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

Mouad Douas Berrohou, voluntari de Taxi An-
get, relata l’inici d’aquesta història: “El nostre 
grup està conformat per taxistes musulmans 
marroquins, fa quatre setmanes vam comen-
çar a oferir trasllats gratuïts al personal sanitari 
perquè pogués arribar als hospitals, i ben aviat 
vàrem veure com del confinament emergien 
altres necessitats, hi havia famílies en situa-
ció precària que estaven quedant-se sense ali-
ments durant el ramadà, no podien trencar el 
dejú, així que vam preguntar a Mohammed 
Loudini Nkhaili, president de l’associació, 
que què li semblava si començàvem a organit-

Musulmans i cristians treballen
plegats contra la fam

http://www.facebook.com/taxi.anget
http://caritas.barcelona/
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zar-nos en una segona línia d’acció: comprar 
productes i distribuir-los a les llars; ell de segui-
da ens va contestar que endavant.”

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

Vincles que donen fruit

Chaib descriu que en aquest temps de pandè-
mia són molts els que s’han quedat sense feina, 
els que s’han vist afectats per un ERTE, els que 

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

Jaume Flaquer, jesuïta responsable de l’Àrea de 
Teologia a Cristianisme i Justícia, té una llarga 
trajectòria marcada pel coneixement de la co-
munitat musulmana, i la construcció de ponts 
entre el món cristià i el musulmà a Catalunya, 
“Mohammed Chaib em va trucar exposant-me 
el cas i de seguida vaig pensar que la millor 
persona amb qui podia posar-se en contacte 
era Salvador Busquets, director de Càrites Dio-

cesana, la veritat és que visc el fet d’establir vin-
cles com a missió personal, i em provoca goig 
saber que en aquesta ocasió ha donat fruits.”

100 lots d’aliments

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

La col·laboració que hi ha entre la Fundació Ibn 
Battuta i Càritas Diocesana de Barcelona ve de 
lluny, ja l’any 2001, a petició de la Generalitat de 

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

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

bles en alguns protocols per facilitar l’arribada 
àgil d’aliments en aquest mes, ens ha semblat 
prioritari”.

Diferents religions, mateix objectiu

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

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

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

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

lucía montobbio –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/musulmans-cristians-treballen-plegats-contra-fam
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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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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/
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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



Reenvieu l’edició setmanal als contactes 
de les vostres comunitats 

o amb els butlletins que gestioneu.

Consulteu els propers esdeveniments

Agenda

http://www.catalunyareligio.cat/acasa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esdeveniments
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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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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
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El Grup de Treball Estable de Religions (GTER) 
que obert un espai amb missatges i pregàries 
per acompanyar en cas dol, de malaltia, o de 
patiment a causa de la crisis del Covid-19. Les 
confessions que formen part del Consell In-
terreligiós de Catalunya han fet vídeos i altres 
propostes espirituals per acompanyar en els 
moments de dificultats i patiment.

El GTER explica que aquesta iniciativa és “un 
signe de germanor, entesa i harmonia tots 
junts ens unim per fer-ne front”. Les propostes 
poden ser utilitzades com a recursos per part 
dels professionals de la sanitat, d’educació, així 
com pels les mateixes famílies que estan patint 

per poder arribar allà on en aquest moments 
els serveis religiosos no poden arribar. L’espai 
compta amb la participació de deu tradicions 
religioses presents a Catalunya.

El GTER també està preparant un acte conjunt 
entre totes les religions per quan torni a ser 
possible una trobada presencial.

cr | llegir al web +  

Missatges d’acompanyament de les religions 
davant del coronavirus

https://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/missatges-acompanyament-religions-coronavirus
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Les col·lectes s’han vist afectades durant i des-
prés del confinament pel Covid-19. Ara mateix, 
l’aforament limitat, l’increment d’atur, la bai-
xada d’ingressos dels fidels, passar la panera 
al final de la celebració i la manca del turisme 
són elements que afecten l’econòmica de les 
parròquies. Així i tot, n’hi ha que aconseguei-
xen mantenir el seu nivell d’ingressos, o fins i 
tot que l’han augmentat. Les noves tecnologies 
i les vies alternatives com la plataforma Dono a 
la meva església hi han ajudat. 

Com es fan les col·lectes?

Robert Xifre, ecònom diocesà de Girona, recor-
da que en principi les parròquies ara mateix no 
passen la bacina abans de la comunió. Sinó que 
hi ha dues persones que es troben a la porta de 
l’església a l’hora de la sortida. És llavors quan 
es fa la contribució a la panera, o safata, o es dei-
xa la contribució a les caixetes de l’entrada.

Això mateix confirma Jordi Salvany, vicari de la 
parròquia de Sant Ramon de Penyafort de Bar-
celona: “A més de ser mossèn també sóc infer-
mer, i així doncs vaig amb molta cura de complir 
totes les mesures de seguretat: que tothom porti Com afecta el coronavirus la col·lecta de missa?
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ben posada la mascareta, que tothom es desin-
fecti les mans en entrar i sortir, netegem després 
de cada celebració, mantenim la distància, i per 
descomptat fem la col·lecta al final de cada cele-
bració, tal com se’ns demana al decret del 4 de 
maig,  no es poden tocar diners abans d’anar a 
combregar,  a la sortida de l’església hi ha dues 
persones que recullen les donacions.” 

Aquest és el mateix sistema que segueix el 
rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de 
Vilanova de la Geltrú, Agustí Panyella. Afir-
ma que ha vist incrementades les donacions. 
“Fer la col·lecta quan s’ha acabat la celebració 
ens està funcionant molt bé”. Ho atribueix al 
fet que  “tot i que tenir menys assistents, els 
feligresos es mostren més generosos”. També, 
pensa, que “pot ser que sigui tot més endreçat; 
de vegades el moment de recollir diners talla el 
moment espiritual previ d’anar a combregar”. I 
hi afegeix que “com que no es disposa de bos-
ses de tela o de sobres, queda més exposat el 
que dones i sortir de l’església sense donar res o 
cinc cèntims pot resultar brusc”.

Per contra, Pere Oliva, arxipreste de Vic i rector 
de la parròquia Divina Pastora, prefereix man-

tenir el moment de la col·lecta. El que sí que ha 
canviat és el recipient on es diposita la donació: 
“Fem servir el sistema del caçapapallones, la 
canya del caçapapallones ens permet mante-
nir la distància de seguretat, i en algun cas hem 
hagut de reforçar el pal perquè les persones so-
vint donen més moneda que bitllet, i el metall 
pesa, així evitem que el pal es doblegui.”

Vies alternatives

Durant el confinament i el postconfinament, 
l’assistència a les esglésies o s’ha vist prohibi-
da o s’ha vist limitada. Això ha tingut un efecte 
clar en la recollida de diners. “La situació la veig 
molt complicada des del primer dia que es va 
produir el confinament, la majoria de les parrò-
quies van deixar de rebre donatius, sobretot es 
van veure afectades les rurals; algunes parrò-
quies de nucli urbà i grans poblacions ja havien 
desenvolupat alternatives per poder mantenir 
les entrades, amb tota la qüestió de subscripció 
de donatius i això els ha permès resistir millor. 
Però tothom se n’ha ressentit, hi ha que han 
rebut el 50% menys i altres 0. La situació con-
tinua sent molt fràgil, perquè hi ha persones 
que encara no veuen clar tornar a les esglésies, 

i l’assistència afecta la col·lecta”, descriu Daniel 
Sobradillo, ecònom de Tarragona. 

I explica: “Al nostre bisbat s’ha desenvolupat 
un portal de donatiu per a cada una de les par-
ròquies, i vam fer arribar l’enllaç als rectors, 
d’aquesta manera podien facilitar una via als 
feligresos o als seus contactes per tal que po-
guessin fer aportacions si així ho desitjaven, ha 
funcionat força bé.”

Panyella també va pensar que recordar el nú-
mero de compte de la parròquia als fidels era 
una bona sortida: “En temps de confinament 
totes les parròquies ens vam alertar, perquè a 
part les despeses normals que tenim com ai-
gua, electricitat... suportem el fons comú dioce-
sà aportant una quantitat mensual. Si bé és cert 
que aquesta mensualitat es va ajornar, volíem 
fer el possible per contribuir-hi a temps”. A més 
a més, en el cas de la seva parròquia,  s’afegeix 
que tenen una hipoteca d’unes obres que van 
fer fa uns anys. “Els bancs no perdonen i se’m 
va acudir fer una crida dintre dels grups de 
Whatsapp tancats que tenim, un en castellà i 
l’altre en català, tenim un públic bilingüe, en 
total de 250 persones”. Per aquest grup durant 

https://esglesia.barcelona/notes-premsa/decret-09-20-amb-les-mesures-disposades-pel-cardenal-omella-pel-retorn-progressiu-al-culte-public/
https://esglesia.barcelona/notes-premsa/decret-09-20-amb-les-mesures-disposades-pel-cardenal-omella-pel-retorn-progressiu-al-culte-public/
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el confinament també enviava vídeos amb re-
flexions.

“Quan va arribar el moment de la col·lecta vaig 
advertir als feligresos que estàvem apurats, i 
que si podien, fessin un ingrés al número de 
compte bancari”. La seva sorpresa va ser que 
van recollir molt més i va poder pagar totes les 
mensualitats. “La reacció va ser molt positiva, 
perquè els fidels saben que la nostra parròquia 
té una sensibilitat social, i que per tant, tot el 
que és ajudar a la parròquia, al final serà ajudar 
a les persones vulnerables que hi ha al nostre 
entorn. Hi ha hagut donacions puntuals molt 
generoses, i hi ha persones que encara no ve-
nen a l’església, i continuen fent donacions per 
transferència, arrodonint a l’alça.” 

Sobradillo explica que una altra via alternativa 
per recollir diners és la plataforma Dono a la 
meva església. “Aquest és un punt de l’agenda 
de la reunió que tenim els ecònoms abans de 
l’estiu, és important que des de Catalunya ho 
sapiguem fer bé, i els creients i no-creients que 
creuen en la nostra acció, puguin trobar la via 
per fer-nos el seu donatiu, pot ser un motor 
important i necessari, no sabem quant durarà 

la situació…” Apunta que també s’haurà de tre-
ballar amb els assistents a les parròquies: “Hem 
de fer un canvi de mentalitat tots plegats”. Diu 
que “no tots els rectors que s’atreveixen a llan-
çar-se amb sistemes com Bizum” i esperen que 
“aquesta plataforma ja traduïda al català pugui 
resultar útil; fora de Catalunya fa temps que 
funciona bé, i algunes parròquies han vist mul-
tiplicat per deu els seus ingressos.”

La ubicació de la parròquia com a factor 
rellevant

Segons on es trobi ubicada la parròquia han 
incidit altres causes. Per exemple, la baixada o 
la manca del turisme ha afectat la costa; o es-
tar ubicat en una zona rural o urbana ha afectat 
els mitjans a l’hora de trobar sortides per fer les 
col·lectes. 

Panyella diu que sap que algunes parròquies 
properes han baixat en nombre de col·lectes, i 
que la principal causa ha estat el turisme. “Se-
gons el barri, tens famílies que són més pro-
penses que altres de ser feligreses, com nosal-
tres que estem més aviat en un barri obrer, en 

canvi les parròquies costaneres possiblement 
es vegin afectades per la manca de turisme.”

Xifre afegeix que de fet, totes les parròquies de 
la costa se’n ressentiran: “Els estrangers no han 
vingut, són persones que fan habitualment do-
nacions generoses, i alguns venen cada any”.  
Sobradillo està d’acord amb aquesta afirmació i 
apunta que hi ha parròquies que poden mante-
nir-se durant tot l’any a partir del que reben en 
temporades altes com la Setmana Santa i l’es-
tiu: “Són la seva font principal per fer front als 
costos, i de sobte veuen que cap d’aquests dos 
moments ha estat possible fer col·lectes”. 

Salvany, que té la parròquia al centre de Bar-
celona també preveu que això pot tenir algun 
efecte sobre les col·lectes: “Per descomptat, hi 
ha turistes que fan aportacions a les caixetes 
de l’entrada de l’església, i també compren cera, 
em refereixo a la màquina de les espelmes... 
això certament ha baixat... El turisme posa es-
pelmes.” 

Tots dos ecònoms, Xifre i Sobradillo, afirmen 
que tanmateix, per a qui pot haver estat més 
difícil aquesta situació és per les parròquies 

http://www.tarraconense.cat/reunio-dels-economs-de-les-diocesis-de-la-conferencia-episcopal-tarraconense/
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rurals, que han tingut zero ingressos durant el 
confinament, i que encara ara tenen molt poca 
assistència. No obstant això, Oliva subratlla que 
“quan hi ha celebracions en les parròquies ru-
rals, com per exemple funerals, les donacions 
també han estat altes i això ha fet equilibrar la 
balança.”

L’atur i la declaració de renda

“Hi ha molta gent que ha perdut la feina, sentia 
la ràdio avui al cotxe, venint cap a casa, que hi 
ha una barbaritat de gent que durant el mes no 
ingressa ni un euro per l’economia familiar. Això 
repercutirà a la declaració de renda, perquè no 
arribaran als ingressos mínims, aquest és un 
altre factor, la casella la tindran fixada, però els 
baixos ingressos o a la pèrdua de la feina faran 
que no arribin al nivell mínim per fer la donació 
a l’església o al sector social”, preveu Xifré. 

Sobradillo coincideix amb què l’església ha fet 
una tasca molt important, i la gent ho està va-

lorant. I això afectarà també a l’hora de marcar 
la casella de l’església a la declaració de renda: 
“Aquesta casella és una altra via per recollir 
diners, contribueix al fons diocesà i després 
aquest fons va a les parròquies, crec que la gent 
tendirà a conservar la casella, és veritat  que no 
sabem què pot succeir, potser pujaran les cre-
uetes i baixaran els ingressos,  de tota manera, 
des de l’església, sempre convidem a marcar les 
dues caselles, perquè anem totalment lligats 
els uns amb els altres.” 

Oliva troba que la manca de feina afecta poc a 
la seva parròquia perquè “la major part de gent 
són jubilats”. Però Salvany té els seus dub-
tes: “de moment la nostra parròquia no està 
rebent a persones que ja han perdut la feina, 
més enllà dels casos aïllats que es mantenen 
igual en el temps, però podria donar-se, ja que 
el nostre és un barri d’advocats i similars... no 
deixen de ser autònoms que han pogut perdre 
clients”. Amb tot, defensa que “la gent que 
se sent catòlica sap que l’església necessita 

diners per sobreviure, i per menys que puguin 
faran donacions per fer-la sobreviure”.

Per a Panyella “l’atur es notarà més a les zo-
nes que estan més llunyanes al nucli urbà, la 
meva parròquia no ho ha notat tant, i tot i que 
venen menys persones, els que venen es mos-
tren més generosos”. La seva és una parròquia 
de barriada, però, diu, “hi ha persones que són 
benestants a arreu”. També considera que “la 
comunicació via xarxes socials, l’ús de noves 
tecnologies o la projecció de vídeos a l’esglé-
sia també ha ajudat a motivar a la gent a donar 
diners”. “De totes la crisi econòmica està per 
arribar, encara no és possible veure’n les conse-
qüències”, conclou.

lucía montobbio -cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-afecta-coronavirus-collecta-missa
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Israel Flores Olmos és Doctor en Filosofia con-
temporània i Màster en Filosofia (Universitat 
de Granada, Espanya), Llicenciat en Filosofia 
(UAM-Iztapalapa, Mèxic) i Teologia (STPM). Va 
ser pastor a l’Església Nacional Presbiteriana de 
Mèxic i professor del STPM i la Comunitat Teolò-
gica de Mèxic. Actualment és pastor de l’Església 
Protestant de Sant Pau a Granada, i degà del Se-
minari Evangèlic Unit de Teologia (SEUT). Israel 
ens explica quina activitat duen a terme al SEUT, 
i com la situació en la qual ens trobem ha pogut 
transformar la societat. D’altra banda, també ens 
convida a conèixer millor l’església evangèlica i 
les teologies de l’alliberament.

Com s’ha vist afectada l’activitat del Seminari 
Evangèlic Unit de Teologia (SEUT) durant el 
confinament?

Al SEUT, des de fa diversos anys, treballem l’en-
senyament on-line de manera total, així que per 
sort el nostre calendari oficial no s’ha vist afec-
tat. Ara bé, en el pla administratiu clar que hem 
sofert canvis, i en els cursos i conferències… 
em refereixo a les activitats extracurriculars, de 
gestió, difusió, i altres trobades presencials que 
teníem programades de manera presencial.

Israel Flores: “Em sembla molt sa
que la teologia surti de l’àmbit eclesial”
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Com ha afectat als estudiants?

Encara que hi ha hagut un petit increment en 
els nostres, aquest no ha estat notable perquè 
són cursos que tenen un cost econòmic. I és 
que, si bé és cert que hi ha hagut més temps 
per a estar a casa, i per tant per a posar-se a es-
tudiar en línia, també ho és que han empitjorat 
els ingressos econòmics. Així que hem tingut 
com mai sol·licituds de beca, i això és així per 
la situació problemàtica que estem travessant. 
Això no impedeix que, tant a l’Estat Espanyol 
com a Llatinoamèrica estiguin mostrant molt 
interès per la nostra oferta formativa. La situa-
ció econòmica per la COVID ha portat fins i tot 
a alguns dels nostres estudiants a donar-se de 
baixa per desocupació laboral, en concret hem 
notat aquesta realitat en els alumnes que resi-
deixen a les Illes Balears.

Què és el més positiu que podem extreure 
d’aquesta situació?

El confinament també s’ha vist com una opor-
tunitat de reflexió personal, i un moment per a 
augmentar el vincle amb amics i familiars... les 
xarxes socials han ajudat bastant a fer-ho possi-

ble. Som molts els que ens hem qüestionat so-
bre el ritme vital vertiginós, el nivell de consum 
que vivim en la societat occidental… Crec que 
ens hem obert en aquest sentit, volem ser més 
solidaris, volem tenir un altre model de vida, 
una “nova anormalitat”.

També s’ha despertat una consciència comu-
nitària en veure com podem treballar junts 
pel tema de l’ecologia, de la salut, de la inver-
sió pública, de l’educació. I s’ha constatat la 
preocupació per la gent vulnerable (persones 
immigrants, persones desocupades, persones 
grans). És clar que com a societat no podem 
viure d’aquesta manera salvatge i individua-
lista, hem de canviar cap a la cooperació. Això 
és molt positiu, però és una pena que hàgim 
d’aprendre-ho així.

Què hem après?

Crec que hem après que és important passar 
d’aquesta societat de privilegiats a una socie-
tat que valori més la proximitat, la solidaritat, 
l’acompanyament, el compartir espais públics, 
recursos. En moltes ocasions, durant el confi-
nament, s’han donat gestos, testimoniatges, 

històries que demostren que podem ser una 
societat que creï vincles més estrets.

Per què es diu que SEUT és seminari i facul-
tat alhora?

Perquè d’una banda és un Seminari ja que no 
perd de vista el vincle eclesial; seminari que 
ve de “llavor”, un lloc on se sembren els minis-
teris, les vocacions, el compromís estret entre 
la vocació teològica amb el servei en l’àmbit 
eclesial i social. I Facultat perquè hem obtin-
gut el reconeixement oficial de l’Estat, així que 
demanem un alt grau de rigor acadèmic. No 
és una formació que se circumscrigui com es 
fa dins de l’àmbit de l’Església, amb trobades 
bíbliques o grups de reflexió; sinó que estem 
parlant d’una educació formal que exigeix la 
recerca, i complir amb estàndards acadèmics, i 
rigor universitari.

Com equilibreu educació i espiritualitat?

Treballem per educar, investigar; però també 
per transformar i acompanyar relacions hu-
manes des de l’Església. Reflexionem, i l’estudi 
ens interpel·la. Existeix un compromís social 
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per transformar socialment, amb un desig hu-
manista però amb el principi de la fe cristiana 
basada en el Regne que l’evangeli de Jesús ens 
ensenya. Col·laborem amb el creixement i la 
transformació humana, de la societat i de l’in-
dividu.

Què opina de la recepció que les esglésies 
evangèliques, i les seves institucions, tenen 
aquí?

La societat espanyola ha estat complexa his-
tòricament, en termes d’acolliment a esglésies 
o institucions evangèliques. S’ha anat obrint a 
poc a poc. No obstant això encara hi ha molt de 
perjudici. M’impressiona, per exemple, el des-
coneixement que hi ha sobre les comunitats 
evangèliques i protestants, haig d’explicar mol-
tes coses perquè s’entengui que no sóc testimo-
ni de Jehovà o mormó i situar l’arrel cristiana de 
les esglésies protestants. Aquí ja portem gaire-
bé dos segles, així que és tan interessant com 
curiós aquest fenomen d’“ocultació” d’aquests 
grups. En general també hi ha un rebuig gene-
ralitzat cap a tot el que pertany al fet religiós o a 
l’Església. Existeix la tendència de no creure en 
res, de combinar religions, o es posen de moda 

algunes tradicions religioses concretes. Queda 
molt per fer.

Quin interès té la societat per la religió avui 
dia?

La societat camina més cap a la secularització, 
la qual cosa també per a nosaltres és bo. És un 
principi de la fe protestant, la separació entre 
Església i Estat. Crec que narrativament es diu 
que hem avançat cap a una societat postreli-
giosa, postcristiana, és una reflexió intel·lec-
tual interessant. No obstant això, de facto, no 
ho veiem tant, més aviat veiem que les perso-
nes desitgen parar, perquè estan assedegades 
d’espiritualitat, volen qüestionar-se el món i el 
sentit de la vida. Just el que hem vist durant el 
confinament.

Fa un temps es va declarar “Déu ha mort”, i no 
obstant això cada vegada es posa més en dub-
te aquesta mort. La gent necessita treballar la 
seva espiritualitat de manera profunda. Aplicar 
com a clixé que la religió té mala premsa o no té 
importància em sembla poc adequat. No estem 
vivint de forma tan radical la postreligió, potser 
podríem dir que les persones estan cercant al-

ternatives per a conrear la seva espiritualitat. 
A més, les religions estan sent rellevants en te-
mes d’agenda política i social.

Nosaltres creiem que la proposta de l’evangeli 
té vigència en el nostre temps. Clar que pots 
trobar-te amb persones que et miren de ma-
nera estranya i et pregunten “tu encara creus 
en això” i és perquè hi ha una confusió entre la 
història de l’Església amb Déu i el cristianisme.

Què és el que busquen els vostres estudiants 
quan s’acosten al SEUT?

Els nostres estudiants no són tots persones que 
volen dedicar-se a l’Església, diria que aquests 
són la minoria. La majoria són curiosos que vo-
len aprofundir per ells mateixos en la seva fe, 
en l’espiritualitat, en les seves reflexions… Em 
sembla molt sa que la teologia surti de l’àmbit 
eclesial i arribi al pla social. La teologia així no 
està en mans exclusivament dels professionals 
de l’Església, llavors resulta més lliure, creativa, 
troba un racó que a vegades no percebem. La 
majoria ja té alguna altra formació professional, 
llicenciatura o postgrau, i estudien per inquie-
tuds personals, busquen visions renovades de 
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la vida i de la fe, volen comprendre la relació 
entre la vida i l’espiritualitat.

Això ha suposat un canvi de perfil des que 
vau començar?

Sí, aquest perfil ha vingut des que hem apos-
tat per la formació virtual. Abans, comptàvem 
amb un públic que ho deixava tot per a venir a 
estudiar entre quatre parets. Persones amb un 
fort compromís amb l’Església. Ara, la majoria 
no pertany necessàriament a cap cos eclesi-
al, i igualment es matriculen amb nosaltres, i 
cursen amb els mateixos ànims i perseverança 
els seus estudis. Per descomptat, també hi ha 
molts estudiants que tenen un fort compromís 
amb les seves comunitats de fe, i estudien per a 
servir millor en elles.

Com creieu que es considera la teologia de 
l’alliberament?

A Espanya es va acollir molt bé en temps pas-
sats, ara mateix la teologia es veu molt reduïda 
a àmbits molt sacramentals, i la reflexió bíblica 

teològica no és tan oberta com abans, o bé es 
creu que no hi ha res nou. I l’aportació de d’Àfri-
ca, Àsia, i Llatinoamèrica, de les diferents teolo-
gies de l’alliberament i de religions tradicionals 
sonen molt exòtiques per a les societats euro-
pees. Aquí, en concret, es coneixen els clàssics 
de la teologia de l’alliberament, però ja dels 
noranta cap aquí es coneix poc. Jon Sobrino sí, 
per descomptat, Boff, Gutiérrez, etc. Però més 
enllà sí que crec que hi ha una llacuna impor-
tant i que podria ser una aportació important 
per a Europa.

Les teologies de l’alliberament s’han obert des 
de fa molts anys més enllà dels pobres i han 
ampliat les seves categories de reflexió cap a 
les víctimes, que tenen a veure amb els pobres, 
els indígenes, amb les víctimes, amb les dones, 
amb els negres, amb la sexualitat, etc. amb al-
tres elements que van més enllà de l’economia. 
I em sembla que són aportacions i visions teo-
lògiques riques que cal considerar amb serietat 
i rigor si la teologia vol dir alguna cosa avui a 
la societat. Per aquestes raons considero que 
s’hauria de fomentar més aquí. Perquè la refle-

xió teològica que no té en compte l’aportació 
de les teologies de l’alliberament queda esbiai-
xada, coixa i pobra. Realitzar teologia sense 
considerar el que aporten les teologies del sud 
global (no sols de Llatinoamèrica, sinó d’Àfrica i 
Àsia) em sembla un error de rigor teològic, per-
què aquestes teologies plantegen preguntes 
vitals amb relació a la fe.

Quins horitzons teniu?

Ens agradaria créixer com a facultat, estem 
amb diversos projectes. Volem crear una sè-
rie de cursos que formin en noves temàtiques 
emergents, i així puguem arribar més enllà de 
l’àmbit eclesial, em refereixo a tots aquells que 
sentin que volen reflexionar sobre la vida i les 
seves problemàtiques, i el seu sentit teològic.

lucía montobbio -cr | llegir al web +  
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El confinament ha aturat les celebracions de 
l’any nou dels sikhs. Processons i festes queden 
ajornades. La comunitat sikh creu que ha estat 
una mesura raonable, tenen com a prioritat la 
salut i no dubten en oferir a les autoritats públi-
ques el seu suport.

Suspensió de la festa d’any nou

Gurdev Singh Khalsa, membre de la comuni-
tat sikh a Vic i participant del Grup de Treball 
Estable de les Religions (GTER), afirma que la 
suspensió de les festes ha estat un moment 
de desànim: “A Vic s’ha anul·lat tot, portàvem 
molt de temps preparant la festa de l’any nou, 

decidint quina música tocaríem, quins cants fa-
ríem, quin menjar repartiríem, punt per punt, i 
l’aturada de tot això ha entristit a la comunitat, 
l’any nou és un moment on es fan regals, abra-
çades... però hem d’afrontar que ha coincidit 
amb el confinament, el temps passat ja no es 
recupera i potser podrem celebrar a l’agost, al 
setembre, a l’octubre, un cop hàgim passat tot 
això”.

Gagandeep Singh Khalsa, membre de la co-
munitat sikh a Barcelona i participant de l’Asso-
ciació UNESCO pel diàleg interreligiós (AUDIR), 
coincideix i afegeix que a Barcelona també s’ha 
aturat tota activitat “però tal com estem ara, no 

Els sikhs suspenen la festa d’any nou

https://www.grupdereligions.org/
https://www.grupdereligions.org/
https://audir.org/
https://audir.org/
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surt fer una celebració, hi ha molta gent que 
està als hospitals o que ha perdut la vida... per 
respecte al poble, no hi ha ganes de fer festa”.

El primer és la salut com apunta Hardev Singh 
Kaur, membre de la comunitat sikh a Badalo-
na, “reunir-nos en un moment com aquest no-
més portaria a més contagis, i llavors la situa-
ció després de la festa seria encara més trista, 
a més a més, un sikh sap que cada dia s’ha de 
plantejar com un any nou, comencem de nou 
cada matí”.

La part positiva del confinament

Totes les gudwares han tancat, els sikhs ente-
nen quina és la situació i es confinen per coo-
perar amb la humanitat. Gurdev comenta que 
quedar-se a casa és contribuir que el virus s’atu-
ri, tothom posa el seu gra de sorra, i tothom és 
en certa manera un heroi donat que protegeix 
la humanitat amb la seva acció. A més a més, 
Gagandeep observa que és un moment positiu 
per la natura, i per recordar la importància de 
portar una vida saludable. “El sikhisme respec-
ta molt els animals, és per això que no mengem 
carn, ni peix, ni ous... i ara que les persones es-

tan confinades, hi ha cada vegada més ocells 
que piulen al carrer, això em fa pensar que els 
papers s’han intercanviat, ens podem parar a 
pensar com ens sentim confinats, i al mateix 
torn entendre que les ales d’un ocell serveixen 
per anar al cel, no per estar tancats.”

Gurdev descriu que hi ha tres punts a tenir en 
compte per aprofitar el màxim aquest confi-
nament “tenim temps per gaudir de la família 
i estar a prop de qui ens estima; tenim temps 
per treballar, escriure, fer art... per exemple, jo, 
que sóc estudiant de segon de batxillerat estic 
preparant-me per aprovar la selectivitat; i final-
ment tenim temps per meditar.”

Hardev coincideix que aquest és un bon mo-
ment per aturar-se, per reflexionar, i per en-
dinsar-se en un mateix, i també per recordar la 
importància de l’estalvi per afrontar dies com 
aquests que ens poden sobrevenir. Gagandeep 
afegeix que com ja va expressar en un vídeo de 
l’AUDIR “si no pots sortir fora, ara és un bon mo-
ment per endinsar-te en el teu interior, sembla 
que els humans valorem més el got buit que el 
ple, però hauríem de fer al revés, hem de valo-
rar el que tenim, per exemple si et trobes a casa, 

et pots recordar a tu mateix que no ets a l’UCI 
com altres moltes persones”.

Iniciatives davant la pandèmia

La comunitat sikh continua el seu culte, en al-
gun cas via Skype, en altres consultant els ca-
nals de Facebook  o bé accedint a pàgines web 
de l’estranger, com la de la Seikh Rehat Marya-
da. “Els missatges que donen els sacerdots 
aquests dies ens recorden que un sikh accepta 
l’ordre de l’univers, la situació en la que estem 
vivint, i que hem de ser forts, positius, solida-
ris. També es poden seguir pàgines com la de 
Basics of Sikhi, Khalsa aid, United sikhs on es 
pot llegir sobre la nostra intervenció a nivell in-
ternacional”, relata Gagandeep. 

De forma presencial s’han fet accions puntuals, 
per exemple assistència a familiars i coneguts 
que necessiten de nosaltres per anar a fer la 
compra, o anar a la farmàcia. “Ara bé, no s’es-
tan fent activitats de gran abast com a Nova 
York, on el mateix governador ha demanat a 
la comunitat sikh fer àpats per a les persones 
hospitalitzades, o per centres que es veuen 
col·lapsats com les residències d’avis i àvies. 

https://audir.org/veus-de-les-religions-davant-la-pandemia-de-la-covid-19/
https://audir.org/veus-de-les-religions-davant-la-pandemia-de-la-covid-19/
http://new.sgpc.net/sikh-rehat-maryada-in-english/
http://new.sgpc.net/sikh-rehat-maryada-in-english/
https://www.basicsofsikhi.com/
https://www.khalsaaid.org/
https://unitedsikhs.org/
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Tampoc s’estan desenvolupant altres iniciati-
ves que em semblen interessants com la Caixa 
de Solidaritat a l’Índia que recull diners per do-
nar suport als hospitals i crear nous centres per 
atendre persones afectades pel virus”, indica 
Gurdev.

Així i tot, les autoritats ja han rebut comunicats 
dels sikhs oferint la seva ajuda, explica Gagan-
deep: “Els sikhs som una comunitat molt soli-
dària, ens hem ofert a les autoritats públiques 
diverses vegades i ells saben que estem dispo-
nibles, ara mateix però el suport que es neces-
sita és mèdic, assistencial; estem disposats per 

exemple a preparar àpats, crec que podríem 
abastir fins a 10.000 persones; les autoritats sa-
ben que poden comptar amb nosaltres arribat 
el punt.”

Projecció

Tots estan d’acord que aquesta pandèmia ha de 
fer reflexionar sobre el fet que tots som iguals, 
tots som vulnerables, tots tenim una relació 
que ens uneix. “Això ha de servir per aprendre 
a ajudar-nos, per construir una societat cohesi-
onada” expressa Gurdev, i Gagandeep subratlla: 
“Crec que aquesta situació ens ha fet obrir els 

ulls, i ens farà canviar d’actitud després del con-
finament, tinc la sensació de que hi ha massa 
confiança posada en la ciència, en la tecnologia, 
però ara és com un moment on es demostra 
que no funciona sempre”.

Gurdev conclou “Catalunya ha viscut moltes 
coses en la seva història, i algunes molt més 
dures, som prou madurs per fer front a aquesta 
pandèmia i superar-la, aquesta és una experi-
ència més, ens en sortirem, tot anirà bé i aviat 
podrem sortir al carrer”. 

lucía montobbio -cr | llegir al web +  
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La comunitat ortodoxa es prepara per obrir les 
portes de les esglésies de nou, s’afanyen a com-
plir la normativa que s’engegarà l’11 de maig. 
Han passat tant la Quaresma com la Pasqua a 
casa. Durant aquest temps, les llars s’han con-
vertit en petits temples, amb racons per pregar, 
i tot i que s’ha viscut de manera intensa, que re-
corda a la dels monjos ortodoxos, tenen ganes 
de retrobar-se en comunitat.

Preparant-se per la tornada

A partir de l’11 de maig es preveu que sigui pos-
sible obrir les portes dels centres de culte. Ma-
ria Rosa Ocaña, membre de l’Església Ortodoxa 
del Patriarcat de Sèrbia a Barcelona, explica que 

ja s’estan coordinant, “hem calculat els metres 
quadrats que té l’església i entenem les mesu-
res de precaució que hem de tenir... ens dona-
ria per 30 persones a l’hora celebrant... això vol 
dir que haurem de fer torns, ara estem posant 
la logística sobre la taula, els sacerdots estan en 
contacte amb Afers Religiosos i la Generalitat, i 
ens informaran sobre el que es pot fer, tot està 
per veure, a més a més, d’aquí a l’11 de maig, la 
situació pot canviar, ens hem d’acostumar a 
aquesta incertesa.”

El pare Daniel Simon, rector de la parròquia 
del patriarcat de Romania a Lleida, indica que 
la seva comunitat va celebrar el darrer culte el 
15 de març, just quan es va proclamar el confi

Esglésies ortodoxes: “Hem estat més units
que mai”

http://www.iglesiaortodoxa.es/index.php?lan=ca
http://www.iglesiaortodoxa.es/index.php?lan=ca
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nament, “llavors ja vàrem tenir en compte to-
tes les mesures de seguretat que ens van fer 
arribar, el distanciament, rentar-nos les mans, 
ho hem practicat i per tant estem més segurs 
sobre el que hem de fer, crec que ara, igual que 
el 15 de març, ens demanen tenir un aforament 
limitat al 30% de la capacitat que té l’església.”

El pare Hrisodoulous, rector de la parròquia 
del Patriarcat Ecumènic de Constantinoble a 
Barcelona, també està preparat: “Demanaré 
màxima higiene com diu la llei, he enganxat 
gomets als bancs per indicar on un es pot as-
seure i on no es pot asseure, segons els meus 
càlculs podrem celebrar tots junts, la nostra 
capella és petita, però després de Pasqua no hi 
ha tanta gent, durant la Pasqua sí que omplim 
perquè venen més fidels, també turistes, però 
després de la Pasqua el nombre es redueix... De 
totes maneres, des de la Basílica de la Puríssi-
ma Concepció, que són els que ens deixen la 
capella, ens han dit que arribats el cas ens po-
den deixar la basílica per cabre-hi tots, perquè 
ara ve l’estiu i no sé què passarà, si la gent po-
drà marxar de vacances, o si per contra, al que-
dar-se aquí, vindran més al culte... l’important 
ara és la salut, després ja es veurà”.

Una Quaresma com la dels ermitans

Ocaña explica que la connotació que hi ha ha-
gut entre el confinament i l’inici de la Quares-
ma per a la comunitat ortodoxa ha estat molt 
significativa. “Els 40 dies comporten unes re-
flexions que s’han vist amplificades, els pen-
saments s’encaminen amb profunditat sobre 
la mort, sobre la vida... el període de la crucifi-
cació, de la Pasqua. Que ens hàgim trobat amb 
aquesta situació, ens ha fet semblar als ermi-
tans… que es retiraven en aquest temps litúr-
gic, alguns fins i tot se n’anaven al desert per 
trobar-se amb el sentit existencial de la vida.”

Coincideix amb aquesta idea el pare Simon: “El 
temps s’ha aprofitat per recollir-se, per pregar, 
per meditar, per llegir, igual que els monjos, 
però cadascú a casa seva”. I hi afegeix: “També 
s’ha pogut fer millor el dejú, no només en el 
moment de renunciar a aliments que vinguin 
dels animals, sinó que també en l’exercici de 
prescindir de tot allò que no sigui essencial.”

Ocaña apunta: “Hem perdut moltes comodi-
tats, i fets que ens donaven estabilitat mentre 
ha durat aquest confinament, i això ha afectat 

la festa de la Pasqua, que és la festa de les fes-
tes, quan arriba aquest moment d’una comuni-
tat on habitualment som 60, de sobte et trobes 
amb 400 a l’església, els fidels durant aquest 
temps sovintegen més l’església, i molts dema-
nen confessar-se... d’aquest sagrament també 
ens hem vist privats.”

Tanmateix, celebrar de forma virtual ha tingut 
almenys una contrapartida positiva. El pare 
Hristodoulos diu que la tant la Quaresma, com 
la Pasqua s’ha celebrat de manera sentida. “De 
vegades penso que assistim a la litúrgia com a 
acte social, per trobar-nos amb els amics, amb 
els familiars... a través de les xarxes els fidels han 
participat més, hi ha hagut una connexió més 
forta, el dia de Pasqua he rebut més missatges 
que mai, ens hem preocupat més pels altres, 
hem estat més altruistes, hem estat més units.”

La casa com a temple

Tant Ocaña com Hristodoulos comenten que 
els membres de la comunitat ortodoxa, a casa 
seva, tenen un racó de pregària: “És on posem 
les icones, i on reservem un moment de tots 
els nostres dies per recollir-nos, per pregar, per 

http://www.parroquiaconcepciobcn.org/ca/cronica/2015/08/capella-ortodoxa-esglesia-concepcio
http://www.parroquiaconcepciobcn.org/ca/cronica/2015/08/capella-ortodoxa-esglesia-concepcio
http://www.parroquiaconcepciobcn.org/ca/cronica/2015/08/capella-ortodoxa-esglesia-concepcio
http://www.parroquiaconcepciobcn.org/ca/inici
http://www.parroquiaconcepciobcn.org/ca/inici
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revisar com anat i què farem l’endemà, amb el 
confinament, aquest racó ha estat encara més 
visitat, s’han fet altars elaborats, podríem dir 
que les cases s’han transformat en esglésies do-
mèstiques”.

Així i tot, Ocaña afirma: “Hem trobat a faltar es-
tar de cos present en el moment on encenem 
les espelmes per simbolitzar la resurrecció, 
quan l’església està a les fosques, i de sobte, el 
sacerdot encén un ciri i ens diu ‘veniu a buscar 
la llum’ i d’aquell ciri surt la flama per encen-
dre la resta de flames, l’església al final queda 
il·luminada per tota la comunitat, diria que la 
dificultat més gran que hem tingut ha estat la 
de la distància, som molt propers, ho demos-
trem ja amb la nostra salutació, els ortodoxos 
ens fem no un ni dos petons, sinó que tres per 
saludar-nos.”

Un segon moment enyorat ha estat la benedic-
ció del aliments. “A la nit de Pasqua portem els 
aliments a beneir, inclosos els ous que abans 
han decorat els nens, quan entres a l’església, 
hi ha moltes taules que s’estenen, i cistells amb 
aliments que es beneeixen abans de ser men-
jats la mateixa nit, o l’endemà”.

El pare Simon va trobar una solució virtual per 
aquest moment: “Nosaltres tenim el costum de 
beneir el pa, Pasca, durant la nit de Pasqua, el 
sacerdot el beneeix i després el comparteix amb 
la comunitat. En aquesta situació, els bisbes van 
trobar una sortida miraculosa: vam retransme-
tre la cerimònia en directe, a tots els que em 
van seguir en directe els vaig demanar que si us 
plau tinguessin llesta l’aigua beneïda, la beneïm 
cada 6 de gener quan celebrem el Baptisme de 
nostre Senyor, i cada família s’emporta una mica 
d’aquesta aigua a casa, també havien de tenir pa 
i el vi; un cop preparat tot això, havien de repe-
tir el que jo deia a casa, d’aquesta manera la seva 
Pasca també va quedar beneïda... La tecnologia 
ens ha ajudat molt, tant que jo mateix m’he ins-
tal·lat l’aplicació de WhatsApp per mantenir-me 
en contacte amb els meus fidels, cosa que rebut-
java totalment abans, sort que els meus cinc fills 
m’han ajudat a manejar-me.”

El pare Hristodoulos ha optat per no retrans-
metre la celebració. Tanmateix ha continuat 
celebrant sol a l’església: “Ha estat dur i trist 
veure buida la capella, he pregat per tots, als 
joves els he demanat que seguissin l’oració 
emesa per la televisió grega, la del patriarcat 

ecumènic, ens hem donat un acompanyament 
virtual, i ha estat important perquè molts dels 
joves viuen sols a casa, amb la família lluny, ens 
hem sentit molt acompanyats també per la Ge-
neralitat, l’Ajuntament, l’Església catòlica i, fins 
i tot, la policia que ha contactat amb nosaltres 
per saber com estàvem.”

Vides interrompudes

Ocaña explica que la seva comunitat té un gran 
nombre de persones procedents d’altres paï-
sos, sobretot de països de l’est, i aquests han 
vist molt afectada l’economia familiar. “Moltes 
de les nostres dones es dediquen a la neteja de 
les cases, treballen sense contracte i, en aques-
ta situació, encara han esdevingut més vulne-
rables, l’economia submergida no les prote-
geix, el que fem és derivar a les famílies a ser-
veis socials o a Càritas; de forma puntal, si hi ha 
una situació d’emergència, actuem nosaltres 
mateixos: podem fer la compra a algú, costejar 
una medicina especial, a fer traduccions durant 
visites mèdiques.”

Simon descriu que entre els seus fidels també 
hi ha moltes dones treballadores de la llar que 
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s’han quedat sense feina “aquestes dones ara 
estan descobertes, intentarem donar suport 
a totes les famílies, però se’ns fa difícil donat 
que la comunitat ja és prou fràgil en el sentit 
econòmic, a més estem pagant la hipoteca del 
temple, cada sis mesos hem de pagar una suma 
important de diners a l’INCASOL, estem dema-
nant moratòries, són moments difícils, però 
hem d’estar units i mantenir la fe, aviat ens tor-
narem a posar en marxa”.

A la parròquia del pare Hristodoulos s’han tro-
bat amb un altre escenari. “Nosaltres som una 
parròquia petita, i la comunitat està conforma-
da per joves grecs que teletreballen, o que són 
metges, ells han estat molt ocupats. Ara, sí que 

hem hagut d’ajudar a tots els estudiants grecs 
que es trobaven aquí fent el seu Erasmus o el 
seu Leonardo Da Vinci, i que són assidus a les 
nostres celebracions, hem donat un cop de mà 
amb tota la documentació que havíem de pre-
sentar al consolat grec per a reservar una plaça 
a l’avió que sortia des de Madrid. Tots han po-
gut arribar bé i passar part del confinament a 
casa seva.”

Llumins per encendre espelmes

Ocaña creu que de tot això podem veure que 
quan ens aturem, la natura recobra més espai 
“l’altre dia vaig veure als informatius que hi ha 
dofins al port, i cérvols saltant la platja, coses 

insòlites, quan estàs privat de moltes coses, 
pots veure allò que és més essencial; el món 
sencer ha arribat a un punt d’inflexió, hem d’es-
tar preparats mentalment, la humanitat es pot 
trobar amb situacions inesperades; que no falti 
l’esperança en la foscor, que no faltin els llu-
mins per encendre espelmes.” El pare Simon 
vol recordar que Déu no ha enviat aquest vi-
rus com a càstig: “A cada segle hem sofert una 
pandèmia, i ara ens ha tocat a nosaltres, Déu 
és bondadós, no estem a l’Antic Testament per 
pensar el contrari, Déu ens estima i pateix amb 
nosaltres, la fe ens ajudarà.”

lucía montobbio –cr | llegir al web +  
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El documental ‘Església confi(N)ada’

La pandèmia del Covid-19 a Catalunya i el con-
finament han portat a situacions excepcionals i 
doloroses. Però també històriques de solidaritat 
i humanitat úniques. Les persones d’Església 
n’han protagonitzat moltes i ara queden recolli-
des en un documental. 

Església confi(N)ada és un documental d’Ani-
maset, dirigit per la periodista Laura Mor, 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 
relat aporta les reflexions de personalitats d’Es-
glésia i de persones que han viscut la pandèmia 
a primera línia. 

Realitzat íntegrament durant el confinament, 
ha comptat amb Jordi Llisterri i Laura Mor al 
guió; Andrea Bossoms i Jordi Roigé a la realit-
zació i muntatge; i amb Jordi Roigé, director 
d’Animaset, com a productor executiu. 

Des del mes de juny, el documental es pot recu-
perar al canal de Youtube d’Animaset en obert. 

cr | llegir al web +  
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/estrena-documental-esglesia-confinada-animaset
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La comunitat jueva és una minoria a Catalu-
nya, i per això el que més enyoren és trobar-se 
a la sinagoga. Allà es comparteix pregària, 
identitat, i s’acompanyen dia a dia. El confi-
nament ha amarat Péssah, una de les festes 
més importants en el seu calendari. D’alguna 
manera, els ha resultat paradoxal el fet de me-
morar l’alliberació del poble hebreu, tancats a 
casa. Malgrat això, troben efectes positius com 
l’increment d’assistència a les classes d’hebreu 
o cultura jueva, ara que s’ofereixen en línia.

La comunitat com a família

El rabí Stephen Berkowitz, de la Comunitat 
Jueva Atid i d’altres comunitats a Toulouse i a 
Montpelier, ha canviat les seves anades i tor-
nades en tren entre Catalunya i França pel te-
lèfon. “La pandèmia m’ha trobat a Barcelona, 
aquesta és la meva nova rutina, cada dia truco 
a persones grans, a persones que viuen soles, i 
amb les quals sovint ens trobàvem a la sinago-
ga, els pregunto com estan i si necessiten res, 
per a nosaltres l’oració no és quelcom solitari, 
estem acostumats a cantar i a pregar en grup.” 
Marcel Odina, director de la plataforma Mo-
zaika, hi està d’acord: “molta part de la litúrgia 
depèn d’una minyà, al menys 10 persones han 

Com celebra la comunitat jueva la festa
de Péssah sense comunitat?

https://www.atid.es/web/model/atid/home.php
https://www.atid.es/web/model/atid/home.php
https://www.mozaika.es/
https://www.mozaika.es/
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d’estar aplegades per orar. Això, ara no es dona, 
a menys que hi hagués una família o una comu-
nitat jueva que visqués en un mateix pis, molts 
s’han trobat sols.”

Aquest és el cas d’Albert C. Oliveras, membre de 
l’equip directiu de Limud de Barcelona i membre 
de la comunitat jueva ATID, que recorda que a 
Catalunya els jueus són una minoria i això fa que 
la trobada esdevingui rellevant. “S’ha d’entendre 
que el judaisme té una realitat social petita aquí, 
i entre els que som, n’hi ha pocs que tinguem la 
família sencera, normalment els familiars estan 
escampats a diferents països, anar a la sinagoga 
es converteix en un fet important perquè et tro-
bes amb altres persones jueves, perquè la mai-
nada pot jugar amb altres nens jueus, i també 
perquè és un centre on es pot estudiar cultura 
jueva, hebreu… poder anar a la sinagoga es valo-
ra molt, més enllà de la pràctica de la religió, del 
fet de cantar junts… ens donem suport emocio-
nal; tot això s’ha parat.”

Celebracions virtuals

Berkowitz assegura que la comunitat jueva s’ha 
organitzat molt de pressa, i ha pogut continu-

ar amb l’activitat en línia sense problema. Fins 
i tot en alguns casos s’ha vist un increment en 
la participació. “Les classes d’hebreu, o les de 
cultura jueva, ara tenen més inscrits que mai, i 
això deu ser perquè és més fàcil organitzar-se i 
reservar-se un espai des de casa, els meus com-
panys rabins que viuen a França han observat el 
mateix a les seves comunitats.” Un altre exem-
ple que reafirma l’augment d’implicació és el 
debat que ha preparat C. Oliveras sobre la sèrie 
Unorthodox “mai havíem tingut tant públic en 
els debats i xerrades que organitzem.”

Però el gran repte ha arribat amb la festa de Pés-
sah, com explica Odina: “Va començar el dia 8 
d’abril i ha durat vuit dies, aquesta celebració 
és igual d’important com ho podria ser el Na-
dal pels cristians… ens reunim amb els amics, 
la família, cuinem, sopem, estem junts; el gran 
sopar, el Seder de Péssah, no s’ha pogut fer... a 
menys que considerem la via virtual, per exem-
ple, jo mateix, he celebrat amb algunes amis-
tats a través de pantalles.”

En aquesta festa es recorda l’alliberació d’Egipte, 
el confinament ha tingut una repercussió refle-
xiva i emocional. “Si bé és cert que es fa estrany 

celebrar aquest moment històric estant confi-
nats, hem pogut imaginar-nos molt bé el poble 
hebreu refugiant-se de les deu plagues que va 
trobar pel camí”, descriu Odina i continua: “al 
Seder de Péssah hi ha una sèrie de rituals i ca-
dascun té un significat, en el nostre Zoom, cada 
persona va fer una petita reflexió sobre aquesta 
part de la nit, va ser profund; també hi va haver 
moments divertits com el joc d’endevinalles 
que vam fer perquè els més petits trobessin la 
matza, i altres on vam riure molt com quan vam 
intentar cantar junts, va ser un desastre absolut, 
el senyal triga una mica a anar d’un dispositiu a 
l’altre, una completa cacofonia.”

El rabí de la comunitat Atid va preparar dues 
sessions per informar de com es podia prepa-
rar Péssah des de casa. “Per una banda, en una 
sessió vaig explicar com preparar la casa, pels 
jueus la casa també és un element de pes, és 
un espai sagrat, s’ha de netejar a fons, i s’han de 
llençar tots els productes que tinguin llevat, el 
poble hebreu va marxar tan ràpidament que no 
va poder esperar que el pa es fes, i per això no es 
poden menjar coses que portin llevat. I en se-
gon lloc, vaig fer un servei per la primera nit de 
Péssah, després dels cants, cada família va con

http://limudbarcelona.es/?fbclid=IwAR3EoRb5pqBXHaU-fApVptT_qoKz2jRfV-h424uFWIGUHG3xjBIPxj35v9Q
https://www.catalunyareligio.cat/ca/3-series-retraten-extremisme-religios
https://www.facebook.com/1420274591568179/videos/634560170659353/
https://www.facebook.com/1420274591568179/videos/634560170659353/
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tinuar la celebració a casa seva.” C. Oliveras va 
seguir amb atenció les dues sessions i va apli-
car els consells, a més comenta que en aquesta 
ocasió ha pogut fer una lectura nova de la fes-
ta, del que és l’alliberació personal, col·lectiva, 
i l’ha portat a pensar que la comunitat jueva ha 
viscut moments molt difícils i diversos. “Són 
aquests moments, pitjors que el del confina-
ment present, en els quals ens hem de dir que 
sí, que podem celebrar, és un acte radical de fe, 
de connexió amb la comunitat”

Electricitat en temps de descans

L’ús de les noves tecnologies en temps de des-
cans com el Shabat o en festes com el Seder de 
Pessah no és permès segons les lleis jueves. En 
conseqüència, s’han generat debats que han 
quedat resolts depenent del nivell d’obser-
vància de la comunitat. Això mateix explica 
Berkowitz: “La majoria de les comunitats or-
todoxes no permeten l’ús de l’electricitat per 
continuar amb les celebracions, la majoria de 
les comunitats reformistes utilitzaran sempre 
l’electricitat, i nosaltres, que som conservadors, 
hem optat per permetre l’ús de l’electricitat do-
nada la situació... trobem que és una excepció 

que es pot fer dintre d’un ordre de prioritats.” 
El mateix ordre de prioritats que descriu C. Oli-
veras: “He fet l’excepció d’utilitzar electricitat 
perquè trobo important, i més vivint sol, tro-
bar-me d’alguna manera amb la meva comu-
nitat, l’ús de les tecnologies ens fa veure que 
continuem actius, junts, esperançats.” Odina 
matisa que “dintre del judaisme, el fer un recés, 
tenir un moment per parar, per pregar, per re-
flexionar és una cosa que està marcada tots els 
dissabtes, els dies sagrats, al llarg dels anys de la 
teva vida, el setè any que has de deixar de cul-
tivar… el descans té una definició molt pròpia, 
no tant com a dia de festa, sinó com a dia per 
deixar-se anar, per deixar de voler controlar-ho 
tot, per això no es pot utilitzar l’electricitat; en 
certa manera, aquest confinament és com si 
s’hagués donat de manera automàtica, impre-
vista, i s’ha d’aprofitar igual.”

Un horitzó

És en aquesta aturada obligada d’on també s’han 
extret aprenentatges. C. Oliveras afirma: “Ens 
formulem preguntes, recordem, llegim, revivim 
l’esperit de resistència, donem gràcies per la co-
munitat, per la llibertat, i agafem forces per re-

visar-nos i no quedar-nos quiets o amb una ac-
titud conformista”. I hi afegeix: “Aquest temps 
m’ha fet recuperar aquella frase de la Torà que 
ens diu ‘recordeu que vàreu ser esclaus d’Egip-
te i que, per tant, no podeu tenir com esclaus a 
altres pobles’ i això m’ha fet pensar en la nostra 
responsabilitat social i de sempre cercar el fi de 
les injustícies.”

El rabí Berkowitz conclou: “Les persones som 
capaces de resistir, hem de ser resilients, hem 
de confiar en la vida, en la presència divina, 
hem de cercar solucions a través dels nostres 
talents, estem en un temps important i hem de 
veure que hi ha un horitzó. A casa meva tinc la 
sort de poder albirar una mica de terreny que 
em permet observar aquesta línia horitzon-
tal. Un horitzó des del qual podem dibuixar el 
mar, el cel, per recordar que en sortirem, que 
no deixarem de viure malgrat tot. Moisès no va 
acceptar l’status quo, és necessari que canviem 
per canviar la situació. Hem de somiar i esperar 
un món millor. Com va dir Abraham Heschel, 
molt amic de Martin Luther King, “no tenim 
dret a perdre l’esperança”.

lucía montobbio –cr | llegir al web +
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Mohammed El Ghaidouni, president de la 
Unió de Comunitats Islàmiques a Catalunya, 
explica com la comunitat musulmana està 
preparant el Ramadà, que comença aquest di-
vendres, en temps de confinament. La família 
i les noves tecnologies seran grans aliats per 
a aquests dies. A més, en el confinament neix 
una oportunitat de reflexió i treball personal. 
D’altra banda, recomana quedar-se a casa i abs-
tenir-se de participar en qualsevol acció pre-
sencial, i es mostra preocupat per l’augment de 
persones vulnerables.

Com esteu preparant Ramadà en temps 
de confinament?

És un Ramadà molt particular i especial. Per pri-
mera vegada en la història els musulmans ho 
celebrarem a casa, sense reunir-nos a la nit per 
trencar el dejuni, o durant el dia per pregar, a les 
mesquites. Malgrat tot, també és una oportuni-
tat de retornar a la família, de conviure en el nu-
cli familiar, de celebrar amb els fills, germans, 
la dona. Aquesta és una experiència nova, ce-
lebrem tot el Ramadà en família. D’altra banda, 
el missatge que estem passant als membres de 
la nostra comunitat és que el vessant social del 

El Ghaidouni: “Per primera vegada a la història, 
celebrarem el Ramadà a casa”

http://ucidecatalunya.blogspot.com/
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Ramadà, encara que no es pugui celebrar dins 
de les mesquites, no el desatendrem. Només 
canviarem les maneres de celebrar. Les comu-
nitats s’organitzaran per a continuar amb l’iftar 
col·lectiu dirigit als més necessitats, fent arribar 
aquest suport al domicili.

Com ho fareu?

Estem detectant les persones més desempara-
des, i a partir d’allí, ens organitzarem per a fer-
los arribar els aliments necessaris a casa seva. 
Són persones que viuen soles, o que s’han 
quedat sense companyia per causa del confi-
nament, i que no poden celebrar en família. El 
més important aquí és potenciar l’atenció so-
cial, consolidar-la, i dur-la a terme de manera 
diferent. En comptes d’anar al lloc de culte per 
compartir, ara som nosaltres els que ens des-
placem fins als domicilis.

I la dimensió espiritual, com l’abordareu?

Diferent. Estem treballant per a trobar maneres 
diferents que ens permetin aconseguir, d’igual 
manera, l’objectiu del Ramadà. L’espiritualitat 
ha de treballar-se de manera íntima, individual, 

i després pot compartir-se en família o amb les 
persones amb les quals estiguem confinades si 
existeix la possibilitat.

Com us posareu d’acord els imams 
sobre la manera de celebrar?

Els imams estem en contacte, i hem elaborat un 
document que respon als dubtes més freqüents, 
i on aportem consells i pràctiques concretes que 
els musulmans poden adoptar. D’aquesta mane-
ra també podem informar els fidels de com po-
den preparar el Ramadà a casa seva, i com poden 
celebrar el mes, dia a dia. Els imams també acon-
sellarem sobre com programar les emissions en 
directe, a Youtube, Facebook, Zoom, Skype… 
totes les plataformes que ara ens faciliten una 
comunicació ràpida, en viu i en directe amb els 
membres de la comunitat.

Hi ha alguna diferència amb les persones 
que estan exemptes de practicar el dejuni?

No, les excepcions són les mateixes. Aquí, el que 
determina l’excepció és la persona que pugui 
sentir la incapacitat de fer dejú en aquesta situ-
ació; i també és molt important consultar amb 

el metge si no et trobes bé. Depèn molt de la 
persona. La pandèmia només afecta la dinàmi-
ca comunitària del dejuni. Per la resta, queda tot 
igual: persones grans dones que estiguin emba-
rassades, els homes o dones que pateixen algu-
na malaltia i que estiguin rebent tractament... en 
aquest sentit, és clar el procediment.

Quin paper juguen els joves com a actors 
a les xarxes socials?

La nova generació de la comunitat musulmana 
està molt activa, a més té facilitats que altres no 
tenim, per exemple el domini de l’idioma, o de 
la informàtica, cada vegada més, observem que 
aporten punts de vista interessants sobre te-
mes religiosos crucials. S’organitzen entre ells i 
proposen conferències, xerrades, debats. És un 
fet important, que ens alegra.

El confinament potser s’acabarà al maig, 
el Ramadà encara estarà actiu, continuareu 
celebrant des de casa?

Sí, el consell és aquest. A més, el desconfina-
ment serà progressiu, no crec que ens puguem 
reunir en grups grans de manera immediata. 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/inici_ramada.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/inici_ramada.pdf
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No tornarà tot a la normalitat en 24 h. El retorn 
a les mesquites serà també gradual, i així con-
tribuirem a reduir el risc de contagi, o de rebrot. 
Això que estem vivint no és gens fàcil.

D’aquest Ramadà, què es pot aprendre?

És una oportunitat per al creient de tornar a refle-
xionar sobre el model de vida que porta. Sembla-
va que tot ho sabíem i teníem, que ningú podria 
amb nosaltres. Tanta tecnologia, tanta ciència… 
però al final, tothom està parat davant d’un vi-
rus invisible. Ara, tenim el repte de pensar sobre 
l’objectiu d’aquesta vida, la creació de l’univers, 
el perquè de les criatures, cap a on anem, quina 
és la finalitat de tot això. Preguntes que ens aju-
daran a relacionar-nos amb el creador, amb Al·là. 
L’oració i l’adoració al nostre creador seran im-
portants en aquests dies de confinament.

Què opina sobre la polèmica generada 
al Vendrell, quan una crida a la pregària 
va aplegar diverses persones al carrer?

En la nostra pràctica religiosa, abans de fer les 
coses, sempre ens hem de formular una pre-
gunta. La pregunta és per a què la meva acció?, 

quin objectiu, quin benefici té el que vull fer? En 
l’àmbit personal, i social. Si parlem dels fets del 
Vendrell, he de dir primer que qui va convocar va 
ser una associació cultural i social que atén a per-
sones immigrants, que no la comunitat religiosa. 
Nosaltres, ja hem fet el treball de parlar amb les 
comunitats, i hem advertit que s’han d’abstenir 
de fer actes que puguin conduir a una confusió, 
a un malestar, a una ambigüitat… aquests actes 
no tenen sentit. En la nostra religió no està per-
mès molestar al veí, així que… com molestarem a 
mitja ciutat? A més a més la crida a l’oració té un 
objectiu, per això té aquest nom. Quin sentit té 
una crida a l’oració quan després no hi ha oració? 
Aquest tipus de pràctiques no estan acceptades. 
Tret que sigui un acte compartit, informat als ve-
ïns, que els veïns acceptin perquè els agrada el 
cant, consensuat… aquesta ja seria una altra his-
tòria. Lamento el mal ambient generat.

Creu que es poden repetir episodis semblants?

No ho crec. Són pràctiques que ja hem pactat, 
amb les comunitats religioses musulmanes a 
Catalunya, que no es faran. Bàsicament perquè 
quan arribes a preguntar-te sobre quin bene-
fici tindrà al teu entorn, veus clar que cap. Ans 

al contrari, pots generar tensió. Això no ens in-
teressa, no té sentit, i volem evitar-ho. A més, 
la Sunna expressa clarament que en temps de 
pandèmia, la solució és quedar-se a casa.

Al principi d’aquest confinament, 
estàveu preocupats pels enterraments. 
Ara que ja ha passat un mes, hi ha alguna 
altra preocupació?

Sobre els enterraments, els ajuntaments han 
contestat bé i estem satisfets. Alguns ajunta-
ments no disposen de terreny, per això hem 
ampliat la petició, d’escala municipal a comar-
cal. D’aquesta manera obtenim millor resposta. 
A part d’això, la preocupació que té la comu-
nitat musulmana és la que compartim tots els 
ciutadans. Cada vegada que el confinament 
s’allarga, afecta més a la població, més famí-
lies es queden en una situació vulnerable, més 
membres de la nostra comunitat necessiten co-
brir necessitats de primera mà, més es queden 
sense feina o ingressos econòmics. Veiem que 
no podem arribar a tots ells i necessitem altres 
suports d’atenció social.
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El Vesak és un dels dies més sagrats pels bu-
distes, aquest any s’havia fixat a finals d’abril 
en el calendari occidental, donada la situació, 
quedarà cancel·lada tota festa. La comunitat 
budista accepta la situació, i aprofita el temps 
de confinament per meditar, per gaudir de la 
primavera, per sentir que tot està connectat; i 
per recordar que tant allò que provoca angoixa, 
com allò que provoca alegria, passa.

Alteracions en la pràctica

“El Vesak és una festa simbòlica per nosaltres, 
recordem tres fets importants: el naixement fí-
sic del buda, la il·luminació, i el Paranirvana, és 

a dir quan mor i la seva consciència es reintegra 
al Nirvana... si no fos pel confinament, faríem 
una jornada que aplegués els diferents centres 
budistes que hi ha a Catalunya, això ens fa sen-
tir que formem part d’una gran família”, explica 
Josep Aponte, president de la Coordinadora 
Catalana d’Entitats Budistes (CCEB).

A més a més de la seva pràctica, queda alterat 
també l’acompanyament durant el procés de 
la mort, ja que, com descriu Montse Castellà, 
vicepresidenta de la CCEB, per als budistes és 
important que no es manipuli el cos del difunt 
després de la mort clínica durant un temps, que 
pot anar des d’unes hores fins a tres dies, depe 

Budisme davant el coronavirus: 
“No deixem que la por a la mort aturi la vida”

http://www.ccebudistes.org/es/
http://www.ccebudistes.org/es/
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nent de les circumstàncies, “respectar aquests 
aspectes, actualment, podria ser inviable”.

Vida quotidiana

El dia a dia també s’ha vist afectat, Aponte afir-
ma que tothom està fent activitats en línia, tant 
és així que hi ha plataformes que s’han vist 
obligades a reduir qualitat per donar cabuda a 
tots els missatges visuals, “el nostre costum és 
la pràctica individual, per això crec que encara 
que no puguem reunir-nos en grup, ho portem 
força bé, ara tenim l’ocasió perfecta per fer un 
retir d’interiorització”. Així i tot, la comunitat 
continua sent valuosa, i és per això que s’ofe-
reixen sessions virtuals de meditació guiada, 
ensenyaments budistes i fins i tot tallers, “en 
aquests moments, hi ha molta consciència  de 
la funció que té la comunitat, el sentit de per-
tinença és important, sentir-se part d’una co-
munitat... la comunitat, ben unida en moments 
difícils com ara, aporta grans beneficis, estan 
sorgint xarxes d’ajuda mútua que esperem que 
perdurin una vegada superada aquesta fase del 
coronavirus”, apunta Castellà. 

Per altra banda, Natàlia Barenys, mestra zen 

a Dojo Zen Barcelona Kannon Centre Budista, 
informa que en algun cas, els oficis religiosos, 
les meditacions regulars del temple, i els cants 
dels sutres, es continuen fent, respectant es-
crupolosament les mesures que demana l’arti-
cle 11 del decret d’estat d’alarma del 14 de març: 
“Això és així, perquè ara, més que mai, les per-
sones necessiten un espai per a la serenitat i la 
pau, i la funció d’un centre de culte és aquesta”.

La transitorietat

Barenys recomana mantenir la calma aquests 
dies: “No hem de tenir por, el pànic es produ-
eix molt sovint quan hem perdut la conscièn-
cia de la impermanència, prou que ho sabem 
que a la vida hem de passar malalties, envellir 
i finalment morir... però a vegades se’ns obli-
da, sembla que no ho teníem previst... la reali-
tat és que en qualsevol moment podem caure 
malalts, o tenir un accident, i morir, la malaltia, 
la vellesa i la mort formen part de la vida, com 
també l’alegria que ens fa l’arribada de la prima-
vera, gaudim de l’arribada de la primavera, del 
silenci d’aquests dies, del cant dels ocells, no 
deixem que la por a la mort aturi la vida, això 
també passarà”.

Castellà coincideix i creu que el missatge es-
sencial per aquests dies seria recordar que les 
situacions adverses en les quals ens trobem 
són reptes i oportunitats que tenim per cultivar 
el nostre potencial positiu i pel despertar de la 
consciència: “ara podem percebre, més clar que 
mai, el caràcter transitori de la vida”. Aponte 
afegeix que els budistes accepten el que viuen 
en aquell moment, saben que tot és imper-
manent, que tot està interconnectat, i que tot 
és producte de les nostres accions passades, 
“sabem que hi ha més vida després de la mort, 
no tenim por, estem tranquils, practiquem en 
paciència i en acceptació, prenem les precau-
cions físiques i mèdiques per sortir indemnes 
de la crisi, estimem la vida també, és clar, però 
acceptem la mort, hi ha un sutra que ens pot 
ajudar a tot això que és el sutra del cor”.

Un tot més gran

Una altra realitat que es revela clarament 
aquests dies, segons Castellà, és el fet que tots 
estem interrelacionats i que tot és interdepen-
dent: “tots formem part d’un tot més gran que 
és la Terra”. I aquesta sensació s’evidencia més 
quan “la llista d’activitats que podem fer s’ha 

http://zenkannon.org/
http://www.paramita.org/meditacion/guiada/sutra-del-corazon-mantra/
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restringit considerablement... les que fem, les 
podem fer amb total consciència plena, per 
exemple, baixar les escombraries cada dia, o 
anar a comprar les verdures, caminar a poc a 
poc, atents a no topar amb ningú el carrer, a no 
tocar res innecessari... i això fa que percebem 
més comunió entre les persones, tothom és 
conscient, per força, que la malaltia i la mort 
són una cosa real, això ens uneix en el nostre 
destí com a éssers humans, ens fa més pro-
funds, més forts mentalment, més savis, més 
solidaris”, descriu Barenys.

D’aquest sentiment també neixen internacio-
nals com la labor que estan duent a terme els 
centres Dzongchen de tot el món, des d’on s’es-
tan elaborant materials sanitaris, com ara mas-
caretes que són enviades on faci falta.

Sobre la interdependència, Aponte explica que 
“tots els éssers estan immersos en una realitat 
incomprensible, invisible, fins i tot aquest vi-
rus... el món, amb el seu creixement demogrà-

fic accelerat, ha portat a les persones a sentir 
més cobdícia, a ser més egoistes, i en comptes 
d’utilitzar la força per ajudar a l’altre, per mirar 
a l’altre, la utilitzem per beneficiar-nos en detri-
ment dels altres... i això d’alguna manera afecta 
la consciència al planeta, tothom va a la seva, 
fins i tot aquest virus que sembla no troba con-
tenció”.

Propostes i aprenentatges

Aponte pensa que a les persones els costarà 
canviar de manera de fer, a reiniciar als nostres 
privilegis, i que quan tot això s’acabi, tornarem 
a dinàmiques anteriors “ens recordem de santa 
Bárbara quan plou, quan ja no plou desaparei-
xen les reflexions, les emocions, hem viscut 
crisis molt més fortes que aquesta de les que 
podríem haver après molt, i tanmateix, repro-
duïm conflictes similars”.

Amb tot, Barenys proposa integrar la salutació 
budista a la nostra vida: “nosaltres ens saludem 

fent una reverència unint els palmells de les 
mans, en comptes de fer-se abraçades i petons, 
i aquest podria ser un bon mètode de precau-
ció, que podríem adoptar d’ara endavant, tam-
bé el silenci, evitar parlar de coses innecessàri-
es”, i conclou: “la situació d’emergència és una 
inestimable oportunitat per mirar cara a cara la 
realitat impermanent de la nostra existència, 
els moments difícils que estem passant, no són 
un obstacle, sinó una oportunitat per veure 
quina és la realitat de la nostra vida, més enllà 
de les il·lusions que teníem fa quatre dies, pot-
ser fa uns dies parlàvem amb algú, i ara ja no 
hi és; potser fa uns dies teníem uns plans, uns 
projectes, i ara ja no hi són; el dolor per la pèr-
dua, la visió brutal de la malaltia i la mort, ens 
obre els ulls a la realitat, que no ve, ni se’n va; 
ens podem abandonar completament a aques-
ta realitat, i recuperar la pau”.
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Si hi ha un repte que diversos pastors protes-
tants subratllen d’aquests dies és el de l’acom-
panyament. Si bé és cert que s’enginyen ma-
neres virtuals, manca el fet de poder-se trobar 
amb la comunitat. Així i tot, transmeten parau-
les d’ànim que donen esperança i llum.

Les comunitats protestants han cessat tota l’ac-
tivitat als seus centres de culte, només continua 
activa alguna obra social que cobreix primeres 
necessitats de persones vulnerables. Guillem 
Correa, Secretari General del Consell Evangè-
lic de Catalunya, confirma que l’activitat dels 
ministeris s’ha hagut d’aturar, “les visites a les 
presons, als hospitals, l’atenció a persones im-

migrants, totes són tasques que fem de forma 
presencial, i que ara ja no podem realitzar per 
prevenir el contagi del coronavirus”.

Paraules d’ànim

La comunitat evangèlica vol donar exemple 
quedant-se a casa, i sap que ara és important 
transmetre missatges que encoratgin. “Això 
em recorda al relat bíblic (Fet dels Apòstols 27) 
on Pau està de viatge a Roma i de sobte el seu 
vaixell es troba en una tempesta, una tempes-
ta tan forta que no se sabia si era de dia o de 
nit, i ell s’aixeca per donar paraules d’ànim als 
companys de viatge. Això és el que hem de fer 

Esglésies protestants: transmetre missatges 
que encoratgin

https://consellevangelic.cat/departaments/
https://consellevangelic.cat/departaments/
https://consellevangelic.cat/departaments/
https://consellevangelic.cat/departaments/
https://www.bible.com/ca/bible/335/ACT.27.BCI
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els pastors ara, en un moment on tot trontolla, 
hem de trobar paraules d’ànims, de consol, en-
cara que sigui des de la distància.”

Marta López, pastora de l’Església Evangèlica 
de Catalunya, coincideix i destaca la complexi-
tat de compartir el dolor des de la llunyania. “La 
distància fa coixejar el rol pastoral. Quan estàs 
a prop pots compartir un petó, una abraçada, 
un silenci, però com ho fas quan estàs tancat a 
casa?” Víctor Hernández, també pastor de l’Es-
glésia Evangèlica de Catalunya, descriu que la 
situació s’agreuja quan has d’apropar-te a algú 
que ha perdut a un amic o familiar, o algú que 
està a l’hospital, tant és així que s’ha elaborat un 
document per aportar consells a l’hora d’afron-
tar aquestes circumstàncies.

Vincles estrets

I és que com Hernández explica, els cultes de 
les comunitats evangèliques, les seves reuni-
ons, estan vestides de relacions estretes. “Ens 
coneixem molt entre nosaltres, som grups re-
duïts de persones que conversem de forma 
intensa, el fet que no puguem trobar-nos ens 
impacta de manera emocional, és així perquè 

tenim un alt grau de comunió”. En relació amb 
això Correa recorda “el moment de donar-nos 
la pau és molt intens, ens fem moltes abraça-
des, i el darrer diumenge que encara podíem 
celebrar el culte, va ser estrany i fred, perquè 
havíem de fer la broma de no abraçar-nos. Va 
ser difícil treure ferro aquella escena, amb som-
riures torts.”

Hernández explica que s’estan fent diverses 
activitats per sentir-se uns a prop dels altres. 
Una iniciativa que està agafant força són les 
cadenes d’oració virtuals “el fet d’estar recor-
dant, de demanar els uns pels altres, s’intensi-
fica, no només per pregar per a aquelles perso-
nes que es troben a l’hospital, també per donar 
les gràcies quan algú es recupera”; aquest fet 
de compartir s’estén fins a propostes ecumè-
niques “com la del pare nostre comunitari del 
papa Francesc, o la del parenostre ecumènic 
de la diòcesi de Màlaga.”

A més a més, tal com expressa Correa, les noves 
tecnologies estan sent de gran ajuda per emetre 
el culte. Per exemple, ell enregistra el culte del 
diumenge i el comparteix via youtube, i “també 
convido a pregar en família des d’aquest canal, 

intento incentivar el culte familiar, encara que 
estiguis confinat, pots tenir una actitud festiva 
a la taula del menjador, on hi ha grans i petits, 
es pot cantar, posar música que trobes l’Spotify, 
fer pregària… és el dia del senyor i fem culte.”

L’ús de la tecnologia no s’acaba els diumenges. 
Ruth Giordano, presidenta de la Unió d’Esglé-
sies Baptistes de Catalunya, descriu que hi ha 
grups de fe, de reflexió bíblica, de pregària que 
es troben mitjançant diverses eines com Goo-
gle meetings, Zoom, Hootsuits que permeten 
establir videoconferències. “Fins i tot el grup 
de voluntaris que fa taller de lectoescriptura 
amb persones grans ha aconseguit mantenir 
la marxa del projecte en línia.”

L’atenció a persones vulnerables

N’hi ha que continuen la seva presencialitat. 
López explica que una de les seves obres so-
cials a Rubí, Frater Nadal, no ha cessat la seva 
activitat de rebost d’aliments: “Es cobreixen 
primeres necessitats de famílies vulnerables, 
l’Ajuntament de Rubí ens ha demanat que 
continuem i així ho fem prenent les mesures 
de precaució corresponents, gel desinfectant, 

http://eec.cat/blog/
http://eec.cat/blog/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/acompanyar_dol_covid19.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/parenostre-mundial-papa-francesc-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/parenostre-mundial-papa-francesc-coronavirus
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051944/padrenuestro-ecumnico-desde-mlaga/?fbclid=IwAR1o1okIuC1KmRBHYg44N5qh-57moESi0eC9xK2g45t2aX8tDHqyq71uaLU
https://www.catalunyareligio.cat/ca/guia-serveis-religiosos-tele-radio-internet
http://uebc.cat/
http://uebc.cat/
http://fraternadal.org/
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mascaretes, distàncies de seguretat.” No són els 
únics, Ruth Giordano explica que l’Espai fami-
liar per a la pobresa energètica que gestionen 
des de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa 
continua funcionant. “Rentadores i dutxes per 
unitats familiars que no poden permetre’s pa-
gar les factures, els nostres voluntaris i treballa-
dors socials continuen l’activitat amb les mesu-
res de seguretat oportunes.”

De la mateixa manera, la comunitat protestant 
té una cura especial per les persones grans. 
Moltes viuen soles. “Les persones grans estan 
presents en les nostres esglésies, estem molt 
en contacte amb elles per saber si estan cober-
tes a partir de l’ajuda que tinguin de veïns i fills. 
En cas que no sigui així, ens mobilitzem i anem 

nosaltres a fer la compra o a la farmàcia”, des-
criu López.

El confinament com a oportunitat

Tot i que ara mateix és difícil esbrinar quin 
aprenentatge extraurem d’això, Hernández 
convida que en aquests dies mantinguem viva 
l’esperança per tenir confiança suficient i trobar 
una mica de llum enmig de la dificultat. López i 
Correa coincideixen en dir que el confinament 
és una oportunitat que tenim d’estar més a 
prop dels que estimem i de qui ens estima i una 
bona ocasió per meditar i pregar.

A tall de conclusió Giordano llegeix paraules 
escrites per Luter en temps de pesta bubòni-

ca, adients també avui: “Li demanaré a Déu 
misericordiosament que ens protegeixi. Des-
prés fumigaré, ajudaré a purificar l’aire. Ad-
ministraré la medicina i la prendré. Evitaré 
llocs i persones on la meva presència no sigui 
necessària per a no contaminar-me i, per tant, 
infligir o contaminar a uns altres i així causar 
la seva mort com a resultat de la meva negli-
gència. Si Déu volgués portar-me segurament 
em trobés, i he fet el que esperava de mi, per la 
qual cosa no sóc responsable de la meva prò-
pia mort ni de la mort dels altres. No obstant 
això, si el meu veí em necessita, no evitaré ni 
el lloc, ni la persona, aniré lliurament.” (Martí 
Luter, 1523).
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Truquem el rector de la parròquia de la Sagra-
da Família d’Igualada i la primera resposta a la 
pregunta ‘com està?’ comença a ser ja quasi un 
mantra per a tothom. “De salut, estic bé”. I és 
que la salut des de fa setmanes és la preocupa-
ció primordial de tota la societat enmig de la 
pandèmia del Covid-19. 

Xavier Bisbal, rector de la parròquia Sagrada 
Família d’Igualada, va ser un dels molts iguala-
dins que van haver de tornar a casa a corre-cuita 
el 13 de març amb motiu del confinament total 
de la Conca d’Òdena com a mesura per frenar 
l’expansió del coronavirus. El primer cas que va 
aparèixer el va enganxar a Girona, fent exercicis 
espirituals. “Em van avisar que tancaven Igua-
lada i vaig tornar abans de les 12 de la nit”. 

Justament, la primera mort per coronavirus a 
Igualada va ser una feligresa. Bisbal recorda que 
un company sacerdot va poder anar a l’hospital 
i va poder-la ungir amb la unció dels malalts, 
“però tot molt protegit, amb mesures extremes”.  

Vint dies més tard el confinament pesa, “com 
a tothom”; però el que pesa més “és el nombre 
de defuncions que ha provocat la pandèmia”. 

El servei de l’Església a Igualada: 
“Toca anar a l’essencial
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En un mes de març normal, afirma Bisbal, a 
Igualada i els quatre municipis del voltant, “hi 
ha unes 45 defuncions”. Aquest mes de març, 
reconeix, “hem tingut unes 140”. I això amb 
la sospita, explica, “que siguin moltes més”, 
ja que segur que hi ha més morts que com no 
han estat diagnosticades mitjançant la prova 
no consten en les xifres de la pandèmia. “Una 
tragèdia”, resumeix Bisbal. 

Tenen la taxa de mortalitat més alta d’Europa 
per cada cent mil habitants actualment. “Una 
tragèdia que arrossega moltes famílies, que no 
es poden acomiadar dels seus difunts perquè 
moren sols i van directament al crematori o ce-
mentiri”. Una tragèdia latent, expressa el rector 
d’Igualada, “que no surt als mitjans de comuni-
cació, que no s’expressa visualment”, i que en 
algun moment “s’haurà d’exterioritzar com si-
gui”, tot i no ser encara el moment. 

En la mateixa línia s’ha expressat l’abat de 
Montserrat, Josep Maria Soler, a la carta que 
ha enviat als habitants de la Conca d’Òdena. 
L’abat expressa que “ens sentim propers a tots 
vosaltres, especialment als malalts i a les se-
ves famílies. I no sols ens sentim propers, sinó 

que sobretot us portem en la pregària davant la 
Santa Imatge de la Mare de Déu de Montserrat. 
Ella que és la nostra mare i patrona us prote-
geix, com va fer ja l’any 1515. Preguem també 
pels difunts, la gran majoria dels quals no han 
pogut ser acompanyats i acomiadats per les 
seves persones estimades, creant així una gran 
solitud en les víctimes i un gran sofriment en 
els seus familiars”.

En general, no hi ha celebracions de comiat, ni 
a l’església ni al tanatori. Sí que en alguns casos, 
afirma, en què hi ha constància que el mort no 
tenia coronavirus, i si la família insisteix, a tra-
vés de la funerària, el mossèn va al cementiri 
i fa un petit respons. Però no és majoritari. El 
que preocupa a l’Església d’Igualada també són 
totes aquelles famílies “a les quals no podem 
arribar”. Bisbal recorda que els telèfons de les 
parròquies estan oberts, “per a tothom que vul-
gui i necessiti trucar”.

L’Església d’Igualada ja ha patit la mort d’alguns 
feligresos. Cada dia a les deu del matí Xavier 
Bisbal celebra missa, i via grup de whatsapp 
que ha creat on s’han apuntat ja tres-centes per-
sones, posa les intencions de la missa d’aquell 

dia. “Cada matí a les nou els faig una carta i si les 
famílies volen dir qui ha mort i per qui es fa la 
missa aquell dia així ho expresso”. 

Com no estan permesos els funerals, de mo-
ment Bisbal no ha hagut de fer-ne cap aquestes 
setmanes. “Intento per telèfon donar el condol, 
tot i que depèn molt de cada família, si és pro-
pera a la fe o no”. Reconeix que són moments 
difícils “i no pots immiscir-te en excés, evident-
ment”. 

Preguntat pel que suposa el confinament, Bis-
bal ens remet a la reflexió del conferenciant 
Victor Küppers de fa uns dies en què afirma-
va que s’havia de vigilar amb certes frases que 
repetim com la de ‘tot anirà bé’. “Per a qui ha 
perdut dues persones, o la feina, sentir un ‘tot 
anirà bé’ potser fa mal”. Té una pèrdua gran, re-
corda Bisbal. Alhora, recorda que vivim dies de 
Quaresma i de quarantena, en què “toca anar a 
l’essencial”. 

Curiosament, en plena pandèmia, han tingut 
dues bodes, tot i que la majoria s’han anat 
anul·lant. “Una boda es va celebrar i la parella 
va voler que almenys hi fossin els seus pares. 
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Els hi vaig dir que el fet de fer la boda sense 
vestit de núvia, sense convidats, o sense ban-
quet, podia fer que anessin més a l’essència de 
la seva unió”. 

Bisbal afirma que amb el confinament hi ha 
gent “que descobreix el més essencial de mol-
tes coses, com la convivència, la família i tam-
bé crec que l’essencial de la fe”. Hi ha molta 
gent practicant, explica, que ha resat tota la 
vida, i que ara “posa en joc una mica la seva fe 
i com reacciona a ulls de fe davant d’aquesta 
situació”. 

A nivell pràctic, l’Església d’Igualada s’ha adap-
tat des de fa setmanes al confinament sense 
deixar d’oferir pastoral i litúrgia. “Hi ha una mis-
sa diària que s’ofereix per streaming i els altres 
mossens celebren a casa o a la parròquia, sense 
retransmetre”. A banda del grup de whatsapp 
la parròquia també gestiona ajudes perquè les 
residències d’avis i els hospitals puguin tenir 
més material de protecció. A tall d’exemple, 
aquest dimecres al matí el propi Xavier Bisbal 
ha entregat a l’Hospital d’Igualada una donació 
de 1.400 pantalles protectores donades per la 
Casa Tarradelles.

Una donació gestionada a través del bisbat, que 
ha canalitzat certes ajudes i solidaritat. També, 
cada rector de parròquia té una llista de malalts 
a qui va trucant, fent una mica de visita telefò-
nica. “Truquem per veure com estan, agraei-
xen molt que t’interessis per la gent i preguntis 
per ells”. Aquestes setmanes ha canviat la vida 
tant, afirma, “que a poc a poc haurem d’assumir 
el que ve i el que vindrà, però això serà la sego-
na part”. 

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-igualada-en-marc-normal-tenim-45-morts-coronavirus
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L’atenció a les persones grans en aquests dies 
de confinament és la prioritat del Centre Cultu-
ral Islàmic Català, al barri del Clot de Barcelo-
na. I és per això que seixanta voluntaris cusen, 
cadascú a casa seva, mascaretes. Aquesta pro-
ducció està fent incrementar la tranquil·litat i la 
solidaritat entre els veïns.

“El valor més important d’aquestes mascaretes 
és el suport que podem donar als ancians, ens 
dol molt que els faci por sortir al carrer, escolten 
moltes notícies a la ràdio, a la televisió, i llavors 
se senten aterrits i ja no baixen a comprar, o per 
anar a la farmàcia”, ens explica Salim Benama-
ra, imam del Centre Cultural Islàmic Català.

Aquestes mascaretes estan fetes de tela que 
diversos industrials i particulars han donat al 
centre, no estan homologades, així i tot “les 
mascaretes que fabriquem són una barrera per 
prevenir el contagi, i tenen el valor de sumar 
assossec i empenta a la persona que les rep”, 
descriu Benamara. S’afanya a apuntar la segona 
fortalesa d’aquest producte: “Ha servit de pont 
entre els veïns, hem reforçat el nostre vincle 
perquè ens hem adonat que tots som iguals 
davant d’aquest virus, sense distingir religió, 
ara ja no hi ha musulmà o no-musulmà, hi ha 
persones que treballen plegades, amb il·lusió i 
ànim, enmig d’aquesta situació que ens angoi-
xa i ens desgasta.”

“Ja no hi ha musulmà o no-musulmà. 
Hi ha persones que treballen plegades”

https://www.ccicbcn.com/
https://www.ccicbcn.com/
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Si un veí vol cosir, només s’ha d’adreçar al Cen-
tre. El grup de voluntaris ha enregistrat un ví-
deo per mostrar quin és el patró i els passos a 
seguir per produir una mascareta.

“Només ens han de dir quantes mascaretes po-
den cosir, i nosaltres els donem les instrucci-
ons i el material que hem endreçat en paquets, 
escapolons de tela i tires elàstiques. Després 
ens retornen les mascaretes confeccionades 
i nosaltres les distribuïm porta per porta. Si hi 
ha una comanda nombrosa, ens acostem en 
furgoneta, per exemple, a centres de menors 
i residències... Tot això a mi m’ajuda a mante-
nir-me actiu, sempre he estat un jove inquiet i 
amb aquesta tasca sento que estic aportant el 
meu granet de sorra a la societat i això em dona 
esperança en aquests temps durs”, explica Ah-
med Nasser El Alaoui, voluntari.

Hi ha una dificultat evident per continuar, la 
manca de material. Com Benamara, comen-
ta cada vegada reben menys tela, “continuem 
parlant amb comerciants, però tot està tancat 
i és molt difícil aconseguir estoc, ara en tenim 
per uns tres o quatre dies, estem esperonats en 
aconseguir-ne més”.

L’imam convida a tot aquell qui vulgui fer una 
donació de tela, a posar-se en contacte amb el 
Centre Islàmic Català.

Atendre el màxim de persones

Tot i l’entrebanc que suposa trobar teixit, Be-
namara afirma que treballen per atendre el 
màxim de persones, “començant per les més 
pròximes, els veïns del Clot, i continuant pels 
barris propers, per Barcelona capital, rodalies i 
altres punts de Catalunya i Espanya, fins i tot 
hem enviat audiovisuals explicatius a Girona, 
Tarragona, Gavà, Castelldefels, València, Sara-
gossa, Madrid, i ells també s’estan engrescant 
amb la idea de produir mascaretes”.

El Alaoui apunta que no només s’estan fent 
mascaretes, també bates i gorres per al perso-
nal mèdic, “a més a més hi ha altres activitats 
com la de ‘Compro por ti’ o la del ‘Veí Solidari’, 
que sorgeixen de grups de joves que assistei-
xen normalment al culte del centre, i es tracta 
d’estar disponibles per la gent gran, podem fer 
la compra per ells, anar a la farmàcia, llençar 
les escombraries o qualsevol altra gestió que 
necessitin; ens hem organitzat en una sèrie de 

grups WhatsApp on recollim les necessitats de 
cadascú, i després assignem un jove per a cada 
encàrrec.”

“Les persones grans són una benedicció”

Salim comptabilitza que més de 2.500 ve-
ïns musulmans han posat cartes a les bústies 
oferint aquest servei, i insisteix: “Els grans són 
una minoria, en la cultura musulmana és molt 
difícil trobar una persona gran a una residència 
o vivint sola. Les persones grans viuen amb la 
família, i aquí veiem que és diferent, em trobo a 
veïns sols, a qui ningú atén, els hem d’oferir cura, 
i que sàpiguen que estem al seu costat, mante-
nint les precaucions necessàries per evitar els 
contagis, però fent-nos propers. Les persones 
grans són una benedicció, amb elles guardem 
la història i la identitat, en temps de pandèmia 
m’han decebut alguns discursos que s’han fet, 
inclosos governants de països importants, tot 
això demostra que hem de revisar com més avi-
at millor els nostres valors socials”.

El Centre Cultural Islàmic Català també comp-
ta amb una emissora en línia, ràdio Alhuda 
CCIC des d’on ofereixen activitats, xerrades, 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.radioalhudaccic.com/
https://www.radioalhudaccic.com/
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debats que els fidels poden seguir des de casa; 
al mateix torn pengen al seu canal Youtube els 
discursos dels imams.

“La comunicació té un vessant psicològic molt 
important que hauríem de tenir en compte, no 
va bé que els periodistes provoquin por, o pà-
nic en l’espectador, intentem alegrar-nos el mà-
xim possible la vida en aquest temps cru, hem 
fe de que tot el món està en mans d’un creador, 
i que Ell és misericordiós.”

El Alaoui conclou: “Cada vegada són més els 
centres musulmans que ofereixen voluntaris, 
instal·lacions, i diverses iniciatives per lluitar 
contra el Covid19. Aquest dilluns mateix, di-
verses comunitats s’han dirigit a l’alcalde de 
Badalona per oferir recursos i força de treball a 
les autoritats públiques; també la mesquita de 
Sant Andreu de la Barca que ha donat una parti-
cipació econòmica a l’Ajuntament de 15.000 €; 
he sabut que la mesquita de Reus estan pro-
duint mascaretes i s’ha afegit a la xarxa de dis-

tribució d’aliments de la ciutat; i a la mesquita 
del Raval Minhaj Ul Quran estan fent una cam-
panya per recollir aliments i atendre famílies 
vulnerables... m’alegra molt que hi hagi tantes 
iniciatives”.

lucía montobbio –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/musulma-persones-coronavirus-mascaretes
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El distanciament que imposa la crisi sanitària 
afecta, i molt, els malats ingressats en estat crí-
tic pel COVID-19 i també els seus familiars. En 
l’adversitat i la incertesa, no hi ha l’escalf ni la 
presència física de les persones estimades. Què 
passa si la persona mor? Què fan als hospitals 
per escurçar distàncies i transmetre pau i con-
fiança? Per a Toni Boix, responsable del Servei 
d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) del Parc 
Sanitari de Sant Joan de Déu, la consciència de 
comunió espiritual entre uns i altres marca l’ex-
periència en l’etapa de final de vida. En aques-
ta entrevista explica com supleix l’Església, en 
l’àmbit hospitalari, les carències que genera la 
situació excepcional provocada per la pandè-
mia de coronavirus.

Sant Joan de Déu té una llarga tradició en 
acompanyament espiritual a malalts. Però 
l’atenció a malalts per COVID-19 implica 
pràctiques molt específiques. Com us heu 
organitzat?

La realitat a dia d’avui és molt fluctuant. El Parc 
Sanitari té dos espais dedicats quasi exclusi-
vament a l’atenció a persones amb COVID-19. 
L’Hospital General i una altra unitat que s’ha 

Toni Boix, de Sant Joan de Déu: “La presència 
física no és indispensable per estar junts”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/atencio-espiritual-empremta-professionals-sanitaris-sant-joan-deu
https://www.pssjd.org/
https://www.pssjd.org/
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habilitat, amb 18 pacients més. Aquesta unitat 
està a la part del centre dedicada a la salut men-
tal i hi van els pacients que són tributaris de 
mesures pal·liatives. Després el Parc Sanitari té 
altres unitats que, tot i que no de la manera ha-
bitual, segueixen fent l’atenció a persones amb 
problemes de salut mental o de discapacitat 
intel·lectual. Tenim aquestes dues realitats. In-
tentant per tots els mitjans que no es barregin. 
Cosa que no és fàcil.

En el cas del SAER també treballeu amb 
equips diferenciats: els que esteu en una 
unitat, no visiteu l’altra?

Habitualment és així, però ara no. Pel que fa 
a l’atenció espiritual, només estem en dues 
modalitats d’atenció. Una atenció a distància, 
telefònica o per videotrucada, i una atenció 
presencial. L’atenció presencial només l’estem 
fent en unitats amb persones amb COVID-19. I 
l’atenció a la resta d’unitats, es fa per trucada o 
videotrucada.

Per tant, a diferència del que es podria 
pensar, els malalts de COVID-19 tenen 
garantida aquesta atenció presencial. Hi sou, 

físicament, a prop del llit del malalt quan 
sol·licita aquest servei i fent de pont amb les 
famílies?

Exacte. En aquest nivell, hem creat un equip 
de Suport PsicoSocial i Espiritual que integra 
diferents subequips del Parc Sanitari. El SAER 
en forma part. També hi ha EAPS –els equips 
d’atenció psicosocial, subvencionats per La Cai-
xa, per a l’atenció al final de la vida– i també una 
professional del Departament de Solidaritat de 
l’Orde de Sant Joan de Déu. Amb un seguit de 
mesures de seguretat, les persones que estan 
fent presència amb pacients amb COVID-19 fa-
ciliten aquestes trucades o videotrucades amb 
la família. De vegades, perquè puguin parlar o, 
fins i tot, acomiadar-se d’ell, i de vegades, si el 
pacient està sedat o inconscient, perquè el pu-
guin veure i sàpiguen que està tranquil i sense 
símptomes distressants. Aquests professionals 
també fan d’enllaç amb els professionals que 
estan al seu domicili fent teleassistència. Pel 
que serien intervencions més llargues, el pro-
fessional enllaç, que està present a la unitat, 
organitza una videotrucada amb el professio-
nal referent que hi ha al domicili i que està fent 
teleassistència.

Quan diu intervencions més llargues, de quin 
format està parlant?

Són atencions de més de quinze minuts, amb 
la família o el pacient. Les atencions presenci-
als s’intenten fer en format de cinc, deu minuts, 
més breus. En l’atenció més religiosa, en general, 
sí que hi ha algunes possibilitats d’atenció breu 
per fer o acompanyar una oració, que es poden 
fer presencialment, sense la videotrucada. Si es 
preveu que ha de ser més llarg, i si hi ha possibi-
litats, s’intenta fer a través d’una videotrucada.

De què depèn?

Depèn de si hi ha on col·locar el dispositiu, el 
mòbil o la tablet, perquè el pacient pugui seguir 
tota l’atenció que se li està prestant, que pu-
gui sentir prou, que no necessiti tenir l’aparell 
molt a prop per poder ser atès per aquesta via. 
Quan no és així, la intervenció ha de ser molt 
presencial i llavors se circumscriu més a posar 
en contacte el pacient amb la família i perquè la 
família pugui veure el pacient.

A banda de superar l’aïllament i garantir 
aquesta comunicació, quines necessitats 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/atencio-psicosocial-als-afectats-pel-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/atencio-psicosocial-als-afectats-pel-coronavirus
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específiques tenen els malalts de COVID-19 
respecte altres malalts que esteu atenent 
habitualment o en l’àmbit de cures 
pal·liatives?

Les necessitats específiques tenen a veure 
precisament amb la qüestió de l’aïllament. 
Després hi ha aspectes que tenen a veure amb 
la incertesa de l’evolució i amb què, de ve-
gades, l’empitjorament és brusc i sobtat. Per 
tant, hi ha un plus d’incertesa per com serà 
l’evolució d’una persona. Sobretot amb aque-
lles que evolucionen des del principi amb for-
ça complicacions. Hi ha el component de la in-
certesa. Associat, no només al patiment, sinó 
a tota la realitat del final de vida, i també a la 
situació d’aïllament. Ara mateix, el gruix de la 
nostra intervenció va de cara a vèncer aquesta 
particularitat i excepcionalitat que genera l’aï-
llament.

Què més feu, a banda de connectar pacients 
i famílies per videotrucada?

Al nostre servei també hi ha un equip que s’es-
tà dedicant a trucar a totes les famílies que han 
perdut ja algun familiar de COVID-19. S’està fent 

aquesta trucada personalitzada a cadascun, do-
nant-los el condol, fent una primera atenció al 
dol i oferint-los suport grupal a posteriori, quan 
passi l’estat d’alarma, i també la possibilitat 
de participar d’una celebració religiosa gene-
ral que es faria en el Parc Sanitari en memòria 
d’aquestes persones. Això té a veure amb el fet 
que els familiars no estan podent fer-se pre-
sents al costat dels seus difunts. Estem inten-
tant atendre totes aquestes impossibilitats per 
la presència propera i física, amb les trucades 
i amb els professionals enllaç que faciliten les 
videotrucades.

Alguna anècdota rellevant que l’hagi marcat 
especialment aquests dies?

En plantejaré dues. Una té a veure amb un cas 
que la persona malalta estava en situació de 
final de vida. El metge havia trucat a la família 
per comunicar com estaven les coses i la família 
havia reaccionat amb molta frustració, molt de 
dolor i molta queixa. Hores després, el professi-
onal de l’Equip de Suport Psicosocial i Espiritual 
va parlar amb ells i va poder entrar a l’habitació, 
amb una tablet, que els va permetre veure com 
estava el seu pare i van veure que estava en pau. 

Aquella família es va sentir molt confortada i 
molt consolada, i va poder canviar i resignificar 
del tot la vivència d’aquella situació. Això no és 
en clau d’atenció religiosa, sinó en clau d’atenció 
espiritual, d’acompanyament de l’experiència 
humana profunda, i fa molt de bé.

I en clau d’atenció religiosa, fa uns dies, una fa-
mília de tradició cristiana evangèlica van poder 
celebrar una oració tots junts, per teletrucada, 
amb la persona que estava a punt de morir. Tots 
junts significa que hi havia els fills, els nets, 
amb nets que estaven a l’altra punta del món, 
i altres repartits per mitja Catalunya. I cadascú 
des del seu lloc, a través d’aquella videotruca-
da, a través de la comunió amb l’esperit, s’es-
taven fent presents al costat del pare, de l’avi... 
Va ser una experiència que va permetre sentir 
i experimentar d’una manera clara i profunda 
que la presència física no és indispensable per 
estar junts.

Aïllament a banda, hi ha qüestions 
fonamentals, dubtes universals, que 
afronten tots els malalts i també familiars. 
Abans deia que no li agrada parlar només 
de patiment pel que fa a la realitat del final 
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de vida. On poseu l’accent? Què és el més 
important de traslladar davant de la mort? 
També des del punt de vista religiós.

La pregunta és complexa. Ara mateix visualitzo 
dues vies que són importants de transitar. Una 
és precisament aquesta: en realitat no morim 
sols, no vivim sols, estem en xarxa i hi ha una 
comunió espiritual entre tots nosaltres que és 
molt manifesta, però de la qual som poc cons-
cients. Part del treball té a veure amb què tots 
plegats i un determinat col·lectiu familiar pren-
guin consciència d’aquesta comunió espiritual, 
d’aquesta comunió del cor. I des d’aquí poder 
vèncer la sensació de no ser-hi presents física-
ment. Poder tenir aquesta mirada més ampla, 
més interior, que permeti prendre consciència 
que no estem mai sols i que sempre estem en 
comunió. Això és fonamental perquè aquestes 
experiències de final de vida siguin viscudes 
des d’una comprensió profunda, pacificadora i 
no traumàtica. En el final de vida, la qüestió de 
fons és què portem amb nosaltres quan creuem 
el llindar de la mort. En situacions normals, es 
visibilitza al voltant del llit de la persona. Però 
ara mateix, quan això no es pot visibilitzar, no 
deixa de ser més cert. En el fons, el que portem 

amb nosaltres quan travessem aquest llindar, és 
el que cap en el nostre cor. La feina va per aquí i 
també en relació a entendre que estem creuant 
un llindar, que iniciem una altra etapa en el nos-
tre viatge i deixar-nos portar a través d’aquest 
llindar amb aquesta confiança. No és res més ni 
res menys que això: l’objectiu últim dels nostres 
serveis sempre és que la persona estigui connec-
tada a aquesta experiència de confiança bàsica 
vital, confiança en la vida, confiança en què la 
vida té sentit i val la pena. Malgrat tot. I malgrat 
les circumstàncies. I a partir d’aquí, en aquest 
moment de traspàs, en aquest moment de màxi-
ma incertesa, de màxims interrogants, intentem 
que la persona no abandoni la confiança que ha 
presidit la seva vida o que la pugui reconquerir 
si en algun moment l’ha perdut. I això té molt a 
veure, precisament, amb aquesta comunió del 
cor. Amb aquest fer experiència del sentit de la 
vida a través dels afectes que ens configuren i 
que ens defineixen.

Aquests dies heu viscut un increment 
de decessos. Més enllà dels protocols de 
treball, des de la dimensió més humana, als 
professionals i als voluntaris, què us ajuda a 
fer la vostra feina i a fer-la bé?

Els professionals no deixem de ser persones. 
I l’ésser humà, estigui en el moment de madu-
ració espiritual que estigui, o de consciència, és 
molt sensible a qualsevol gest que desprengui 
solidaritat, a qualsevol gest que desprengui fra-
ternitat. El ser els uns amb els altres, el fer-nos 
costat, els gestos de solidaritat que rebem, aques-
tes coses que expliquen els mitjans de comuni-
cació, que són tan senzilles i alhora ben precio-
ses. Pizzeries que envien una remesa de pizzes 
a l’hospital! Tots aquests detalls visibilitzen que 
estem interrelacionats, que estem en comunió, 
que som una mateixa cosa. Són fets que reve-
len aquesta veritat tan senzilla i tan profunda, i 
que resulta tan òbvia que no valorem. Això és el 
que ajuda a tornar-se a aixecar. I, per sort, a nivell 
ciutadà de les distintes comunitats, això s’està 
aguditzant aquests dies: tothom està sent molt 
creatiu i, alhora, molt germà dels altres, i això 
facilita que els professionals puguin fer la seva 
feina. Per exemple, la qüestió dels aplaudiments 
al vespre: és un altre gest que manifesta aquesta 
comunió entre tots els que conformem aquesta 
comunitat humana. Per als serveis essencials, 
sentir l’afecte i l’agraïment i la solidaritat de la 
resta de la ciutadania és suficient. I, fins i tot, di-
ria que és sobreabundant. Aquesta sobreabun-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/amb-la-mort-cal-passar-del-perque-al-com
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dància de la gràcia en situacions de precarietat, 
de dificultat, de patiment i de mal. Jo crec que 
estem vivint també aquesta sobreabundància 
de la gràcia a través de molts petits gestos i això 
nodreix, això permet tirar endavant.

Parleu en termes de comunitat humana. 
El vostre servei acompanya amb els mateixos 
criteris qualsevol persona que tingui una 
necessitat d’acompanyament espiritual o 
religiós, vingui de la religió que vingui.

Sí, com el propi nom del servei indica, som un 
servei d’atenció espiritual i religiosa, no ens 
circumscrivim només a l’àmbit de l’atenció 
religiosa catòlica, i fins i tot no ens circumscri-
vim només a l’àmbit de l’atenció religiosa. Per 
tradició, en la nostra identitat hospitalària hi ha 
aquesta atenció i acollida a tothom, provingui 
del context cultural i del marc de referència 
religiós que provingui, i d’atendre’l des de les 
seves claus de comprensió del món. No pot ser 
d’una altra manera. Per exemple, dins del Parc 
Sanitari hi ha un servei d’atenció al migrant, a 
nivell de salut mental. Hi atenem persones que 
provenen de tradicions cristianes distintes de 
la catòlica, de germans ortodoxos, persones 

musulmanes... I ara no deixa de ser així. Com 
a servei estem organitzats per a valorar les pe-
ticions que puguin arribar en aquest sentit. Hi 
ha una persona referent encarregada de veure 
si les pot atendre ella mateixa o si cal  una deri-
vació a algun referent de la tradició religiosa a la 
qual pertany aquella persona.

Mirem el cas de la tradició catòlica i l’exercici 
dels sagraments d’extrema unció. Hi ha 
capellans disponibles a l’hospital, quines 
situacions us trobeu, s’està duent a terme 
aquesta pràctica, són els laics els qui 
administren aquest sagrament?

Ara mateix contemplem diverses possibilitats 
perquè tenim diversos escenaris. En les unitats 
del Parc Sanitari, que són moltes, on no s’està 
atenent a persones malaltes de COVID-19, se se-
gueix oferint la unció presencial si hi ha una si-
tuació de final de vida que ho requereix. Per a les 
unitats on sí que hi ha persones amb COVID-19, 
seguim les orientacions de l’Església universal: 
el professional enllaç que tenim a les unitats pos-
sibilita la celebració d’una oració, una pregària, 
que serveixi per encomanar-se a Déu en aquesta 
situació de final de vida. L’Església supleix les 

carències que aquesta situació d’excepcionalitat 
i d’alarma està generant: amb la indulgència ple-
nària que va donar el Papa, i la consciència que 
tenim tots els catòlics que hi ha circumstàncies 
que impedeixen l’accés al sagrament, però no 
ens impedeixen una adhesió particular i íntima 
des del cor a l’acció sagramental. Avui dia, hi ha 
tot d’eucaristies que s’estan retransmetent per 
instagram o facebook: ens hi adherim des de la 
comunió amb l’esperit. I pel que fa a l’atenció 
sagramental en final de vida, en aquestes uni-
tats amb persones amb COVID-19, on el prevere 
no hi pot accedir, intentem fer aquest treball de 
mitjancers entre el professional enllaç que pot, 
en un moment donat, oficiar una petita pregà-
ria, i el sacerdot que està a l’altre costat de la 
videotrucada, acompanyant des d’aquesta co-
munió d’Església. L’Església supleix i es confia 
en el votum sacramenti, i Déu hi fa més que no-
saltres. Vivim des d’aquesta confiança i en això 
creiem, fermament. Ara són unes situacions 
que ens demanden respostes també excepcio-
nals, que ens remeten a que l’Esperit hi fa més 
que nosaltres i que estem en un temps també 
de sobreabundància de gràcia.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/urbi-et-orbi-papa-mateixa-barca-salva-coronavirus
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La comunitat musulmana a Catalunya afron-
ta aquests dies de confinament amb diversos 
reptes i activitats. A partir de les indicacions 
del Govern de la Generalitat de Catalunya per 
prevenir la propagació del coronavirus, han 
quedat tancades les escoles d’àrab, el centres 
de culte o les seus de les associacions islàmi-
ques. Això ha afectat de forma notable el seu 
culte, i a altres celebracions com ara la pregà-
ria diària i la comunitària dels divendres a la 
mesquita, la peregrinació menor a la Meca, o 
els enterraments que ara suposen la preocu-
pació més gran.

Mohammed El Ghaidouni, president de la 
Unió de comunitats islàmiques a Catalunya, 
explica que ja està havent-hi problemes per 
trobar sòl on enterrar els difunts. “Ara ja no hi 
ha tombes, i això generarà un greu conflicte. La 
majoria de musulmans tenen una asseguran-
ça de repatriació del cos, però davant del tan-
cament de les fronteres o aeroports... aquesta 
assegurança no ens serveix de res, tots han 
de ser enterrats aquí. Estem només al principi 
d’aquesta situació, i esperem que conjunta-
ment amb l’administració pública trobem una 
sortida aviat, perquè l’escenari empitjorarà les 
setmanes vinents.”Islam en temps de coronavirus

https://www.catalunyareligio.cat/ca/comunitats-islamiques-tanquen-oratoris-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/carta_islam_enterraments.pdf
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La primera pandèmia

Lluny del desànim, la comunitat musulmana 
es mostra proactiva per fer front a la situació. El 
Ghaidouni recorda que no és la primera vegada 
que els musulmans viuen una pandèmia i que 
la Sunna –dits i fets del profeta Mohammed– 
expressa clarament que la solució és quedar-se 
a casa.

“Les referències històriques també ens ajuden. 
La primera pandèmia que va passar la comunitat 
musulmana va ser en l’època d’Omar Ibn Al-Khat-
tab, el segon governant que va venir després de 
la mort del profeta Mohammad, on van morir 
30.000 companys del profeta, i es va produir el 
primer confinament que afectava Acham: Síria, 
Arabia Saudí i Palestina, s’ordenava quedar-se al 
seu poble o ciutat.” I afegeix que tothom ho ha in-
terioritzat, i acceptat, i que s’ha vist de forma clara 
el risc de contagi que hi ha en cas de reunió.

Així ha estat a escala internacional. Mohamed 
Halhoul, portaveu del Consell Islàmic i Cultu-
ral de Catalunya i secretari general de la Fede-
ració Islàmica de Catalunya, destaca la resposta 
unànime que han donat els països musulmans, 

especialment en el tema del tancament de mes-
quites inclòs els llocs més sants de l’islam com 
la Meca, la Medina i Jerusalem: “Es van tancar 
abans que es decretessin els confinaments eu-
ropeus, el que demostra la presa de consciència 
i responsabilitat dels consells de savis musul-
mans que no van dubtar en dictaminar per con-
sens els tancaments. És una situació inèdita que 
molts de nosaltres mai hauríem imaginat que 
hagués pogut passar.”

Família i suport espiritual

La quarantena troba la seva part positiva en 
el reforç del vincle familiar. “Alguns fidels ens 
expliquen que s’adonen que abans només te-
nien temps per dinar plegats, i ara en canvi es 
poden comunicar amb molta tranquil·litat, i 
explicar-se coses que per les presses s’havien 
descuidat, també descobreixen la riquesa de 
dirigir-se a Déu, de pregar en família. La famí-
lia està sent un suport psicològic i emocional 
clau”, afirma El Ghaidouni.

A això, Halhoul afegeix que els imams estan 
fent una tasca molt important de suport espiri-
tual responent directament via telèfon als seus 

fidels. “Hi ha casos d’estats emocionals d’angoi-
xa, també dubtes i qüestions, per exemple so-
bre quines súpliques específiques ensenyar per 
aquesta situació, o temes d’assessorament com 
la manera de realitzar algunes pràctiques religi-
oses en família a causa del confinament.

Tecnologia i ajuda presencial

Les comunitats també han activat iniciatives 
via Whatsapp. En aquest cas s’han organit-
zat grups per donar suport a les persones més 
grans o a famílies que es troben en situació de 
desemparament. I se sumen l’ús de canals de 
Youtube on imams troben la forma d’oferir els 
seus discursos, o intercanvis en xarxes socials 
com la que anuncia Zouhair El Hairan, secreta-
ri de l’entitat Euroarab.

Un grup de joves ha organitzat breus ponències 
en directe a Instagram, en els dies que seguei-
xen per parlar sobre com la comunitat musul-
mana afronta la pandèmia i els dies de confina-
ment. Aquest són alguns dels temes: “Covid19 i 
Islam: afectacions?”, “¿Com preparar-te pel Ra-
madà?”, “Oportunitat pel creixement personal”, 
“El Corà i jo”. La tecnologia i internet estan sent 

https://www.facebook.com/events/s/covid-19-y-el-islam/1404536436385591/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10163048420525005&id=643380004&scmts=scwspsdd&extid=RLdmYNkBkuwL8qPh


65 | RELIGIÓ I COVID-19 Dc, 05/11/2020 | Catalunya Religió | Número especial

protagonistes aquests dies. Tot i així, també hi 
ha iniciatives presencials. Aquest és el cas de 
la mesquita del Clot, on més de 60 voluntaris 
cusen, cadascú a casa seva, per fer mascaretes 
de tela i proporcionar-les als veïns; o a Manresa 
on s’ha habilitat un menjador per poder distri-
buir dinars i sopars a joves que es troben en una 
situació de precarietat. Halhoul recorda que al-
guns centres de culte musulmà també han do-

nat suport als seus respectius ajuntaments en 
tasques de traducció de textos a l’àrab, “inclús 
alguns han fet traduccions orals, pels missatges 
que donen les policies municipals per mega-
fonia als ciutadans que circulen pels carrers o 
quan guarden en cua l’accés als supermercats.”

En suma, El Ghaidouni observa que tota 
aquesta situació ha fet reflexionar a la comu-

nitat musulmana sobre la fortuna de tenir 
una vida sana, sobre el valor de la comunica-
ció i la relació amb els familiars, i també pren-
dre consciència que com a humans, sense 
distinció, estem igualment exposats al coro-
navirus.”

lucía montobbio –cr | llegir al web +
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