joves que col·la-
boren amb nosaltres durant el seu currículum 
escolar van deixar d’assistir. De sobte ens trobà-
vem amb una situació on es disminuïa el nom-
bre de voluntaris amb qui comptàvem, i on 
augmentava notablement el nombre de per-
sones ateses. Al principi de març ateníem unes 
120-40 famílies per setmana, i això crescut de 
forma exponencial en un 20, 40 i finalment 70 
per cent”.

El perfil de persones que han demanat lots 
a Frater Nadal ha canviat: “Abans la majoria 
eren famílies que es troben en una situació de 
pobresa gairebé crònica, i ara ha tornat tot un 
perfil que no vèiem des de la crisi de 2008-10, 
sobretot persones que s’han quedat sense feina 
en tancar algunes fàbriques a Rubí, o persones 
que treballen en el món de la restauració, o en 
economia submergida com l’atenció de perso-
nes grans a les cases, la neteja de domicilis, o 
el món de les obres”, descriu Navarro. I conti-
nua: “Nosaltres rebem lots de part de la Unió 
Europea i del Banc d’Aliments, però hem hagut 
de comptar amb el suport de l’Ajuntament i la 

http://www.esglesiarubi.org/esglesia/fraternadal/


Ds, 06/06/2020 | Catalunya Religió | núm. 8518 | RELIGIONS

Xarxa Solidària d’Entitats de Rubí, la qual ha fet 
crides a la ciutadania, per poder aconseguir ali-
ments suficients.”

Navarro destaca “la solidaritat que els ciuta-
dans han mostrat pels uns i els altres; i la cal-
ma amb la qual les persones que venen al banc 
d’aliments han fet les fileres, respectant els 
metres, i les mesures de seguretat... de vegades 
hi ha petites picabaralles, i en aquesta ocasió 
tothom ha tingut un comportament exemplar, 
fent seves les normes que hem establert, tant 
és així, que els primers dies la policia rondava 
les nostres instal·lacions i ara ja no venen, han 
vist que està tot en ordre i amb tranquil·litat.”

Valentí explica que el banc d’aliments de l’es-
glésia Fidadelfia també ha hagut de comptar 
amb l’ajuda dels feligresos. “Mercabarna ens 
proporciona fruita i verdura, aliments frescos; i 
el Banc dels Aliments de Barcelona ens propor-
ciona aliments secs… aquestes donacions han 
pogut cobrir gran part de la demanda que hem 
rebut aquests dies, que ha estat completada 
per una quota quinzenal que fem des de l’es-
glésia per aconseguir productes càrnics, i per 
les ofrenes dels feligresos amb les que també 

s’han fet compres de productes bàsics de nete-
ja i higiene.”

Dutxes i roba

González lamenta que molta de l’activitat so-
cial de l’església UNIDA ha hagut d’aturar-se 
com el projecte MEFI que organitza activitats 
de lleure per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual, o el grup de costura per a dones 
immigrants; el que sí que han pogut mantenir 
obert és projecte d’Espai Familiar. “Són famí-
lies de Terrassa en situació de pobresa ener-
gètica, no poden assumir les factures de llum 
o aigua, i venen al nostre local a dutxar-se o 
rentar la roba, tenim també un petit espai que 
és com un menjador on els nens poden fer els 
deures o berenar, no hem tancat cap dia, sí 
que hem hagut de reduir el personal i només 
ha anat un de nosaltres a treballar complint 
totes les mesures de seguretat, i les famílies 
no s’han pogut trobar entre elles, cada família 
tenia uns horaris assignats.”

Navarro indica que durant aquest període, on 
hi ha hagut un canvi estacional, de la primavera 
a l’estiu, s’ha demanat roba per a nens i joves: 

“El rober que tenim a Rubí ha respost a deman-
des concretes, fent el pack de roba que necessi-
taven a partir de les donacions que hem rebut 
dels ciutadans, es nota que hem estat a casa i 
una de les coses que hem fet és ordre i neteja, 
perquè no han parat d’arribar bosses plenes de 
peces de roba, el que hem fet és quedar en un 
dia i hora concret amb la família que expressa-
va tenir necessitat de roba, i li lliuràvem el lot ja 
preparat.”

Violència de gènere

Aquests dies s’ha registrat un nombre alt de de-
núncies de violència domèstica. González expli-
ca que han tingut famílies acollides a algunes de 
les seves instal·lacions, “dones i nens que patei-
xen violència a casa seva, hem ofert l’espai que 
l’Ajuntament de Terrassa necessitava per donar 
habitatge a aquestes situacions i a d’altres com 
persones desnonades o refugiades.”

Tal com comenta Rodríguez, qui des del centre 
Far ha detectat un cas, “és bastant complicat 
trobar una habitació disponible, durant una 
setmana uns coneguts van acollir a la dona i 
els seus fills, i finalment hem pogut trobar una 
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habitació, en situació de confinament, i sense 
documents, els propietaris poden ser més te-
morosos.”

Actituds positives

Com expressa Navarro durant aquests dies hi 
ha hagut actituds positives. “Això no fa que la 
situació on ens trobem es positivitzi en la seva 
totalitat, però sí que l’alleugereixen, per a mi és 
destacable com la ciutadania ha respost a les 
crides que hem anat fent, de necessitat d’ali-
ments, de roba, de mascaretes”.

A això Cortés afegeix que la pandèmia “ens ha 
fet obrir els ulls i reconèixer de forma absoluta 

a professions que potser ens passen desaperce-
budes en el nostre dia a dia, com, per exemple, 
els geriatres d’una residència, el personal de 
neteja o els dependents dels supermercats.”

Tant Rodríguez com González confirmen que 
les xarxes d’entitat i de voluntariat han funcio-
nat: “Els directors dels centres, les entitats que 
estàvem en contacte, hem compartit molts co-
neixements, tothom donava resposta a les difi-
cultats i necessitats que qualsevol expressava; 
ens hem pogut comunicar fins i tot des de diver-
sos punts geogràfics sense haver-nos de moure, 
via conferència, cosa que ha estat positiu pel fet 
no gastar diners per viatjar, i pel fet de no conta-
minar.”

I, enmig de tot, Valentí recorda i felicita també 
a tot el cos de l’església, que han demostrat te-
nacitat a l’hora de continuar amb l’acció social 
i pastoral. “Hem estat ocupats, assistint i apre-
nent com funcionaven plataformes com Zoom, 
responent al telèfon, respectant el tancament de 
cultes, esperem que el dia 8 de juny ens puguem 
retrobar tots amb les nostres comunitats.”

lucía montobbio –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/accio-social-comunitat-protestant-activa-durant



A Coral Memorial compten amb espais de co-
lumbaris instal·lats a diferents catedrals i parrò-
quies de Catalunya, amb l’objectiu de recuperar 
la tradició eclesiàstica d’acollir les cendres dels 
difunts en espais sagrats. Ara, ofereixen la cus-
tòdia d’urnes a qualsevol dels seus espais me-
morials de forma gratuïta per un període de 3 
mesos, encarregant-se també de la recollida de 
l’urna de l’ésser estimat de qui així ho desitgi. 
Una vegada transcorrin els 3 mesos gratuïts, 
l’usuari pot recuperar la seva urna sense cap 
cost o contractar qualsevol de les concessions 
de columbaris disponibles. 

Aquest període de custòdia de 3 mesos ofereix 
un temps més assossegat de reflexió per a les 
famílies i que així puguin decidir el destí de la 
seva urna, si volen recuperar-la o si opten per 
deixar-la al columbari de la seva església per 
mantenir el record etern en un espai sagrat. 
En aquest sentit, se’ls ofereixen les opcions del 
lloguer mensual d’una urna per 19,30€ (IVA in-
clòs), subjecte a una permanència de tres mesos, 
o del lloguer anual amb un cost total de 193€ 
(IVA inclòs). A més, a Coral Memorial s’ocupen 

de tot el procés: assessorament i contacte direc-
te amb les famílies, recollida de l’urna i servei 
presencial en el moment de la introducció de les 
cendres al columbari escollit. 

Actualment, aquests espais sagrats estan instal-
lats a 14 temples religiosos. Estos son la Catedral 
del Sant Esperit de Terrassa, las parròquies de 
Sant Eugeni I, Papa, de Sant Ramon de Penyafort, 
de Maria Mitjancera, de la Mare de Déu del Pilar y 
de Sant Lluís Gonzaga de Barcelona, la Parròquia 
de Santa Maria de Caldes de Montbui, la Parrò-
quia de Sant Cosme i Sant Damià de El Prat de 
Llobregat, la Parròquia Mare de Déu de Montser-
rat de Viladecans, la Parròquia de Sant Josep de 
La Llagosta, la Parròquia de Sant Esteve de Grano-
llers, la Parròquia de Santa Eulàlia de Provençana 
de L’Hospitalet de Llobregat, la Parròquia de Sant 
Antoni de Sant Antoni de Vilamajor i la Parròquia 
de Santa Perpètua de Santa Perpètua de Mogoda.

Sota la seva política d’expansió, properament 
instal·laran més espais sagrats de columbaris a 
Barcelona, Badalona, Eivissa, Caldes d’Estrac i el 
Masnou. 

Coral Memorial està especialitzada en la fabri-
cació, comercialització i gestió integral de co-
lumbaris. Amb una llarga experiència en el sec-
tor, aquesta empresa egarenca prioritza la quali-
tat, el disseny i la creativitat, sent referent en la 
gestió de columbaris gràcies als seus productes 
patentats internacionalment. 

Coral Memorial ofereix la custòdia gratuïta d’urnes funeràries 
durant tres mesos 
LA COMPANYIA COMPTA AMB ESPAIS SAGRATS DE COLUMBARIS A DIFERENTS PARRÒQUIES I CATEDRALS 
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La crisi pandèmica amb motiu del Covid-19 ha 
posat potes enlaire el món sencer. S’han aturat 
sistemes, institucions i persones. Però també 
ha posat de relleu un seguit de valors latents 
que passaven desapercebuts en la rutinària 
diària. El filòsof i professor de la Facultat de Fi-
losofia de la Universitat Ramon Llull, Francesc 
Torralba, acaba de publicar, en plena pandè-
mia, el llibre ‘Vivir en lo esencial. Ideas y pre-
guntas después de la pandemia’. Els beneficis 
i drets d’autor de l’obra van destinats íntegra-
ment a Aldeas Infantiles. 

Les crisis, afirma Torralba, “ens donen una 
oportunitat per fer una espècie d’auditoria 

existencial, per aturar-nos i pensar com vi-
vim”. També per pensar en el futur, recorda, 
pensar “en com volem viure i què hem après 
de la situació viscuda”. 

L’experiència de crisi ha estat objecte d’una llar-
ga reflexió filosòfica. Paraula d’origen grec que 
significa canvi, transformació, o moment de 
transició, la crisi és aquest moment que estem 
vivint, en què “un món acaba i comença un al-
tre”, un temps en què parlem de ‘nova norma-
litat’, i en què es tracta de pensar “què ens passa 
als éssers humans quan experimentem una cri-
si”. La crisi, explica el professor, “sempre és una 
ocasió que ens deté, i quan ens detenim pen-

Francesc Torralba: “Les crisis ens permeten 
veure l’essencial”

https://www.plataformaeditorial.com/libro/8582-vivir-en-lo-esencial
https://www.plataformaeditorial.com/libro/8582-vivir-en-lo-esencial
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sem, i quan pensem, ens auditem”. I pensant po-
den esdevenir-se tres vies. La primera, reconeix 
Torralba, “que auditant la pròpia vida, s’arribi 
a la conclusió que la vida és un fàstic”. Això és 
terrible, explica, “però és també una ocasió per 
canviar i fer-se preguntes”.

La segona opció és la de concloure “que la vida 
que portes ja t’omple, et plenifica en tots els 
àmbits”. Però hi ha una tercera opció, que és la 
més habitual, afirma, “una mena d’esmena par-
cial, un sí però no”, en què la feina t’omple, però 
la parella no; els amics t’omplen, però la relació 
amb les teves filles hauria de millorar. 

“La crisi és l’oportunitat per aturar-se, que l’ac-
tor desenvolupi el paper d’espectador, es dupli-
qui, s’analitzi, i torni a l’escenari amb la volun-
tat de millorar el seu paper en el gran teatre del 
món”. Les crisis, explica Torralba, “són opor-
tunitats per pensar i no podem oblidar-les, les 
hem de tenir presents”.

Aquesta crisi pandèmica que estem vivint, 
recorda Torralba, alhora tindrà una crisi eco-
nòmica, laboral i social catastròfica. També 
ha provocat conseqüències desiguals en les 

persones. “Algunes han mort, d’altres no; per 
alguns ha estat moment per estrènyer vincles 
familiars, per desenvolupar activitats mai fe-
tes... la crisi ha afectat molt desigualment la 
gent”. 

El que ha subratllat en el llibre, explica, “és que 
la crisi quan un la viu és com un viatge a l’es-
sencial, depura la mirada, descompon les màs-
cares i et fa quedar-te amb el que et sosté”. La 
crisi, afirma, “ens permet veure què és el fona-
mental, l’essencial”. Quan tot va bé, confonem 
l’essencial amb l’accidental. “Però quan un es 
troba en una situació crítica se n’adona del que 
és essencial per seguir sent”. 

La crisi també és una oportunitat per descobrir 
valors, “com la sobrietat o l’austeritat”. Torralba 
subratlla un valor que ha emergit amb la crisi i 
que sovint és un valor que està latent, com la 
gratitud, la humilitat o la solidaritat. Parla so-
bretot del valor de la cura, del tenir cura. “Un 
tema del qual m’he ocupat des de fa molts 
anys”. L’ésser humà, explica, “per seguir sent, 
necessita ser cuidat. La cura no és un luxe, és 
substantiva. Si un no és cuidat quan neix, mor. 
I això en context de crisi ho veiem emergir”. 

La crisi ens ha permès constatar també la nos-
tra vulnerabilitat. “Som molt fràgils. Un virus 
diminut ha posat potes enlaire tot el món. Ha 
estat una cura d’humilitat col·lectiva”. El virus 
ha vulnerat moltes persones, “hem experimen-
tat el que a mi m’agrada anomenar les ‘epifa-
nies de la vulnerabilitat’, el dolor, la malaltia, 
la mort d’éssers estimats, la fatiga”. I com que 
som vulnerables, “necessitem ser cuidats”. I no 
només necessitem la cura d’un subjecte indivi-
dual, afirma, “sinó també la cura de les institu-
cions i dels sistemes. Els problemes complexes 
necessiten també solucions complexes”. 

I què significa tenir cura? “Tenir cura d’algú és 
estar atent a la multiplicitat de necessitats que 
té”. I a Torralba li agrada organitzar les necessi-
tats en quatre blocs. “Les necessitats de tipus 
somàtic, psicològic, del tipus social, i necessi-
tats d’índole espiritual”. Per tenir cura d’algú, 
doncs, “cal estar atent a un cos, a una psique, 
a un ésser social i espiritual que et reclama i 
convoca”. 

I tenir cura d’algú, recorda, “també és desen-
volupar les seves possibilitats”. Tot ésser 
humà té necessitats i també té possibilitats. 
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Una idea de Søren Kierkegaard, que “l’ésser 
humà és una síntesi de necessitat i possibili-
tat”. Cadascú les seves. “I ningú vol ser només 
un receptacle de cures o fàrmacs. Tot ésser 
humà necessita desenvolupar les seves possi-
bilitats, tot i que siguin molt poques”.

I això, reconeix Torralba, “no es pot fer mai sol, 
es necessita dels altres”. No hi ha una sortida 
individualista a la crisi. “La solució a la crisi o 
és comunitària o no hi ha solució”. 

La crisi ens ha permès observar com valors tan 
essencials com tenir cura són indispensables 
pel present i pel futur. “Quant temps trigarem 
en oblidar-ho?”, es qüestiona Torralba.

Aquest valor que hem redescobert es difu-
minarà de nou o quedarà com una herència i 
llegat positiu d’aquesta crisi? “Serem capaços 
de crear una ètica del tenir cura? De tenir cura 
dels sistemes, les ciutats, les institucions i les 
persones?”.

Francesc Torralba reconeix que té l’esperança 
que les crisis “serveixen si som capaços de di-
gerir els seus ensenyaments”. I el primer que 
hem après és “que el tenir cura és fonamental. 
Aquesta lliçó no la podem oblidar”. 

cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/francesc-torralba-crisis-ens-permeten-veure
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Aquest dilluns 1 de juny en Ramon Ribera ha 
celebrat cinquanta anys com a monjo de Mont-
serrat. Tal com ha dit en una entrevista recent a 
la televisió de Montserrat, li agrada passar des-
apercebut. Malgrat el seu sincer desig, crec que 
és de justícia posar damunt la taula alguns dels 
seus valors i de les seves obres.

Vaig conèixer en Ramon a la Casa d’Espiritua-
litat del Miracle. En concret, en un dels tallers 
estacionals de Natura i Espiritualitat que ell co-
ordinava, conjuntament amb en Vicenç Santa-
maria, també monjo de Montserrat i en Josep 
Maria Mallarach, consultor ambiental. 

Amb ell he compartit les pregàries de laudes o 
vespres al santuari del Miracle, eucaristies sen-
tint el sol a la cara al tenir com altar el roc de la 
Mare de Déu, benediccions dels quatre termes 
des de la masia de sant Diumenge, caminades 
contemplatives pels entorns del santuari, pas-

sejades tranquil·les a la recerca d’orquídies o per 
gaudir de la monumentalitat d’algunes pinasses 
del Solsonès i, en una ocasió, vam caminar ple-
gats des del monestir de Valvanera, a La Rioja i 
situat en una estreta vall de la serra de la Deman-
da cap a la seva carena, per gaudir de la pau de la 
muntanya. Recordo que un dels fets més sorpre-
nents d’aquella estada, a part de caminar plegats 
amb en Ramon, va ésser trobar-me que la Verge 
que es venera en aquest monestir –i que és la pa-
trona de La Rioja– apareix dins d’un roure. 

Ara bé, per damunt de tot, del que he gaudit 
més ha estat del seu somriure i amabilitat en el 
servei als altres. Tot això s’evidenciava a l’hora 
dels àpats de la casa d’espiritualitat del Miracle 
quan ell sempre estava atent a les necessitats 
de cada taula. Afortunadament, vaig aconse-
guir que s’incorporés, només un parell d’anys, 
com a professor al Postgrau sobre Significats 
i Valors Espirituals de la Natura que promou 

Ramon Ribera, cinquanta anys de caminar, 
saviesa i servei

https://abadiamontserrat.cat/dilluns-1-de-juny-renovara-els-vots-monastics-davant-el-p-abat-i-la-comunitat-benedictina/
https://abadiamontserrat.cat/dilluns-1-de-juny-renovara-els-vots-monastics-davant-el-p-abat-i-la-comunitat-benedictina/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/polemic-trasllat-esteles-menhirs-miracle
https://www.catalunyareligio.cat/ca/polemic-trasllat-esteles-menhirs-miracle
https://www.catalunyareligio.cat/ca/postgrau-espiritualitat-natura-tambe-a-vall-nuria
https://www.catalunyareligio.cat/ca/postgrau-espiritualitat-natura-tambe-a-vall-nuria
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la Fundació de la Universitat de Girona i que 
tres dels seus mòduls s’imparteixen a la Casa 
d’Espiritualitat del Miracle. En aquest marc, 
tots vam gaudir de la seva saviesa i de la seva 
esmolada ironia. En el marc del postgrau, sem-
pre participava en la sessió de benvinguda del 
primer divendres, on ens explicava els trets del 
lloc sant i les normes de la casa d’espiritualitat. 
Hi posava tanta ironia en les seves explicaci-
ons, que un dia va recalcar-me, en privat, que 
no patís ja que ell era creient!

En el seu recorregut vital hi ha tres elements 
clau. En Ramon és un gran caminador de valls i 
muntanyes, un estudiós de la Bíblia i, sobretot, 
dels salms, i un servidor cap als altres. Tot se-
guit, analitzarem aquestes tres vessants a partir 
de les seves paraules extretes de diferents en-
trevistes que ha concedit.

“Volia saber si tantes hores de caminar 
en solitud em posaven nerviós”

Per comprovar que en Ramon ha estat un gran 
caminador, només cal llegir el que va dir en una 
entrevista a la revista Vèrtex, on explicà que 
anava caminant “de Montserrat a Barcelona, a 

la catedral, eh! Abans havia fet molt de Mont-
serrat a Sant Llorenç anar i tornar, o un dia vaig 
anar del santuari de Lord seguit fins a Montser-
rat, pel Miracle i Pinós. També vaig a Manresa 
caminant si hi he de fer algun encàrrec que no 
requereixi que vagi ben arreglat”.

En els seus inicis al monestir de Montserrat ex-
plica que també va practicar l’escalda: “Quan 
vaig arribar a Montserrat el 1968, no hi havia 
els suports de muntanya que ara hi ha. Calia fer 
rescats, sobretot d’escalada o d’excursionistes 
extraviats, i els monjos sortíem els primers en 
cas d’alarma. Vaig escalar de l’any 1969 al 1975. 
Com a darrera escalada vaig pujar al Cavall Ber-
nat amb el pare Salvador Plans, que hi celebrà 
una missa”.

En una entrevista recent a Catalunya Reli-
gió ens deia: “Quan poses en joc la part espiritu-
al és quan t’enriqueixes més. Un mes abans de 
fer el camí de Sant Jaume vaig fer una prova o 
una mena de revalida abans de sortir. Vaig voler 
anar i tornar tot sol, des del monestir de Mont-
serrat, a la Mola del massís de sant Llorenç del 
Munt. Volia saber si tantes hores de caminar en 
solitud em posaven nerviós o sabia mantenir la 

calma. Si soc capaç de dominar el cos i el pensa-
ment vol dir que puc fer un esforç molt fort de 
dies i dies”. I en una altra entrevista a la revis-
ta Núvol deia sobre el caminar: “Al retaule del 
Miracle, a la part baixa, veuràs que hi ha quatre 
sants. Dos van amb sabates, els de la dreta,  i 
els altres dos, a l’esquerra, van amb sandàlies. 
És allò que dèiem, la vida com a camí. Els que 
porten sabates ja han arribat al seu destí. Al se-
gle XVI les sabates no serveixen per a caminar. 
Aquests dos sants han arribat a la realització. 
Els altres dos, els que van amb sandàlies, estan 
en procés, caminen”. 

Resultat de la seva estada al monestir de Mont-
serrat ha publicat: Camins i canals de Montser-
rat i Caminant per Montserrat. Producte dels 
tres anys passat  al monestir de sant Miquel de 
Cuixà va publicar: Ascensions al massís del Ca-
nigó i Travessies pel massís del Canigó i després 
de fer el camí de Sant Jaume va aparèixer: A peu 
pel camí de Sant Jaume, des de Montserrat.

Estudiós de la Bíblia

En Ramon també és un gran estudiós de la Bí-
blia i doctor en literatura hebrea antiga després 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/salms-son-obra-poetica-perfectament-estructurada
https://www.catalunyareligio.cat/ca/salms-son-obra-poetica-perfectament-estructurada
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ramon-ribera-marine-mes-a-prop-deu-caminant-cim
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ramon-ribera-marine-mes-a-prop-deu-caminant-cim
https://www.nuvol.com/musica/ramon-ribera-un-monjo-en-el-cami-del-grand-tour-47647
https://www.nuvol.com/musica/ramon-ribera-un-monjo-en-el-cami-del-grand-tour-47647
https://www.nuvol.com/musica/ramon-ribera-un-monjo-en-el-cami-del-grand-tour-47647
https://www.nuvol.com/musica/ramon-ribera-un-monjo-en-el-cami-del-grand-tour-47647


Ds, 06/06/2020 | Catalunya Religió | núm. 8527 | VIDA RELIGIOSA

de passar per Roma i Jerusalem. A l’entrevista a 
Vèrtex ens parla de la seva estada a Jerusalem: 
“Vaig tenir la sort de fer un curs a la Universitat 
de Jerusalem en el qual hi havia una matèria 
que es deia arqueologia i geografia i només la 
podíem treballar agafant un mapa i trepitjant el 
terreny. Aleshores va ser quan vam anar al Sinaí. 
Recordo que hi vam pujar de nit per veure la sor-
tida del sol; el guia israelià deia que aquell era 
el paisatge més bonic del món, però jo feia poc 
havia passat una nit a la cova Russell al Vinha-
mala i vaig pensar que potser no n’hi havia per 
tant perquè aquell racó del Pirineu és d’una gran 
bellesa. Del Sinaí el que em va sobtar més va ser 
el silenci d’un paisatge de roca i sense aigua”.

Producte de la seva passió pels textos sagrats 
ha publicat: Llegir la Bíblia. Pla de lectura en 
tres anys, Els Salms, pregària de l’església i Lle-
gir l’antic testaments en dos volums. 

“No som hotelers, som monjos!”

Pel que fa a la seva vocació de servei als altres, 
només us puc parlar de la seva etapa al davant 
de la Casa d’Espiritualitat del Miracle que va re-
gentar deu anys. A l’entrevista a la revista Nú-

vol deia: “A la Casa d’Espiritualitat; hi acollim 
molta gent, desconeguts. Un desconegut és un 
misteri; Déu és un misteri, el misteri; per tant 
el desconegut, d’alguna manera, és Déu. Això 
és el que intentem fer aquí, acollir. Però no som 
hotelers, eh! (riu). Som monjos, acollidors de 
Déu, contempladors de Déu”. 

En una conversa feta fa anys i que, afortuna-
dament, vaig gravar, em va explicar com va co-
mençar el taller Natura i Espiritualitat al Miracle: 
“El 2007 ens vam trobar en Vicenç Santamaria, 
en Josep Maria Mallarach i jo i al llarg d’un any 
vam preparar com serien aquests tallers. També 
cal ressenyar que les primeres trobades van ser 
molt diferents de les dels darrers anys. Nosaltres 
vam aprendre molt. També cal dir que vam co-
mençar com si fos un llibre sense guió i, per tant, 
busques quina és la millor fórmula. Cal dir que 
en aquell moment ningú feia res de semblant. 
Sabia que Austràlia feien quelcom similar, però 
no vaig arribar a tenir-hi relació. Per tant, a ni-
vell europeu érem pioners. Des del primer dia 
vam tenir clar que l’objectiu era viure la Natura 
de forma contemplativa amb el pas de les es-
tacions. Vam insistir en els aspectes vivencials 
i sensitius i menys en la part intel·lectual. Mal-

grat que nosaltres som cristians eren uns tallers 
oberts a qualsevol tipus de creença religiosa, és a 
dir, sempre ha existit una visió més ecumènica. 
Per exemple, malgrat que l’eucaristia dels diu-
menges era part del programa hi havia moltes 
maneres de participar-hi. L’objectiu era que les 
persones visquessin una experiència profunda 
de Natura. Han estat nou anys fent aquests ta-
llers i, aproximadament, hi han passat unes qua-
tre-centes persones. Pensa que al llarg d’aquests 
anys jo mateix he canviat la meva percepció de 
la Natura. Sempre he caminat, però ara miro el 
que m’envolta amb uns altres ulls. Ara em trobo 
un pit roig i, sense paraules, parlo amb ell. Abans 
no ho hagués fet. Ara em sento més immers, tot 
i que la radicalitat contemplativa no va amb el 
meu temperament”.

Gràcies Ramon per ésser com ets i dedicar una 
part dels teus aprenentatges en les muntanyes 
i els textos sagrats a la divulgació i per fer de la 
casa d’Espiritualitat del Miracle un lloc on et 
senties ben acollit i estimat. En definitiva gràci-
es per sembrar tantes llavors en el teu caminar 
i cuida’t molt!

josep gordi –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/ikebana-es-un-trampoli-a-la-bellesa-de-deu
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ramon-ribera-cinquanta-anys-caminar-saviesa-servei
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Urgell prorroga la cessió de l’edifici 
del Seminari pel coronavirus

El bisbat d’Urgell prorroga la cessió de la ter-
cera planta de l’edifici del seminari per acollir 
gent gran de la residència assistida i de la uni-
tat sociosanitària de la Fundació Sant Hospital 
(FSH) de La Seu d’Urgell. La cessió gratuïta de 
les instal·lacions es va posar en marxa a l’ini-
ci del confinament, el 20 de març. Ara l’alcalde 
de la Seu, Jordi Fàbrega, ha agraït a l’arquebisbe 
Joan-Enric Vives que hagi autoritzat disposar 
d’aquest espai almenys durant tot el 2020 en 
previsió d’un possible rebrot. 

cr | llegir al web +

El Papa Francesc augmenta la transparència 
del Vaticà

“Per permetre una gestió més eficaç dels recur-
sos, he decidit, per tant, aprovar un conjunt de 
normes destinades a afavorir la transparència, 
el control i la concurrència en els procediments 
d’adjudicació dels contractes públics estipulats 
per compte de la Santa Seu i de l’Estat de la Ciu-
tat de Vaticà “, escriu el papa Francesc a la Carta 
Apostòlica en forma de Motu proprio, sobre la 
transparència, control i competència en els pro-
cediments d’adjudicació de contractes públics 
de la Santa Seu i de l’Estat de la Ciutat del Vaticà, 
publicat el matí de dilluns, 1 de juny de 2020.

vatican news | llegir al web +

700 anys de la primera processó de Corpus 
a Barcelona

L’Església Arxidiocesana de Barcelona celebra-
rà el proper 14 de juny la solemnitat de Corpus 
Christi, que enguany coincideix amb el 700 ani-
versari de la primera processó de Corpus que va 
tenir lloc pels carrers de la capital catalana. La 
solemnitat del Corpus Cristi és la gran festa reli-
giosa a Barcelona que en la litúrgia expressa tres 
aspectes: Crist, present en l’Eucaristia pels car-
rers de la ciutat, la joia i la festa ciutadana al vol-
tant de la processó i la caritat i l’amor als altres, 
expressat en l’ajuda als més vulnerables.

arquebisbat de barcelona | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/urgell-prorroga-cessio-edifici-seminari-pel
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbat-urgell-cedeix-seminari-acollir-gent-gran
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbat-urgell-cedeix-seminari-acollir-gent-gran
https://www.catalunyareligio.cat/ca/urgell-prorroga-cessio-edifici-seminari-pel
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-francesc-augmenta-transparencia-vatica

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-francesc-augmenta-transparencia-vatica

https://www.catalunyareligio.cat/ca/700-anys-primera-processo-corpus-barcelona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/700-anys-primera-processo-corpus-barcelona
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Es fa difícil fixar dates sobre calendari en temps 
d’incertesa. També passa en el cas de les parrò-
quies i comunitats cristianes que han de pre-
veure i organitzar primeres comunions. Tot i 
les pautes generals per orientar noves dates 
de celebracions del Secretariat Interdiocesà de 
Catequesi de Catalunya i Balears, cada diòcesi i 
cada parròquia respon a la seva realitat. Els de-
legats de catequesi, amb conversa amb el bisbe, 
han anat veient què convenia a cada lloc.

“Això no significa renunciar a la comunitat, ni 
fer comunions a la carta”, matisa Joan Àgui-
la, director del Secretariat Interdiocesà de Ca-
tequesi de Catalunya i Balears. Com a criteri 
general, moltes famílies han reservat ja dates 
entre els mesos de setembre i novembre per a 
celebrar aquest sagrament. “Les celebracions 

es faran a la tardor per als que volem mantenir 
la celebració en grup, sempre amb la incertesa 
que imposa la possibilitat d’un nou rebrot”, hi 
afegeix.

Amb el nou calendari els equips de catequis-
tes i els rectors volen col·laborar amb la salut 
pública. “El primer criteri és de seguretat, per 
evitar contagis i no posar en risc la població”, 
apunta el delegat de catequesi de Girona, el 
capellà Salvador Gras. “Esperem que vagi bé 
la desescalada, que no hi hagi repunts, per això 
preferim esperar al curs vinent”, diu.

Amb tot, en les parròquies més petites també 
se celebraran comunions al llarg dels caps de 
setmana d’estiu. Una fórmula més esponjada, 
amb grups reduïts: “El problema està amb la 

Primeres comunions desconfinades
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mobilitat de les famílies, quan ha de venir gent 
de fora”, explica.

Insisteixen, però, en el criteri d’esperar. Volen 
preservar la vivència comunitària d’aquesta 
festa, que amb les condicions actuals, no es pot 
celebrar amb plena normalitat. Són converses 
que aquests dies s’estan produint: “El mossèn 
amb les catequistes i aquestes amb les famílies, 
han estat en contacte aquests dies”. En algunes 
parròquies optaran també per esperar al maig 
del 2021.

Sense perdre l’essència de la cerimònia, les 
parròquies també han estat atentes a les ne-
cessitats de cada casa. Un efecte col·lateral de 
la pandèmia va lligada a la crisi econòmica. En 
alguns casos també s’estan reformulant les tro-
bades familiars, de manera que hi hagi menys 
convidats i siguin més austeres.

Un curs de catequesi estroncat

La formació prèvia al sagrament ha quedat, 
però, aturada. Si bé les catequistes han anat 
oferint material, el programa del tercer trimes-
tre per als que es preparaven per a la primera 

comunió s’ha estroncat. Queda pendent el sa-
grament del perdó i acabar d’apuntalar nocions 
bàsiques sobre l’eucaristia. “Han d’entendre 
què vol dir combregar, que hi haurà la presèn-
cia del Crist en aquell pa que rebran”, explica el 
delegat de Girona.

Des del Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
s’han ofert materials per pregar des de casa. I 
s’ha insistit en no perdre el contacte amb les 
famílies. Entre els recursos que han ofert hi ha 
l’oratori en família i també la Lectio Divina amb 
el comentari de l’evangeli de cada diumenge, 
amb dibuixos i treballs per a fer amb els petits 
de casa.

El darrer tram del curs de catequesi s’ha refor-
mulat de dalt a baix. La impossibilitat de fer tro-
bades presencials no ha permès tampoc avan-
çar la formació prevista. Però el confinament 
de les famílies durant la pandèmia ha portat 
associada una altra novetat, més positiva. Men-
tre que les sessions de grup amb trobada físi-
ca s’acabaven a finals de maig, poc després de 
les comunions, aquesta vegada molts grups es 
plantegen mantenir el contacte amb les famí-
lies durant l’estiu. L’actual situació perllongarà 

aquest temps que pot ajudar a infants i famílies 
a pregar i a aprofundir en el que s’ha viscut.

Quan arribi la tardor

Com passarà amb les escoles, les parròquies 
hauran de revisar el funcionament de la ca-
tequesi per adaptar-se a la normativa de cada 
moment. “Els grups es reuneixen en sales: 
com garantim el distanciament?”, es pregunta 
el delegat de catequesi de Girona. A catequesi 
els grups acostumen a ser de sis o de vuit nens: 
“Els grups no són tan nombrosos com a l’esco-
la, però les sales tampoc són tan grans”, hi afe-
geix. Gras és rector a les parròquies de Malgrat 
de Mar, Santa Maria de Palafolls i Sant Genís de 
Palafolls. Aquests dies, com tantes comunitats 
cristianes, han mantingut la connexió amb les 
famílies i els fidels a base de trucades, whats-
apps i correus electrònics. Ara toca repensar el 
curs vinent. Amb els equips parroquials s’han 
comunicat per videoconferència i ja troben a 
faltar la presencialitat. Per veure com cal enge-
gar de nou la catequesi, prefereixen “esperar a 
fase 3 i poder-ne parlar cara a cara”.

laura mor –cr | llegir al web +

http://www.sic-catequesi.cat/recursos
https://www.catalunyareligio.cat/ca/primeres-comunions-desconfinades


Per afrontar la nova etapa post-COVID creant 
noves iniciatives i transformadores que mi-
llorin la societat, els participants en els Rep-
tes EduCaixa han demostrat que és essencial 
integrar Big Data, STEAM, emprenedoria i 
pensament crític.

1.537 equips de tot Espanya, Portugal i Co-
lòmbia que van presentar els seus projectes 
als Reptes d’EduCaixa, se’n van seleccionar 
81 per participar en el Campus Virtual durant 
la segona setmana de maig. Des del confina-
ment, 308 alumnes i 82 professors han viscut 
tres dies de conferències inspiradores, tallers 
i activitats per millorar i ultimar els projectes 
transformadors en què van treballar durant 
tot el curs dins dels Reptes Emprèn, Big Data, 
BeCritical i STEAMxChange.

A partir de les seves aportacions i de les ac-
tivitats programades per a cada repte, els 
equips han millorat els projectes i han seguit 
entrenant les competències que requereix el 
món actual. Per exemple: Treball en equip, 
creativitat, pensament crític i comunicació, 
i jan après l’especial rellevància de dur-ho a 

terme de forma remota. Totes aquestes ha-
bilitats han estat clau per culminar els seus 
projectes i aprenentatges optant a guanyar 
els premis que cada any ofereix EduCaixa en 
el marc dels reptes.

Tots aquests projectes són les primeres pro-
postes fetes per les noves generacions davant 
del context històric i excepcional que estem 
vivint. Seguint aquesta línia, tots els equips 
participants han demostrat que tenen una 
gran consciència social i mediambiental, i 
ho han fet alineant les seves iniciatives als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
aconseguint fer evolucionar els seus projec-
tes amb una gran creativitat i demostrant una 
ferma voluntat de millorar el món.

Abans de la pandèmia, els guanyadors opta-
ven a viatges formatius a Silicon Valley, Boston 
o Nova York, segons el repte. Aquest any, da-
vant la impossibilitat de viatjar, els 66 ado-
lescents integrants dels 17 millors equips han 
estat premiats amb un portàtil MacBook, i els 
seus professors, que també han fet front als 
seus propis reptes, amb un curs de formació 

La Fundació ”la Caixa” premia 17 projectes d’innovació social,
fets per alumnes d’ESO i batxillerat

SÓN PROPOSTES D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN SALUT I MEDI AMBIENT, DETECCIÓ DE FAKE NEWS I BIG DATA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=kZLRSS6tXoA&feature=emb_logo
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en línia del MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) de quatre mesos que comença al 
setembre.

Xavier Bertolín, director de l’Àrea Comercial 
i Educativa de la Fundació ”la Caixa”, ha afir-
mat: «Premiats o no, aquesta experiència ha 
estat clau per al futur de tots els joves parti-
cipants. El fet que el Campus i tot el treball a 
l’entorn dels reptes hagi estat completament 
en línia aporta un valor afegit inqüestionable 
a la seva formació en aquests moments, ja que 
a tots els àmbits es valora la importància de sa-
ber treballar en remot, sobretot en equip».

Guanyadors del Repte Emprèn. En aquest 
repte s’han hagut de presentar projectes que 
segueixen la metodologia del programa Joves 
Emprenedors d’EduCaixa, proposta pedagògica 
que promou l’actitud emprenedora i el desen-
volupament de les competències bàsiques de 
l’alumnat. Partint de l’Aprenentatge Basat en 
Projectes (ABP), del treball cooperatiu i d’una 
gran varietat de recursos físics i digitals, els es-
tudiants dissenyen un projecte per donar res-
posta a una necessitat del seu entorn. Entre els 
guanyadors, hi ha el projecte Hydrabrid de l’Ins-
titut Badalona VII, dirigit a les comunitats amb 
escassetat d’aigua. Es tracta d’un kit solar de 
nova tecnologia per a l’aprofitament solar que 
funciona de manera autònoma. 

Guanyadors del Repte SteamxChange. Rep-
te que busca analitzar i enfortir la relació en-
tre ciència i societat a través de la immersió en 
processos d’investigació. Els participants han 
presentat projectes que proposen millores en la 
salut de les seves comunitats basats en l’evidèn-
cia després d’un procés d’investigació científica 
dut a terme amb la comunitat. Entre els guanya-
dors, hi ha el projecte Alimenta’t bé, viu millor 
del Col·legi Sagrada Família.

Guanyadors del Repte Big Data. Repte enfocat 
a desenvolupar les habilitats d’anàlisi de dades 
per plantejar argumentacions sòlides, en aquest 
cas relacionades amb la producció i el consum 
responsable de recursos.

Guanyadors del Repte Be Critical. Aquest rep-
te ha estat la novetat d’aquest any. Els partici-
pants han hagut de destapar notícies falses 
i elaborar un vídeo per conscienciar sobre el 
perill i la importància d’estar alerta. Entre els 
guanyadors hi ha el projecte Per la teva salut i la 
nostra, sigues conscient de l’Institut Torrent de 
les Bruixes de Santa Coloma de Gramenet. 

EduCaixa, cap a l’educació del segle xxi

EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de la 
Fundació ”la Caixa” i promou i impulsa la trans-
formació educativa amb la finalitat de respon-
dre a les necessitats de la societat del segle xxi.

El programa es dirigeix a l’alumnat i el profes-
sorat d’educació infantil, primària, secundà-
ria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. 
Els seus objectius principals són: promoure 
el desenvolupament competencial de l’alum-
nat a través de programes educatius, recursos 
i activitats; la formació professional docent a 
partir de recursos i programes formatius com 
el de lideratge per a l’aprenentatge, i la promo-
ció de la transformació de l’educació basada 
en l’ús de les evidències.

https://www.educaixa.com/ca/-/programa-jovenes-emprendedores
https://www.educaixa.com/ca/-/programa-jovenes-emprendedores
https://www.youtube.com/watch?v=c8cFm9wVMhU&feature=youtu.be
https://youtu.be/pR2bqFiQ-EE
https://www.youtube.com/watch?v=OywhBoHPoJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OywhBoHPoJM&feature=youtu.be
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Andorra celebra l’aplec de la Mare de Déu 
de Canòlich

La Parròquia de Sant Julià de Lòria va celebrar 
el 30 de maig el tradicional Aplec de la Mare 
de Déu de Canòlich, patrona de la parròquia. 
El Santuari va rebre 1.259 visites durant els 
sis dies previs a la festa. Els fidels, conscients 
que era un aplec atípic, han aprofitat durant 
la setmana per anar a pregar o a posar un ciri a 
la patrona de la parròquia.  El rector de la par-
ròquia, Josep Chisvert, va valorar que “potser 
hem estat més units que mai des de la distància 
del confinament i per això no hem renunciat a 
viure la Festivitat de Canòlich, ni que fos d’una 
manera diferent”. 

bisbat d’urgell | llegir al web +

El bisbe Pardo convida a la “humanització 
de la vida” després de la Covid-19

Amb motiu de la festa de la Pentecosta, i amb 
la represa de les misses dominicals, el bisbe de 
Girona, Francesc Pardo, ha publicat la carta 
pastoral ‘Meditació des de l’experiència de la 
COVID-19’. A partir de l’experiència inèdita del 
confinament, el bisbe parla del mal: «Per què 
Déu ho permet?» O bé: «Déu, bondadós i om-
nipotent, no podia haver creat un món sense 
mal?». Hi apunta algunes respostes: «Sí, el sofri-
ment existeix, i Déu ha sofert». Assenyala tam-
bé el bisbe: «No hi res més pagà i anticristià que 
considerar l’epidèmia com un càstig de Déu».

bisbat de girona | llegir al web +

Llambregades, nou butlletí de pastoral 
educativa de l’Escola Cristiana

El nou butlletí, de periodicitat mensual, no té la 
voluntat d’esdevenir una nova revista de pasto-
ral, sinó que se centra en les bones pràctiques 
pastorals dels centres; facilitar l’accés i actuar 
d’aparador de recursos de pastoral educativa; 
així com donar a conèixer l’oferta formativa i les 
activitats de l’àrea pastoral i socioeducativa de 
l’Escola Cristiana. El títol respon a aquesta mi-
rada que inquireix, demana, cerca... preguntes i 
respostes que demanen ser trobades, a ser pos-
sible, amb noms i rostres al darrera; d’aquí que 
s’hagi subtitulat “Per trobar i retrobar-nos en 
l’acció evangelitzadora”.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/andorra-celebra-aplec-mare-deu-canolich

https://www.catalunyareligio.cat/ca/andorra-celebra-aplec-mare-deu-canolich

http://www.bisbatgirona.cat/pujades/files/Carta pastoral Bisbe de Girona COVID19.pdf
http://www.bisbatgirona.cat/pujades/files/Carta pastoral Bisbe de Girona COVID19.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-pardo-convida-humanitzacio-vida-despres

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-pardo-convida-humanitzacio-vida-despres

http://pastoralfecc.blogspot.com/2020/05/llambregades-el-nou-butlleti-de.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/llambregades-nou-butlleti-pastoral-educativa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/llambregades-nou-butlleti-pastoral-educativa
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Esglésies tancades, misses presencials cancel-
lades, una comunitat de fidels amb un alt risc 
de contagi, confinament domiciliari durant dos 
mesos, centres socials tancats, hospitals desbor-
dats. Aquest és el panorama que la pandèmia 
sanitària del Covid-19 ha provocat grosso modo. 
I l’Església, què ha fet durant aquest temps?

Aquesta és la pregunta que la periodista Lau-
ra Mor, junt amb l’equip de professionals de 
la productora audiovisual Animaset, ha vol-
gut respondre amb el documental ’Església 
confi(N)ada’, que es va presentar divendres 29 
per Youtube i que es va estrenar diumenge a les 
13 h a 8TV. 

[Podeu veure el documental aquí]

“Anàvem rebent inputs d’accions d’Església 
que eren iniciatives totes elles a favor de les 

persones”, ha explicat Laura Mor, periodista 
i directora del documental. “Lluny del que-
deu-vos a casa que se’ns demanava a tots, 
el documental recull com l’Església ha sa-
but acompanyar i estar a prop de moltes per-
sones”, sense deixar de respectar les directrius 
de sanitat.

Un treball audiovisual que s’ha realitzat ínte-
grament en confinament, ha recordat Jordi 
Llisterri, director de Catalunya Religió i coguio-
nista del documental. “No ens hem desplaçat 
per fer-ho, hem tingut ajuda dels mateixos pro-
tagonistes i s’ha respectat així el confinament”. 
Un documental de trenta minuts de durada 
que “el fa autèntic”. Al setembre, ha expres-
sat Llisterri, “el podríem haver fet, sí, però no 
seria igual. Hem recollit el que s’ha viscut ara, 
és un retrat directe del que l’Església ha viscut 
aquests dies de confinament”. 

Laura Mor: “Lluny de confinar-se, 
l’Església ha expressat confiança”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/estrena-documental-esglesia-confinada-animaset
https://www.catalunyareligio.cat/ca/estrena-documental-esglesia-confinada-animaset
https://www.lavanguardia.com/television/20200531/481446085240/esglesia-confinada-documental.html
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La N entre parèntesi del títol del documental 
també és un símbol del temps de confinament. 
“Un podia quedar-se reclòs a casa, dins un ma-
teix”, ha reconegut Mor, “però l’Església, lluny 
de confinar-se, s’ha dedicat a expressar un mis-
satge de confiança que era esperança”. I això ho 
ha fet, com relata el documental, amb gestos 
senzills sovint com són els contactes telemà-
tics, per telèfon, via whatsapp, amb pregàries 
per internet, resant...

Gràcies al boom digital imposat, ha explicat la 
periodista, “hem conegut iniciatives que ja es 
feien, però que no es visibilitzaven mai. Una 
feina de formigues treballadores que hem po-
gut rebre gràcies al confinament”.

Per a Norbert Miracle, secretari de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, el documental “és 
un gran tast del que els cristians han fet en con-
finament”. Les parròquies, ha reconegut Mira-
cle, han viscut la pandèmia inesperadament, 
“com tothom”.

Els fidels de les parròquies acostumen a ser 
d’edat elevada i reconeixen que han quedat 
“molt minvats”. Alhora, però, hi ha hagut mol-

tíssima creativitat. “S’ha ajudat telemàticament 
i amb les eines digitals moltíssima gent”.

Miracle ha agraït el treball audiovisual del do-
cumental perquè considera que dona imatge 
de l’Església real. “No d’aquella que se sol mos-
trar als mitjans de comunicació i que és plena 
d’extravagàncies, sinó plena de conceptes sò-
lids d’Església”.

Nombroses iniciatives eclesials que es reflec-
teixen en el documental que ni de bon tros són 
totes les que s’han fet en confinament. Eduard 
Rey, caputxí i president de la Unió de Religio-
sos de Catalunya, creu que el documental “és 
una espigolada ampla on hi trobes de tot, amb 
tantes dimensions i tants grups representats 
que et proporciona una visió molt ampla”. Un 
documental, ha expressat Rey, que se’l senten 
molt seu també ja que en molts casos els religi-
osos han hagut de fer de càmeres, degut el con-
finament. “L’hem fet entre tots una mica, una 
experiència bonica que han sabut reunir-la en 
forma de documental”.

Màxim Muñoz, claretià i president de la pro-
ductora Animaset creu que, per sort, les noves 

generacions es mouen ja en mitjans digitals i 
a les xarxes. “M’agrada veure com els joves re-
ligiosos també han connectat amb els mitjans 
digitals”, ha afirmat. Les tecnologies, però, 
“no supliran mai les celebracions presenci-
als perquè en essència l’Eucaristia es viu en 
comunitat i rebent la comunió”, ha expressat 
Norbert Miracle. Però reconeix que probable-
ment aquesta experiència farà que “es reforci 
la presència digital en iniciatives pastorals i 
juvenils”.

Des de l’òptica de les comunitats de religiosos, 
Eduard Rey ha explicat que a les comunitats 
de vida religiosa compten amb gent molt gran. 
Una realitat que ha generat molta preocupa-
ció. “Els més joves, per exemple, ens sentíem 
sovint impotents i inútils. No podíem sortir 
tampoc perquè fent-ho posàvem en risc els 
altres germans de comunitat”. Ara, però, reco-
neix que ja pensen en com tornar al que es feia 
i funcionava. “El contacte humà s’enyora”, ha 
expressat Rey.

glòria barrete –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/laura-mor-lluny-confinar-esglesia-confianca
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‘Església confi (N) ada’: com han 
viscut la pandèmia els cristians 
Dg, 31/05/2020 | LA VANGUARDIA

El Vaticà es compromet a no fer 
tractes amb empreses en paradisos 
fiscals
Dm, 02/06/202 | ARA

El Papa torna a saludar els fidels 
a la plaça de sant Pere tres mesos 
després 
Dg, 31/05/2020 | LA VANGUARDIA

Barcelona recorre a Càritas, 
Creu Roja i xarxes veïnals per 
ampliar la cobertura dels serveis 
socials 
Dj, 04/06/2020 | NACIÓ DIGITAL

El Papa resa el rosari pel món 
colpejat per la pandèmia amb 
47 santuaris 
Dg, 31/05/2020 | EL PERIÓDICO

La internacional dels cristians 
contra la tortura demana al TC que 
retiri la condemna per sedició als 
presos polítics catalans 
Dj, 04/06/2020 | VILAWEB

Tàrrega llueix de nou la verge gòtica
DlL, 01/06/2020 | SEGRE

El rector de la Seu de Manresa 
publica el primer vídeo amb un dels 
seus 150 cants litúrgics, on també 
surt
Ds, 6/06/2020 | REGIÓ 7

https://www.lavanguardia.com/television/20200531/481446085240/esglesia-confinada-documental.html
https://www.ara.cat/internacional/vatica-compromis-no-fer-negocis-amb-empreses-seu-paradissos-fiscals_0_2463953708.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200531/481506717377/papa-francisco-vaticano-plaza-san-pedro-tres-meses-despues-saluda-a-los-fieles-regina-coeli-religion-coronavirus.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/203475/barcelona/recorre/caritas/creu/roja/xarxes/veinals/ampliar/cobertura/dels/serveis/socials
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200530/papa-reza-rosario-47-santuarios-covid-7981416
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-internacional-dels-cristians-contra-la-tortura-demana-al-tc-que-retiri-la-condemna-per-sedicio-als-presos-politics-catalans/
https://www.segre.com/noticies/guia/2020/06/01/tarrega_llueix_nou_verge_gotica_107407_1111.html
https://www.regio7.cat/manresa/2020/06/05/rector-publica-video-dels-150/615020.html
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