
   

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

El Senyor conforta els cors 

desfets i embena les ferides 
 

Salm 146 

“Com una mare consola el seu fill, jo també us consolaré” Is 66.10-14a 
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QUAN DÉU NO VE COM UN DÉU 

No tenia figura ni bellesa que es fes admirar, ni una 
presència que el fes atractiu (Is 53,2). 

Fa uns mesos que estic a Instagram. Allà he trobat molts dels 
joves, nois i noies, que havia conegut com a infants i 
adolescents quan portava la catequesi del convent d'Arenys 
de Mar. Hi pengen les seves fotos. Saben cuidar el seu cos, 
saben posar per la fotografia, saben vestir-se a la moda i 

saben usar els filtres del mòbil. Se'ls veu orgullosos de la seva figura, i amb raó. A vegades 
semblen baixats de l'antic Olimp. Intercanvien "piropos" en els comentaris a sota de les 
fotografies, i gairebé em sento temptat d'afegir-m'hi... Pensant-hi, potser expressen alguna 
cosa que va més enllà de les seves fotos. Ens parlen d'un món, del nostre món occidental, 
que es mira al mirall amb satisfacció, que es sent justificadament orgullós de tants avenços 
assolits, de tanta salut i vida allargant-se durant tants anys per a tanta gent, de tanta 
informació a l'abast de la mà només de fer un "clic". Tot sembla sota control, i se'ns passa 
el missatge que tot està a punt perquè cadascú cerqui, i trobi, la seva felicitat. Quan, de 
cop, tot sembla saltar. La pandèmia del Covid-19 ens fa sentir fràgils i vulnerables. Potser 
ens havíem cregut que seríem déus, i el virus ara ve a recordar-nos que som humans... 

I, mentrestant, ens encarem cap a la Setmana Santa, i vaig rumiant els textos d'Isaïes que 
llegim cada any pel Divendres Sant, abans de sentir la Passió segons Sant Joan. Déu no 
ens ve a trobar com un déu. De tan desfigurat, ni tan sols semblava un home (Is 52,14). 
L'antic relat de la Torre de Babel ja ens havia avisat que no s'arriba a Déu fent pujar fins al 
cel la nostra ciència i tecnologia, ni tampoc sentint que ho tenim tot sota control. Déu baixa, 
ve a trobar-nos, allà on semblem menys divins, allà on ens descobrim febles, vulnerables i 
contingents, fins i tot allà on se'ns presenta, com una evidència indesitjada, la nostra realitat 
de pecadors. Les seves ferides ens curaven (Is 53,5). Que estranya i difícil de comprendre 
que se'm presenta aquesta frase cada any! Com poden curar unes ferides? La resposta es 
troba en el verset anterior: Ell portava les nostres malalties i havia pres damunt seu els 
nostres dolors. (Is 53,4)  

Aquests dies a la vida religiosa molts recordem l'heroisme dels nostres antecessors, que 
s'exposaven al contagi i oferien generosament la vida en temps de pesta per tenir cura dels 
infectats. A nosaltres, però, se'ns mana d'estar a casa, i entenem que ha de ser així. Potser 
són dies en què hem de redescobrir el valor de la pregària. Som cridats a ser intercessors, 
ja que creiem que Déu pot intervenir i, fins i tot quan no ho diu, el món compta que nosaltres 
ho demanarem. Però només intercedirem correctament si baixem al fons, si entrem en les 
seves ferides, allà on Ell fa seu el dolor dels malalts i dels seus familiars, el cansament del 
personal sanitari, l'esquerda que aquest virus ha obert en la nostra seguretat personal i 
col·lectiva; allà on Déu no ens ve a trobar com un déu ni com un perfil d'Instagram; allà on 
entenem el que deia aquell gran mestre de la vulnerabilitat com a camí cap a Déu que fou 
el germà Roger de Taizé: Amb les nostres espines, Tu encens un foc. I en les nostres 
mateixes lesions, hi fas créixer una flor del desert. 

Fra Eduard Rey, caputxí i president de l’URC 

REFLEXIONS DE FRA EDUARD REY, PRESIDENT DE L’URC 
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Una Quaresma laica 

 
El dejuni i l'abstinència, com a pràctiques quaresmals, han estat ridiculitzats sovint en els 
temps actuals, El dejuni es redueix a dos dies a l'any: Dimecres de Cendra i Divendres Sant. 
L'abstinència s'infravalora perquè, deixar de menjar carn, obre la possibilitat d'abonar-se en 
un bon marisc, com alguns afirmen amb ironia. La crítica se centra en els mitjans, però en 
el fons l'atac es dirigeix a la fi: la dimensió espiritual de la persona al calendari litúrgic cristià. 
La Quaresma convida a la conversió. En realitat, les pràctiques quaresmals, a més del 
dejuni-abstinència, comprèn la pregària i l'almoina, que normalment queden silenciades. 
Una comprensió més profunda de cadascuna d'aquestes pràctiques ens ofereix unes grans 
possibilitats de treball espiritual. 
 

 
 
De manera insòlita, vivim una Cuaresma laica. Les propostes es converteixen en 
obligacions amb el tema del coronavirus Covid-19. El dejuni i l'abstinència adquireixen 
dimensions gegantines: bars, cinemes, teatres, espectacles esportius, botigues, museus, 
viatges, etc. Tot clausurat. Per què la gent accepta aquestes mesures tan dràstiques, que 
s'han aplicat una mica tard? Per què hi ha gent que, fins i tot, es creu a ulls clucs, pràctiques, 
sense cap fonament, que publiquen les xarxes socials? Perquè la fi és el més important: la 
salut corporal. Per sobre de l'economia i de tota la resta. Ni tan sols en aquest cas hi ha 
gent capaç d'entendre que l'esforç ha de ser doble: actuar de manera que no em contamini 
i, a la vegada, evitar contaminar els altres. 
 
En la Cuaresma cristiana critiquem els mitjans perquè hem perdut interès en la fi. En la 
Cuaresma laica, ens apuntem a tots els mitjans perquè la salut corporal és pràcticament un 
absolut. Tant la dimensió espiritual com la corporal mereixen la nostra atenció, perquè les 
persones som éssers dividits, que sovint preferim hipotecar la nostra dimensió espiritual. 
Un motiu per a la reflexió. 

 
Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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LA PANDÈMIA DEL covid-19  
 

INDICACIONS GENERALS PER A LES PROPERES FESTES DE 
PASQUA 

 

Congregació per al Culte Diví 

i la Disciplina dels Sagraments 

DECRET: En temps de Covid 19 

En el difícil temps que estem vivint a causa de la pandèmia del Covid- 19, considerant 
l'impediment per a celebrar la litúrgia comunitàriament a l'església, tal com han indicat els 
bisbes per als territoris sota la seva jurisdicció, han arribat a aquesta Congregació peticions 
que es refereixen a les properes festes Pasquals. En aquest sentit, s'ofereixen indicacions 
generals i alguns suggeriments als bisbes. 

1- Sobre la data de la Pasqua. La Pasqua, cor de l'any litúrgic, no és una festa com les 
altres: celebrada durant tres dies, el Tridu Pasqual, precedit per la Quaresma i coronat per 
Pentecosta, no pot ser traslladada. 

2- La Missa crismal. El Bisbe, valorant el cas concret en els diversos països, té la facultat 
per a posposar-la a una data posterior. 

3 - Indicacions per al Tridu Pasqual. Allà on l'autoritat civil i eclesial han establert 
restriccions, que se segueixi el següent:  

Els Bisbes donaran indicacions, d'acord amb la Conferència Episcopal, perquè a l'església 
catedral i a les esglésies parroquials, fins i tot sense la participació física dels fidels, el 
Bisbe i els rectors celebrin els misteris litúrgics del Tridu Pasqual, avisant els fidels l'hora 
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de l'inici, de manera que aquests puguin unir-s’hi en oració des de les seves pròpies cases. 
En aquest cas són de gran ajuda els mitjans de comunicació telemàtica en directe, no 
gravats. 

Que la Conferència Episcopal i cadascuna de les Diòcesis no deixin d'oferir subsidis per a 
ajudar de cara a la pregària familiar i personal. 

El Dijous Sant, a les esglésies catedrals i parroquials, en la mesura de la possibilitat real 
establerta per aquells a qui competeix, els sacerdots de la parròquia poden celebrar la 
Missa de la Cena del Senyor. Es concedeix excepcionalment a tots els sacerdots la facultat 
de celebrar en aquest dia la Missa sense poble, en un lloc adequat. El lavatori dels peus, 
que és facultatiu, s'omet. Al final de la Missa de la Cena del Senyor s'omet la processó i el 
Santíssim Sagrament es reserva en el sagrari. Els sacerdots que no tenen la possibilitat 
de celebrar la Missa que resin les Vespres (cf. Liturgia Horarum ).  

El Divendres Sant, a les esglésies catedrals i parroquials, en la mesura de la possibilitat 
real establerta per aquells a qui competeix, el Bisbe o el rector celebrarà la Passió del 
Senyor. A la Pregària universal, el Bisbe 
diocesà s'encarregarà d'establir una especial 
intenció pels malalts, els morts i els qui ha 
sofert alguna pèrdua (cf. Missale Romanum , 
p. 314, n. 13). 

Diumenge de Pasqua. Vigília Pasqual: 
aquesta se celebra només a les esglésies 
catedrals i parroquials, en la mesura de la 
possibilitat real establerta per aquells a qui 
competeix. Per a l'«Inici de la vigília o 
lucernari» s'omet el foc, s'encén el ciri i, 
omesa la processó, es fa el pregó pasqual 
(Exsultet). Segueix la «Litúrgia de la Paraula». 
A la «Litúrgia baptismal» només es renoven 
les promeses baptismals 
(cf. Missale Romanum, p. 371, n. 55). 
Seguidament se celebra la 
«Litúrgia eucarística».  

Els qui no poden unir-se a la Vigília Pasqual 
celebrada a l'església, que resin l'Ofici de 
Lectura indicat per al Diumenge de Pasqua 
(cf. Liturgia Horarum ).  

Per als monestirs, seminaris i comunitats 
religioses, que ho decideixi el Bisbe diocesà. 

Les expressions de pietat popular i les processons, que enriqueixen els dies de la Setmana 
Santa i del Tridu Pasqual, segons el parer del Bisbe diocesà, podran ser traslladades a 
altres dies convenients, per exemple, el 14 i 15 de setembre.  

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.  

Donat a la seu de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, 19 de 
març de 2020, solemnitat de Sant Josep, Patró de l'Església universal. 



6 | 75 

 

EL SAGRAMENT DE LA RECONCILIACIÓ EN L’ACTUAL 
SITUACIÓ DE PANDÈMIA 
 

Decreto de la Penitenciaría Apostólica relativo a la concesión de 
indulgencias especiales a los fieles en la actual situación de 

pandemia 

DECRETO 

Se concede el don de Indulgencias especiales a los fieles que 

sufren la enfermedad de Covid-19, comúnmente conocida 

como Coronavirus, así como a los trabajadores de la salud, a 

los familiares y a todos aquellos que, en cualquier calidad, los 

cuidan. 
 

 “Con la alegría de la esperanza; constantes en la 
tribulación; perseverantes en la oración”(Rom 12:12). Las 
palabras escritas por San Pablo a la Iglesia de Roma 
resuenan a lo largo de toda la historia de la Iglesia y 
orientan el juicio de los fieles ante cada sufrimiento, 
enfermedad y calamidad. 
 
El momento actual que atraviesa la humanidad entera, 
amenazada por una enfermedad invisible e insidiosa, que 
desde hace tiempo ha entrado con prepotencia a formar 
parte de la vida de todos, está jalonado día tras día por 
angustiosos temores, nuevas incertidumbres y, sobre todo, 
por un sufrimiento físico y moral generalizado. 
 
La Iglesia, siguiendo el ejemplo de su Divino Maestro, 
siempre se ha preocupado de cuidar a los enfermos. Como 
indicaba San Juan Pablo II, el valor del sufrimiento humano 
es doble: " Sobrenatural y a la vez humano. Es 
sobrenatural, porque se arraiga en el misterio divino de la 
redención del mundo, y es también profundamente 
humano, porque en él el hombre se encuentra a sí mismo, 
su propia humanidad, su propia dignidad y su propia 
misión." (Carta Apostólica Salvifici Doloris, 31). 
 
También el Papa Francisco, en estos últimos días, ha manifestado su cercanía paternal y 
ha renovado su invitación a rezar incesantemente por los enfermos de Coronavirus. 
 
Para que todos los que sufren a causa del Covid-19, precisamente en el misterio de este 
padecer, puedan redescubrir "el mismo sufrimiento redentor de Cristo" (ibíd., 30), esta 
Penitenciaría Apostólica, ex auctoritate Summi Pontificis, confiando en la palabra de Cristo 
Señor y considerando con espíritu de fe la epidemia actualmente en curso, para vivirla con 
espíritu de conversión personal, concede el don de las Indulgencias de acuerdo con la 
siguiente disposición. 
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Se concede la Indulgencia plenaria a los fieles enfermos de Coronavirus, sujetos a 
cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas si, 
con espíritu desprendido de cualquier pecado, se unen espiritualmente a través de los 
medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la 
práctica piadosa del Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al menos rezan el Credo, 
el Padrenuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta 
prueba con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de 
cumplir las condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración 
según las intenciones del Santo Padre), apenas les sea posible. 
 
L os agentes sanitarios, los familiares y todos aquellos que, siguiendo el ejemplo del Buen 
Samaritano, exponiéndose al riesgo de contagio, cuidan de los enfermos de Coronavirus 
según las palabras del divino Redentor: "Nadie tiene mayor amor que éste: dar la vida por 
sus amigos" (Jn 15,13), obtendrán el mismo don de la Indulgencia Plenaria en las mismas 
condiciones. 
 
Esta Penitenciaría Apostólica, además, concede de buen grado, en las mismas 
condiciones, la Indulgencia Plenaria con ocasión de la actual epidemia mundial, también a 
aquellos fieles que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento, o la Adoración Eucarística, 

o la lectura de la Sagrada Escritura durante al 
menos media hora, o el rezo del Santo 
Rosario, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis, 
o el rezo de la corona de la Divina Misericordia, 
para implorar a Dios Todopoderoso el fin de la 
epidemia, el alivio de los afligidos y la 
salvación eterna de los que el Señor ha 
llamado a sí. 
 
La Iglesia reza por los que estén imposibilitado 
de recibir el sacramento de la Unción de los 
enfermos y el Viático, encomendando a todos 
y cada uno de ellos a la Divina Misericordia en 
virtud de la comunión de los santos y concede 
a los fieles la Indulgencia plenaria en punto de 
muerte siempre que estén debidamente 
dispuestos y hayan rezado durante su vida 
algunas oraciones (en este caso la Iglesia 
suple a las tres condiciones habituales 
requeridas). Para obtener esta indulgencia se 

recomienda el uso del crucifijo o de la cruz (cf. Enchiridion indulgentiarum, n.12). 
 
Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, Salud de los Enfermos y 
Auxilio de los Cristianos, Abogada nuestra, socorra a la humanidad doliente, ahuyentando 
de nosotros el mal de esta pandemia y obteniendo todo bien necesario para nuestra 
salvación y santificación. 
 
El presente decreto es válido independientemente de cualquier disposición en contrario. 
Dado en Roma, desde la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 19 de marzo de 2020. 
 
Mauro. Card. Piacenza      Krzysztof Nykiel 
Penitenciario Mayor       Regente 
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Nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el Sacramento de 
la Reconciliación en la actual situación de pandemia  

 

“Yo estoy con vosotros todos los días”(Mt 28,20) 

 

La gravedad de las circunstancias actuales exige una 
reflexión sobre la urgencia y la centralidad del 
Sacramento de la Reconciliación, junto con algunas 
aclaraciones necesarias, tanto para los fieles laicos 
como para los ministros llamados a celebrar el 
Sacramento. 
 
También en la época de Covid-19, el Sacramento de la 
Reconciliación se administra de acuerdo con el derecho 
canónico universal y según lo dispuesto en el Ordo 
Paenitentiae. 
 
La confesión individual representa el modo ordinario de 
celebrar este sacramento (cf. c. 960 del Código de 
Derecho Canónico), mientras que la absolución 
colectiva, sin la confesión individual previa, no puede 
impartirse sino en caso de peligro inminente de muerte, 
por falta de tiempo para oír las confesiones de los 
penitentes individuales (cf. c. 961 § 1 del Código de 
Derecho Canónico) o por grave necesidad (cf. c. 961 § 1 
del Código de Derecho Canónico). 961 § 1, 2 CIC), cuya 

consideración corresponde al obispo diocesano, teniendo en cuenta los criterios acordados 
con los demás miembros de la Conferencia Episcopal (cf. c. 455 § 2 CIC), y sin perjuicio 
de la necesidad, para la válida absolución, del votum sacramenti por parte del penitente 
individual, es decir, del propósito de confesar a su debido tiempo los pecados graves que 
en su momento no pudieron ser confesados (cf. c. 962 § 1 CIC). 
 
Esta Penitenciaría Apostólica cree que, sobre todo en los lugares más afectados por el 
contagio de la pandemia y hasta que el fenómeno no remita, se producirán los casos de 
grave necesidad citados en el can. 961, § 2 CIC arriba mencionado. 
 
Cualquier otra especificación se delega según el derecho a los obispos diocesanos, 
teniendo siempre en cuenta el bien supremo de la salvación de las almas (cf. c. 1752 
C.I.C.). 
 
En caso de que surja la necesidad repentina de impartir la absolución sacramental a varios 
fieles juntos, el sacerdote está obligado a avisar, en la medida de lo posible, al obispo 
diocesano o, si no puede, a informarle cuanto antes (cf. Ordo Paenitentiae, n. 32). 
 
En la presente emergencia pandémica, corresponde por tanto al obispo diocesano indicar 
a los sacerdotes y penitentes las prudentes atenciones que deben adoptarse en la 
celebración individual de la reconciliación sacramental, tales como la celebración en un 
lugar ventilado fuera del confesionario, la adopción de una distancia adecuada, el uso de 
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mascarillas protectoras, sin perjuicio de la absoluta atención a la salvaguardia del sigilo 
sacramental y la necesaria discreción. 
 
Además, corresponde siempre al obispo diocesano determinar, en el territorio de su propia 
circunscripción eclesiástica y en relación con el nivel de contagio pandémico, los casos de 
grave necesidad en los que es lícito impartir la absolución colectiva: por ejemplo, a la 
entrada de las salas de hospital, donde estén ingresados los fieles contagiados en peligro 
de muerte, utilizando en lo posible y con las debidas precauciones los medios de 
amplificación de la voz para que se pueda oír la absolución. 
 
Hay que considerar la necesidad y la conveniencia de establecer, cuando sea necesario, 
de acuerdo con las autoridades sanitarias, grupos de "capellanes extraordinarios de 
hospitales", también con carácter voluntario y en cumplimiento de las normas de protección 
contra el contagio, para garantizar la necesaria asistencia espiritual a los enfermos y 
moribundos. 
 
Cuando el fiel se encuentre en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución 
sacramental, debe recordarse que la contrición perfecta, procedente del amor del Dios 
amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de perdón (la que el 
penitente pueda expresar en ese momento) y acompañada de votum confessionis, es 
decir, del firme propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el 
perdón de los pecados, incluso mortales (cf. 
Catecismo, n. 1452). 
 
Nunca como en este tiempo la Iglesia experimenta 
el poder de la comunión de los santos, eleva a su 
Señor Crucificado y Resucitado votos y oraciones, 
en particular el Sacrificio de la Santa Misa, 
celebrada diariamente, incluso sin el pueblo, por 
los sacerdotes. 
 
Como buena madre, la Iglesia implora al Señor 
que la humanidad sea liberada de tal flagelo, 
invocando la intercesión de la Santísima Virgen 
María, Madre de la Misericordia y Salud de los 
Enfermos, y de su esposo San José, bajo cuyo 
patrocinio la Iglesia camina siempre por el mundo. 
 
Que María Santísima y San José nos obtengan 
abundantes gracias de reconciliación y salvación, 
en la escucha atenta de la Palabra del Señor, que 
hoy repite a la humanidad: "Basta ya; sabed que 
yo soy Dios" (Sal 46, 11), "Yo estoy con vosotros 
todos los días" (Mt 28, 20). 
 
Dado en Roma, desde la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 19 de marzo de 2020, 
Solemnidad de San José, Esposo de la Santísima Virgen María, Patrono de la Iglesia 
Universal. 
 
Mauro. Card.Piacenza     Krzysztof Nykiel 
Penitenciario Mayor      Regente 



10 | 75 

 

QUI HO HA DIT QUE NO HI HA SETMANA SANTA? 

 
Que no heu vist la immensa processó de gent, sense vestes ni manaies, que dóna positiu 
del coronavirus? 
Que no veieu el Via Crucis del personal sanitari pujant el Calvari de la pandèmia, 
desbordats de forces i amb l’angoixa de no donar l’abast? 
Qui digui que el Natzarè no sortirà aquesta Setmana Santa és que encara no l’ha 
reconegut en els sanitaris de bata blanca i de cor fi que es carreguen la creu del dolor 
dels afectats. 
Que no veieu tants científics i metges que suen sang i aigua, com a Getsemaní, per 
trobar un tractament en forma de vacuna? 
Que no diguin que Jesús no passa aquest any pels carrers quan hi ha tanta gent que ha 
de treballar per fer arribar els aliments i els fàrmacs a tothom. 
Que no heu vist la corrua de Cirineus que s’ofereixen per ajudar d’alguna manera a 
portar les creus pesades? 
No veieu quantes Veròniques que s’exposen a infectar-se per eixugar el rostre dels 
afectats? 
Qui diu que Jesús no cau a terra cada vegada que sentim les xifres fredes de noves 
víctimes? 
No estan vivint la Passió tantes residències geriàtriques, plenes de gent gran i cuidadors 
amb factors de màxim risc? 
Que no és com una corona d’espines pels nens i nenes que han de viure aquesta crisi 
tancats, sense entendre-hi gran cosa i sense poder córrer pels parcs i carrers? 
No se senten injustament condemnades les escoles i universitats i botigues que han 
hagut de tancar? 
Que no són assotats tots els països del món pel flagell d’aquest virus? 
No fan com Ponç Pilat, que se’n renta les mans, els dirigents que només busquen treure 
algun rèdit polític de la situació?   
No pateixen, impotents com els deixebles sense el Mestre, tantes famílies confinades a 
casa, moltes amb problemes, sense saber com i quan s’acabarà tot? 
No és el rostre de Maria Dolorosa el que es reflecteix en tantes mares i familiars que 
sofreixen la mort d’éssers estimats i encara a distància? 
No és com arrencar les vestidures l’angoixa de tantes famílies i petites empreses que 
veuran despullada la seva economia?  
No s’assembla a l’agonia de Jesús la manca de respiradors que hi ha a les UCI del país? 
 
Que no diguin que no hi haurà Setmana Santa, que no ho diguin, perquè segurament mai 
el drama de la Passió no havia estat tan real i autèntic. 
 

Mn. Miquel Àngel Ferrés 



11 | 75 

 

#NoEstemSoles 

 

 
 

Covid-19: Unidas en la oración 
 

#WeAreNotAlone #NonSiamoSole #NoEstamosSolas 
 
Queridas hermanas: 
 
Agradecemos los muchos mensajes, que expresan nuestra unión de mente y corazón, que 
recibimos después del Día de Solidaridad y Oración que nos hermanó a las 
congregaciones religiosas femeninas y masculinas a lo largo de todo el mundo en esta 
iniciativa común.  
 
En la UISG, somos conscientes de que muchas congregaciones en diversos países ya se 
han visto profundamente afectadas por el coronavirus. Algunas han experimentado la 
muerte de algunos de los miembros de sus comunidades, mientras que otras hermanas 
están infectadas por el virus o residen en instituciones dirigidas por congregaciones 
infectadas. Queremos hacer llegar a cada una de ustedes la cercanía de los miembros de 
la UISG a usted y sus hermanasen en este tiempo. Si alguna congregación individualmente 
quisiera acudir a nosotras con una oración con una intención por sus hermanas en este 
tiempo de crisis, si contacta con nosotras, nosotras podemos compartirla con los miembros 
de la UISG a través de las diversas plataformas de comunicación. Si tiene alguna otra 
necesidad que nosotras podamos satisfacer, no dude en contactar con nosotras. 
 
En este tiempo de tanta necesidad, que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, 
que el Señor derrame su luz sobre nosotros y nos conceda su paz. 
 
Hna. Jolanta Kafka rmi - Presidenta de la UISG 
Hna. Pat Murray ibvm - Secretaria Ejecutiva de la UISG 
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CARTA DE VÉRONIQUE MARGRON, PRESIDENTA CORREF 

 

La CORREF (Conferència de Religiosos i Religioses de França) és l’equivalent a la 

CONFER. La seva presidenta escriu una carta, que hem traduït al català i al castellà. Sor 

Véronique Margron va estar a Barcelona al primer trimestre d’aquest curs acadèmic en 

l’acte d’inauguració del curs de la Fundació Joan Maragall, en una conferència pronunciada 

a l’Aula Magna de l’Ateneu Universitari sant Pacià. 

 

Al conjunt de les comunitats religioses, 

membres de la CORREF  

(Confèrencia de religiosos i religioses de França) 
 

 

París, 16 de març de 2020 
 

“Que potser sóc el guardià del meu germà?” (Gen 4,9) 
 
 
Benvolguts i benvolgudes, 
 
Tot i el bon temps, ens trobem en plena tempesta. Tempesta solapada perquè és invisible 
i està com ajupida. Però molt real, i a molts, en aquest món i al nostre país, ja els ha 
colpejat de ple, amb el seu seguici de dolor i de preguntes. 



13 | 75 

 

La CORREF es permet recordar les mesures essencials de confinament.  
 
Cap celebració pública, ni tan sols amb un nombre limitat de participants.  
Per a celebracions litúrgiques intracomunitàries, insteu a respectar les mesures de 
“distanciament social” -1 metre- recomanades per l’Estat. I, per descomptat, les de la 
Conferència episcopal de França i la CORREF pel que fa a la comunió i als concelebrants. 
Un “distanciament social” que s’ha de respectar el màxim possible en tota la vida comuna. 
Moltes comunitats hauran de fer “dejuni eucarístic” aquestes setmanes. Un dejuni que ens 
farà patir. Que sigui la palanca per a una comunió més profunda amb aquest poble invisible 
que es troba en cadascun de nosaltres i en el cor de les nostres comunitats. Ara és el 
moment d’ampliar-ho encara més. 
La qüestió de la vetlla dels nostres germans i germanes morts i de les celebracions 
funeràries és, per descomptat, molt aguda. Més enllà de l’atenció sanitària que es 
requereix, ens tornarem a posar en contacte amb vosaltres i farem propostes més 
específiques per tal que les persones que es morin continuïn sent honrades com s’escau 
a un ésser humà, i que es manifesti sempre la nostra esperança que seran acollides pel 
Déu de tendresa. 
 
Les comunitats que tinguin llits d’ÉHPAD (infermeria) han d’observar estrictament les 
mateixes mesures que aquests establiments, especialment pel que fa a les visites. 
A totes les cases on tenim empleats, s’han de posar en pràctica les recomanacions del 
primer ministre del dissabte 14 de març. Si no es tracta de personal indispensable, com 
els cuidadors i el personal de la cuina, s’ha d’afavorir l’atur parcial o, segons els casos, 
l’atur tècnic. I per descomptat, el teletreball quan sigui possible. Faciliteu el transport del 
personal indispensable de manera segura. 
Val a dir que cal tenir especial cura perquè cap dels nostres empleats no es trobi encara 
amb una major dificultat financera. 
Totes aquestes restriccions ens poden semblar excessives. Comença la primavera, la vida 

floreix amb tots els seus colors i perfums, i ens 
meravella un cop més. Però ara estem lluitant contra 
un enemic invisible i cadascú és, en aquesta guerra i 
des del seu lloc modest, un soldat indispensable. 
 
 

La fraternitat 
No es tracta de combatre la propagació del virus 
només per nosaltres mateixos, sinó en nom de la 
fraternitat, en nom de la cura dels altres, en primer 
lloc dels més fràgils de les nostres societats: malalts, 
migrants, sense llar, pobres i molts d’altres. Les 
nostres societats, potser nosaltres mateixos, solem 
posar dones i homes, grups humans en quarantena, 

encara més temps. De vegades els convertim en bocs expiatoris. La nostra història, 
incloent-hi la religiosa, encara avui porta els estigmes d’aquests col·lectius. La necessària 
“quarantena” on se’ns demana estar a partir d’ara, podria tenir la virtut espiritual d’apropar-
nos per la fe i pel cor a tots aquests rostres vulnerables, rebutjats, marginats, i a tots els 
qui pateixen. 
 
La fraternitat és també la preocupació pel nostre sistema sanitari i per tot el personal que 
el sosté dia rere dia. Aquestes persones estan a primera fila per tots nosaltres. Coneixem 
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la seva competència, la seva implicació. També coneixem els seus límits, fins i tot en un 
país ric com el nostre. No afavorim, per negligència o imprudència, la complicació de la 
seva tasca. En les properes setmanes arribaran més pacients i més greus. El virus pot 
afectar tothom i es poden desenvolupar formes greus en tothom. La fraternitat ens insta a 
tenir cura de fer tot el possible per no dificultar encara més els serveis especialitzats, o fins 
i tot el conjunt del sistema sanitari, i evitar d’esgotar encara més les persones que es donen 
sense comptar. Expressem-los el nostre agraïment. 
 
 

L’hospitalitat 
Nosaltres, que estimem tant l’hospitalitat, la primera virtut bíblica, fem-la creativa! 
En primer lloc, creativa –i som ben conscients que és difícil– per als nostres germans i 
germanes grans que es troben malalts i en cases de cura. La visita forma part del nostre 
art de viure. És per a nosaltres una necessitat humana tant com espiritual. Però avui és 
imprescindible que trobem altres formes de visites, de suport, d’acompanyament. No 
només per protegir-los, sinó també per vetllar per aquells amb qui convivim i que treballen 
amb nosaltres. Buscar maneres que expressin la nostra amistat i la nostra atenció. 

 
La nostra capacitat d’ésser humans ha de ser ferma en aquesta batalla a llarg termini. No 
per desafiar un virus que tant se li’n fa, sinó sent, en la mesura de les nostres possibilitats, 
petits laboratoris sense pretensions d’aquesta creativitat en les relacions. 
 
També proposem que cada comunitat pugui pregar per l’hospital més proper, per tots els 
seus pacients i el personal sanitari. Però també pels casals d’avis del nostre barri o per les 
nostres cases. I també pels equips mèdics i d’infermeria que treballen a la presó i en 
associacions al servei dels més desatesos al nostre país. 
 
En aquesta hospitalitat de la fe encarnada, no oblidem els serveis de l’Estat, ells també en 
primer lloc, incansablement, com també els dels ajuntaments. Aquestes dones i aquests 
homes estan al nostre servei. Tots ells s’enfronten a quelcom nou des de fa temps en una 
dimensió que sacseja la societat sencera i ho capgira tot a les nostres societats. Ara no és 
el moment d’especulacions polítiques, com tampoc de voler convertir-se en director 
general de Sanitat. Posteriorment es farà balanç. Ara mateix, recolzar-los és voler que la 
nostra democràcia, la manera en què estem visceralment lligats a la llibertat, la dignitat, la 
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igualtat i la fraternitat, es mantinguin dempeus en aquesta crisi sense precedents i 
prevalguin. 
Tant de bo que expresséssim el nostre agraïment els uns als altres. 
 

La compassió 
La nostra tradició bíblica ens ensenya que les plagues no estan mai lluny. També ens 
explica que els humans necessitem temps, 40 dies, 40 anys, per trobar el nostre camí, per 
canviar la nostra vida, el nostre cor. És hora d’obrir-lo més, d’ampliar l’espai de la tenda 
interior. 
Aquestes setmanes confuses, molta gent està i estarà espantada, angoixada, sense saber 
on recolzar-se. Com a Església hem de trobar la manera de donar-los suport, fins i tot quan 
no els podem anar a veure físicament, cosa que solem fer molts de nosaltres, visitant-los 
o acompanyant-los. Manifestar la nostra escolta, la nostra proximitat trasbalsada, la nostra 
fe humil i tenaç és una prioritat. El suport espiritual i humà no es pot interrompre, ara que 
persones i famílies el necessitaran més que mai, puig que els llocs habituals, les 
parròquies… ja no poden respondre com abans. El servei de l’Església, avui més que ahir, 
ha de ser de compassió per a qui ho necessiti. Ens toca a tots inventar una nova forma, al 
servei de tots, en aquests moments de gran prova per a molts. 
 

 
 
 
Benvolgudes Germanes, benvolguts Germans i Pares, fem-nos costat mútuament a través 
de l’amistat i l’oració; preguem afí que tots aprenguem d’aquest drama i d’aquesta lluita a 
esdevenir més humans i propers. No oblidem res que manifesti la nostra responsabilitat i 
la nostra preocupació per tothom. 
 

Amb tota la meva amistat fraterna 
 
 

Gna. Véronique Margron, op.,  
Presidenta de la CORREF 

 
 
 
CORREF : 3 rue Duguay-Trouin 75006 Paris Tél : 01 45 48 18 32 Fax : 01 45 48 81 14 email : secgen@corref.fr – 

www.viereligieuse.fr 

mailto:secgen@corref.fr
http://www.viereligieuse.fr/
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COVID-19: EMERGÈNCIA SOCIAL/SANITÀRIA I OPORTUNITAT 
DE GLOBALITZAR LA HUMANITZACIÓ  

 
Covid-19: Emergència social/sanitària i oportunitat 
de globalitzar la humanització  
 
Quan portem més d’una setmana de confinament a 
causa del coronavirus a tot el país (i també a molts 
altres països arreu del món), volem oferir la nostra 
paraula d’alè, d’ànim i d’esperança en aquesta 
emergència sanitària i social.  
 

Quan els infectats i els morts a causa del virus van augmentant volem encoratjar totes 
les persones que estan donant el millor de si mateixes, sovint en condicions adverses. A 
totes les persones treballadores que estan sostenint aquest moment dur i incert. Tot 
el col·lectiu professional sanitari, que comprèn el personal mèdic, d’infermeria i auxiliar, 
equip administratiu, personal de neteja, personal de cuina, treballadors i treballadores 
d’ambulàncies… Els equips professionals de la xarxa de Serveis Socials bàsics, i d'una 
manera molt especial tots els qui treballen en centres residencials d'infància i joventut, de 
persones amb diversitat funcional i de gent gran. Però també el personal de les botigues 
d’alimentació, bàsiques per poder restar confinats; transportistes de les cadenes 
alimentàries i productors de productes de primera necessitat; treballadores d’atenció als 
telèfons d’interès; a les treballadores familiars i auxiliars de la llar, als empleats de la neteja 
i l’ordre; forces de seguretat... és a dir, a totes les persones que cada dia sostenen amb el 
seu treball i el seu servei la vida quotidiana, amb feines moltes vegades no prou 
reconegudes. A totes elles volem agrair, valorar i reconèixer el treball i l’esforç; volem 
que ens sentin propers, sostenint, tant com puguem, el seu treball en benefici del bé 
comú. I això és el que s’expressa cada vespre als nostres balcons.  
 
També volem tenir una paraula d’ànim per tants treballadors i treballadores autònomes 
que han hagut de parar i no saben el que el futur els oferirà; també aquelles treballadores 
i treballadors que, a causa de la manca de matèries estan veient amb incredulitat i 
incertesa com les seves empreses han d’acollir-se a un ERTO, amb el que suposa de 
no saber si es cobrarà a final de mes ni quant... I ja són desenes de milers.  
 
Plou sobre mullat  
 
Sí, l’emergència sanitària està comportant una emergència social d’abast gegantí, que per 
a molts segueix a la gran crisi del 2008. De nou, plou sobre mullat. Haurem après alguna 
cosa i no deixarem que s’estenguin la pobresa i la desigualtat?  
 
A la vegada, recordem que situacions com aquesta (i de més dures) les viu bona part del 
nostre món (a l'Àfrica, a Centre i Sud-Amèrica, a l'Àsia), totalment nafrat per les 
esgarrinxades ferotges d'un capitalisme que –no ens cansarem de repetir– provoca 
injustícies i desigualtats que deixen milions de persones al marge. Per aquest motiu ens 
solidaritzem amb tots els pobles que no tenen uns serveis sanitaris, d'assistència i 
socials mínims necessaris per a desenvolupar-se com a fills i filles de Déu.  
 
Però alhora, com tantes vegades al llarg de la història, en aquestes condicions adverses i 
amenaçadores està apareixent el millor en tantes persones que, lluny de resignar-se, es 
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posen en acció solidària a favor dels més febles. La creativitat i les mobilitzacions 
ciutadanes estan sent un raig de llum enmig dels núvols foscos.  
 
Crida en favor de les energies positives i constructives en clau comunitària  
 
És per això que volem fer una crida a tota la població a lliurar la batalla contra els instints 
més primaris que tenen tendència a aparèixer en aquestes situacions, en favor de les 
energies més positives i constructives, en clau comunitària. Tenim una oportunitat 
de créixer en aquells aspectes més humans, que potser teníem una mica oblidats 
entre tant deler de producció i consum: el temps per pensar, per valorar les petites 
coses de cada dia, els plaers 
senzills i quotidians, l’escolta i 
l’atenció als que tenim al costat, la 
part més creativa i artística que hi 
ha dins de cadascú, la clau més 
comunitària contra 
l’individualisme invasor...  
 
C om a treballadores i 
treballadors seguidors de Jesús 
de Natzaret volem manifestar la 
nostra proximitat i solidaritat a 
totes aquestes persones; la 
nostra comunió en l’acció i la nostra pregària confiada i agraïda a Aquell que percebem 
com a Misteri de Vida. Tant de bo que, a partir d'aquesta nova crisi, aprenguem a 
construir sobre uns bons fonaments (Jesús ens convida a construir sobre roca), 
humans i dignes per a tothom; i que així puguem copsar i maldar per allò que és 
essencial per al desenvolupament de la persona (la salut, una feina decent per viure 
dignament, viure fraternalment en comunitats…). Criteris que ens permetin globalitzar la 
humanització arreu en comptes de promoure la riquesa econòmica de pocs.  
 
Per això, demanem a les autoritats polítiques –a les quals també volem animar en aquest 
moment difícil per les decisions no fàcils que s’han de prendre– que gestionin aquesta 
crisi amb honestedat i responsabilitat compartida al servei del bé comú. I que 
facilitin, tant com puguin, els recursos materials i personals que demana aquesta crisi 
sòcio-sanitària a totes les persones que estan en primera línia. Amb l’esperança que 
això sigui la llavor d’una sortida més humana per a tothom.  
 
Pensem especialment en les persones infectades, aïllades i que han mort en la 
soledat. Que les seves famílies puguin sentir l’escalf de tothom.  
 
També alertem sobre la necessitat de protegir d'aquesta malaltia (que avui afecta, 
principalment, el món occidental) a pobles dels altres continents que hem citat.  
 
I, finalment, cridem a mobilitzar-nos solidàriament, a sostenir els qui ja ho estan fent i 
animar a d’altres a fer-ho segons les seves possibilitats. Donar gratuïtament és un signe 
inconfusible i excels d’humanitat.  
 
MOVIMENTS I COL·LECTIUS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: 
ACO, GOAC, JOC I MIJAC, CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS 
OBRERS 
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¿DÓNDE ESTÁ DIOS? • Víctor Codina, sj 
 
Afortunadamente, junto a los terroríficos y casi morbosos noticiarios televisivos sobre la 
pandemia, aparecen otras voces alternativas, positivas y esperanzadoras. 

Algunos recurren a la historia para 
recordarnos que la humanidad ha 
pasado y superado otros momentos 
de pestes y pandemias, como las de 
la Edad media y la de 1918, después 
de la primera guerra mundial. Otros 
se asombran de la postura unitaria 
europea contra el virus, cuando 
hasta ahora discrepaban sobre el 
cambio climático, los inmigrantes y 
el armamentismo, seguramente 
porque esta pandemia rompe 

fronteras y afecta a los intereses de los poderosos. Ahora a los europeos les toca sufrir 
algo de lo que padecen los refugiados e inmigrantes que no pueden cruzar fronteras. Hay 
humanistas que señalan que esta crisis es una especie de “cuaresma secular” que nos 
concentra en los valores esenciales, como la vida, el amor y la solidaridad, y nos obliga a 
relativizar muchas cosas que hasta ahora creíamos indispensables e intocables. De 
repente, baja la contaminación atmosférica y el frenético ritmo de vida consumista que 
hasta ahora no queríamos cambiar. Ha caído nuestro orgullo occidental de ser 
omnipotentes protagonistas del mundo moderno, señores de la ciencia y del progreso. En 
plena cuarentena doméstica y sin poder salir a la calle, comenzamos a valorar la realidad 
de la vida familiar. Nos sentimos más interdependientes, todos dependemos de todos, 
todos somos vulnerables, necesitamos unos de otros, estamos interconectados 
globalmente, para el bien y el mal.  

También surgen reflexiones sobre el problema del mal, el sentido de la vida y la realidad 
de la muerte, un tema hoy tabú.  La novela La peste de Albert Camus de 1947 se ha 
convertido en un best seller. No solo es una crónica de la peste de Orán, sino una parábola 
del sufrimiento humano, del mal físico y moral del mundo, de la necesidad de ternura y 
solidaridad. 

Los creyentes de tradición judeo-cristiana nos preguntamos por el silencio de Dios ante 
esta epidemia. ¿Por qué Dios lo permite y calla? ¿Es un castigo? ¿Hay que pedirle 
milagros, como pide el P. Penéloux en La peste? ¿Hemos de devolver a Dios el billete de 
la vida, como Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov, al ver el sufrimiento de los 
inocentes? ¿Dónde está Dios? 

No estamos ante un enigma, sino ante un misterio, un misterio de fe que nos hace creer y 
confiar en un Dios Padre-Madre creador, que no castiga, que es bueno y misericordioso, 
que está siempre con nosotros, es el Emanuel; creemos y confiamos en Jesús de Nazaret 
que viene a darnos vida en abundancia y se compadece de los que sufren; creemos y 
confiamos en un Espíritu vivificante, Señor y dador de vida. Y esta fe no es una conquista, 
es un don del Espíritu del Señor, que nos llega a través de la Palabra en la comunidad 
eclesial.  

Todo esto no impide que, como Job, nos quejemos y querellemos ante Dios al ver tanto 
sufrimiento, ni impide que como el Qohelet o Eclesiastés constatemos la brevedad, 
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levedad y vanidad de la vida. Pero no hemos de pedir milagros a un Dios que respeta la 
creación y nuestra libertad, quiere que nosotros colaboremos en la realización de este 
mundo limitado y finito. Jesús no nos resuelve teóricamente el problema del mal y del 
sufrimiento, sino que a través de sus llagas de crucificado-resucitado nos abre al horizonte 
nuevo de su pasión y resurrección; Jesús con su identificación con los pobres y los que 
sufren, ilumina nuestra vida; y con el don del Espíritu nos da fuerza y consuelo en los 
nuestros momentos difíciles de sufrimiento y pasión.  

 

¿Dónde está Dios? Está en las víctimas de esta pandemia, está en los médicos y sanitarios 
que los atienden, está en los científicos que buscan vacunas antivirus, está en todos los 
que en estos días colaboran y ayudan para solucionar el problema, está en los que rezan 
por los demás, en los que difunden esperanza. 

Acabemos con un salmo de confianza que la Iglesia nos propone los domingos en la hora 
litúrgica de las Completas, para antes de ir a dormir: 

“Tú que vives bajo el amparo del Altísimo y pasas la noche bajo la sombra del 
Todopoderoso, di al Seño: refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío.  

Pues él te libra de la red del cazador, de la peste funesta: con sus plumas te protege, bajo 
sus alas hallas refugio: escudo es su fidelidad.  

No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en 
las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía” (Salmo 90,2-7). 

Quizás nuestra pandemia nos ayude a encontrar a Dios donde no lo esperábamos.   

Víctor Codina sj 
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ELS BISBES PARLEN DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA 
 
Quatre de les cartes dominicals, corresponents al diumenge 22 de març, parlen de 
l’emergència sanitària.  
 
L’arquebisbe de Tarragona, Joan 
Planellas, diu que “la natura ens 
obliga a fer una mena de Quaresma 
forçada per a tots i, a més, amb la 
incertesa de no saber quan arribarà 
veritablement la joia pasqual”. Fa 
seva una reflexió d’una psicòloga, de 
nom Francesca Morelli, en la qual, 
entre altres coses, diu que “en un 
moment en què el canvi climàtic està 
arribant a nivells preocupants, se’ns 
obliga al bloqueig, a la parada 
necessària” i que “en un moment en 
què certes polítiques i ideologies 
discriminatòries pretenen fer-nos retornar a un passat vergonyós, apareix un virus que ens 
fa experimentar que, en un obrir i tancar d’ulls, podem convertir-nos nosaltres mateixos en 
discriminats”. Afirma que és bo “pensar què en podem treure, de positiu, de tot aquest 
problema” i que el fet d’haver d’estar reclosos “pot esdevenir una crida a cercar la riquesa 
d’una sobrietat veritable que ens porti al més profund i autèntic en nosaltres i en els altres”. 
Manifesta que en aquests dies, “hem d’unir-nos especialment als malalts i a les famílies 
que pateixen aquesta pandèmia” i que li agradaria “pregar també pel personal sanitari, tot 
agraint-los l’esforç sobrehumà que estan realitzant”. Demana que tinguem “una cura 
especial pels més febles, no obviant aquella crida de Càritas o de la mateixa comunitat de 
Sant’Egidi, a «no deixar abandonats els “amics” sense sostre»”. Finalment, diu que té el 
seu cor posat en els mossens, els religiosos i religioses i tots els laics i laiques entregats 
que han d’acompanyar el poble sant de Déu en aquesta crisi i demana que “tot el poble de 
Déu se senti acompanyat pel consol de la Paraula de Déu, per l’escalf espiritual de les 
nostres parròquies i comunitats —ni que sigui telemàticament— i per la pregària sincera”.  
 
El cardenal Joan Josep Omella, diu que “el coronavirus ha posat en estat d’alerta el nostre 
món: l’economia, la política, la religió, la sanitat pública, les escoles, les universitats, els 
llocs de treball, etc”, que “a tots ens agafa por, una certa dosi d’incertesa” i que “ens 
envaeixen preguntes que són al cor dels ciutadans: Què hem de fer? Estem fent el 
correcte? Caldria prendre mesures més contundents?”. Recorda que “les autoritats ens 
insisteixen en la importància de col·laborar activament seguint les seves indicacions per 
evitar que aquest virus es propagui”. Demana “insistentment a tothom que seguim totes 
les instruccions”. En aquesta situació, convida a seguir la celebració de la Santa Missa per 
televisió o per ràdio i a pregar sols o en família, així com a fer un gest de bon samarità i 
atendre els germans més necessitats, els nostres veïns, “seguint sempre les indicacions 
sanitàries exigides per evitar el contagi, especialment, entre la població de risc”. Demana 
que “procurem ser prop dels qui pateixen i ho passen malament” i que “aprofitem d’una 
manera particular el telèfon, Internet i les noves tecnologies per ser ben prop de les 
persones que estan més soles”. Diu que aquest temps de reclusió és també una 
oportunitat, que “dediquem temps per repassar la nostra vida”, “per al recolliment i per a la 
pregària personal i familiar, per regalar un temps a Déu” i “per a la lectura atenta i pregada 
dels passatges bíblics que l’Església ens ofereix en la litúrgia d’aquests dies de Quaresma. 
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Finalment, ens anima a invocar diàriament la intercessió de la nostra Mare, Santa Maria i 
demana que “el Senyor ens beneeixi, ens guardi i ens concedeixi la pau”.  
 
El bisbe de Vic, Romà Casanova, adreça una carta a tots els diocesans, titulada “Llunyans 
en la distància, propers en la comunió”, en la qual expressa la seva proximitat i el seu 
suport. Diu que té molt present el sofriment dels malalts i dels seus familiars i fa palès el 
seu reconeixement i el seu agraïment “als qui tenen cura dels malalts, amb l’heroïcitat 
d’arriscar la seva pròpia salut, així com també a les autoritats que serveixen el bé comú”. 
Afirma que “en la nostra diòcesi l’impacte de la pandèmia és ja molt dur, de manera 
particular a les poblacions d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i 
Òdena” i que “us porto a tots en el meu cor de pastor: malalts, familiars, serveis sanitaris i 
de seguretat, famílies confinades a les llars, persones que esteu passant soles aquesta 
situació”. Des d’aquesta sol·licitud per tots ells els vol oferir unes reflexions que volen 
arribar al seu cor i poden servir-los d’ajuda per a viure aquesta prova des de la fe cristiana. 
Finalment, vol dir-los que els acompanya amb la seva pregària i la benedicció del Senyor 
i comunica que “cada dia, mentre duri aquest temps de prova, des del «comunidor» de la 
catedral del nostre bisbat, en el punt més alt de la façana, us imparteixo la benedicció amb 
el Santíssim Sagrament, fent-ho amb el senyal de la creu en els quatre punts cardinals, 
després de celebrar l’Eucaristia i adorar el Senyor, demanant per tots vosaltres, a fi que 
tothom, arreu de la diòcesi, rebi la gràcia salvadora de Crist”.  

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, diu que escriu “aquesta glossa setmanal confinat al 
Palau Episcopal” i ens adreça “unes paraules senzilles de conhort, de consell i de proposta, 
inspirades en les paraules de Jesús –No tingueu por!-“. Afirma que “enmig del pànic 
generalitzat provocat per l’epidèmia del coronavirus escoltem com el Senyor ens diu, 
també a nosaltres: no tingueu por!”, que “és una invitació a la confiança en Ell” i que quan 
Jesús deia als deixebles “no tingueu por”, “els mostrava que ell podia calmar la tempesta i 
podia ressuscitar d’entre els morts”. Recorda que el problema “és un contagi massiu de la 
població en risc i el col·lapse dels hospitals” i que “per això, hem de complir el confinament, 
única mesura realment eficaç per evitar l’explosió exponencial de l’epidèmia”. Recorda 
també que “no estem confinats per por sinó per caritat”, ens exhorta a no tenir por sinó 
caritat, a quedar-nos a casa per caritat i a encomanar-nos des d’allí al sant votat de cada 
poble. Manifesta que “no estem lluny de Jesús en aquest temps de confinament si 
dediquem cada dia una estona a llegir en clau orant la Paraula de Déu i a tenir cura dels 
qui estan amb nosaltres o, per telèfon, dels qui estimem i ens necessiten”. Finalment, 
proposa que “aprofitem aquest temps per intensificar la vida espiritual a través de l’oració 
i la caritat”, que “trobem un temps per a cada cosa” i “aprofitem tot allò de bo que ens 
ofereix Internet”, però que no ens oblidem que “amb la Bíblia i el telèfon no tenim por”. 
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REZAR EL PADRENUESTRO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS, 
POR JOSÉ ANTONIO PAGOLA 

La oración del Padrenuestro es una oración breve. La 
única que Jesús dejó en herencia a sus seguidores. Es 
una oración extraña. La rezan todos los cristianos, pero no 
habla de Cristo. Se reza en todas las iglesias, pero no se 
menciona a ninguna iglesia. Los católicos la pronuncian en 
la misa del domingo, pero no dice nada de ninguna religión. 
Como dice J. D. Crossan, es “una oración revolucionaria 

que proclama una nueva visión de la historia. Se trata de un manifiesto radical y un 
himno de esperanza en un lenguaje dirigido a toda la tierra”. 

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS 

Tú eres nuestro Padre, recuerda que todos somos tus hijas e hijas. Estás en los cielos 
porque eres de todos. No estás ligado a ningún templo, ni a ningún lugar sagrado de la 
tierra. No perteneces a un pueblo ni a una raza privilegiada. No eres propiedad de ninguna 
religión. No eres solo de los buenos. Todos te podemos invocar como Padre. 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE 

Es nuestro primer deseo en estos momentos dolorosos para toda la humanidad. Que tu 
nombre de Padre sea reconocido y respetado. Que nadie lo desprecie haciendo daño a 
tus hijos e hijas. Que no perdamos nuestra confianza en Ti. Que sean desterrados los 
nombres de todos los dioses e ídolos que nos deshumanizan. El dinero que nos divide 
y no nos deja ser hermanos; la violencia que alimenta nuestras guerras; el poder que nos 
lleva a despreciar a los débiles. 

VENGA TU REINO 

Si Tú reinas entre nosotros, reinarán en la tierra la justicia, la igualdad y la paz. Nos 
podremos enfrentar juntos a los problemas del planeta. Unidos como hermanos y 
hermanas venceremos a las pandemias que puedan afligir a la humanidad. Que no reinen 
los ricos sobre los pobres; que los pueblos poderosos no abusen de los débiles; que 
los varones no dominen a las mujeres. Que venga tu reino y reine en la tierra la fraternidad. 

HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO 

Que se haga tu voluntad y no la nuestra. El coronavirus nos está descubriendo que en la 
tierra todo está inacabado, todo lo vivimos a medias. No queremos aprender que los 
humanos somos seres frágiles y vulnerables, que no podemos alcanzar aquí la plenitud 
que desde lo más hondo de nuestro ser todos anhelamos. Padre, solo podemos confiar en 
tu Bondad insondable. Que no se haga pues lo que queremos nosotros, movidos por 
el egoísmo, el consumismo y nuestro bienestar. Que se haga lo que Tú quieres, pues 
siempre buscarás el bien de todos.na iglesia de Manila (Filipinas) –  EFE/EPA/MARK R. 
CRISTINO 

PERDÓNANOS NUESTRAS DEUDAS 

Padre, perdona nuestras deudas: nuestra indiferencia, nuestra incredulidad, nuestra 
resistencia a confiar en Ti. A lo largo de estos años, todos hemos cambiado mucho 
por dentro. Nos hemos hecho más críticos, pero también menos consistentes. Más 
indiferentes a todo lo que no sea nuestro bienestar, pero más vulnerables que nunca ante 



23 | 75 

 

cualquier crisis. No nos resulta fácil creer, pero se nos va a hacer difícil no creer en nada. 
Padre, perdónanos y despierta nuestra vida interior. 

COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES 

En estos momentos en que vivimos sobrecogidos al descubrir la impotencia que todos 
sentimos ante ese límite inevitable de la muerte, también nosotros queremos perdonarnos 
mutuamente, unos a otros. No queremos alimentar ni rechazos ni resentimientos 
contra nadie. Queremos vivir esta dura experiencia como hermanas y hermanos. 

 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 

Somos débiles y limitados. Lo estamos experimentando ahora más que nunca. Estamos 
siempre expuestos a tomar decisiones y cometer errores que pueden arruinar nuestra vida 
y la de otros. Por eso, no nos dejes caer en la tentación de olvidarte y rechazarte a Ti, 
Padre. Despierta en nosotros la confianza en tu bondad. Te necesitamos más que 
nunca. Tú puedes abrir caminos para encontrarte con cada uno de nosotros: creyentes y 
no creyentes, ateos o agnósticos. Que todos podamos sentir tu fuerza callada pero eficaz 
en nuestro interior. 

Y LÍBRANOS DEL MAL 

Somos responsables de nuestros errores, pero también víctimas. El mal y la injusticia no 
están solo en nuestras personas. Están también en las estructuras y las instituciones, 
en las políticas y las religiones. Por eso, terminamos nuestra oración con un grito: ¡Padre, 
arráncanos del mal! Un día, esa felicidad plena que todos anhelamos se hará realidad. Las 
horas alegres y dichosas que hemos disfrutado en la tierra y también las experiencias 
amargas y dolorosas que hemos vivido; el amor, la justicia y la solidaridad que hemos 
sembrado, y también los errores y torpezas que hemos cometido… Todo será 
transformado en felicidad plena. Ya no habrá muerte ni dolor. Nadie estará triste, nadie 
tendrá que llorar. Un texto cristiano escrito en una de las primeras comunidades pone en 
boca de Dios estas palabras: “Al que tenga sed, yo le daré gratis del manantial de la vida” 
(Apocalipsis 21,6). “Gratis”, es decir no por nuestros méritos; “al que tenga sed de vida”, 
¿y quién no tiene sed de vida eterna? Cada uno ha de decidir cómo quiere vivir y cómo 
quiere morir. Yo creo y confío en que el misterio último de la realidad, que algunos 
llamamos “Dios”, otros “Energía”, otros “lo Trascendente” y otros “nada”, es un Misterio 
de Bondad en el que todos encontraremos la Plenitud de nuestra existencia. 

AMÉN. 
 
https://www.vidanuevadigital.com/tribuna/rezar-el-padrenuestro-en-tiempos-del-
coronavirus-por-jose-antonio-pagola/ 

https://www.vidanuevadigital.com/tribuna/rezar-el-padrenuestro-en-tiempos-del-coronavirus-por-jose-antonio-pagola/
https://www.vidanuevadigital.com/tribuna/rezar-el-padrenuestro-en-tiempos-del-coronavirus-por-jose-antonio-pagola/
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LA VACUNA DE L’ESPERANÇA 
 

GABRIEL MAGALHÃES 

 

La Vanguardia -20/03/2020  

 

En la nostra joventut i edat madura, creiem que sabem moltes coses quan, en realitat, el 
que ens passa és que, senzillament, desitgem que es noti que existim. Un adolescent sol 
parlar disparant canonades, llançant bombes, i passa el mateix amb els adults que ens 
metrallen amb les seves opinions. Amb el pas dels anys s’aprèn que tot això són coets 
llançats al cel del destacament que desitjaríem obtenir. I, a poc a poc, admeto que sé cada 
vegada menys coses, però que tenen fondària i funcionen com finestres obertes per a 
amplis horitzons. 

Una de les lliçons que el temps m’ha ensenyat és que no hi ha cosa dolenta que no pugui 
donar origen a una realitat bona. Tot, fins i tot els desastres, conspira per a la possibilitat 
del bé. De vegades necessitem una mica de temps per descobrir el camí de bondat que 
neix de les escomeses de la desgràcia. Però tard o d’hora la nostra mirada s’il·lumina, les 
tenebres es dissolen i s’obre a la fi un camí de claredat. 

El coronavirus ha derrotat els diners, potser la divinitat més cruel de l’actualitat  

La pandèmia del coronavirus és en aquest moment una fotografia borrosa. Podem donar 
tantes voltes com vulguem a la lent de comprendre que alguna cosa quedarà sempre 
desenfocada. El temps d’aquesta malaltia i les seves conseqüències no té res a veure amb 
el trepidant ritme informatiu. S’imposa, doncs, la cautela en allò que es diu, en allò que 
s’escriu. La societat ja ha passat per una fase humorística, en la qual aquest virus permetia 
tota mena de bromes, i ara hem entrat en una etapa apocalíptica, amb la gent combatent 
la fi del món amb munició trobada a les lleixes dels hipermercats. 

Crec que una cosa és clara: aquesta malaltia serà un repte per a Europa. En primer lloc, 
un desafiament tècnic: com superaran, per exemple, els nostres sistemes sanitaris 
esquerdats per l’austeritat d’aquests últims anys el problema de la multitud de persones 
que hi acudirà? En segon lloc, es posarà a prova el civisme de la població: aconseguirà 
una societat aparentment una mica desestructurada fer front a aquesta crisi? Per fi, sorgeix 
la qüestió econòmica. Algun dia ens passaran la factura, pesant segurament, de les 
mesures que ara estem obligats a prendre. Davant aquest secret, silenciós terratrèmol 
sanitari del coronavirus, amb un gradació en l’escala de Richter encara per determinar, no 
sabem què s’esfondrarà i què continuarà dret. 

Però també hi ha paisatges positius que s’obren. En primer lloc, mentre el món es 
desaccelera, com uns cavallets que s’aturen, ens estem adonant que el planeta i les 
nostres vides podrien ser diferents. És veritat que hi haurà seriosos problemes econòmics, 
però de moment el coronavirus ha derrotat els diners, potser la divinitat més cruel de 
l’actualitat. Les borses ens claven fuetades cada dia, a veure si tornem a fer rodar la nòria 
financera, però no els fem gaire cas. De sobte, ja no s’adora el déu dèficit als altars de la 

https://www.lavanguardia.com/autores/gabriel-magalhaes.html
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política europea. I és bonic que, per fi, li donem a la vida humana més valor que als bilions 
de la globalització. 

El món actual és un bellugueig vertiginós de la cobdícia al voltant de la Terra. Aquesta 
avidesa cega està soscavant els equilibris naturals. Avui dia, el Saturn de Goya té entre 
les grapes el nostre planeta, que devora estúpidament. No obstant això, la Terra en tindrà 
prou amb desemmandrir-se, canviant el clima, per exemple, per fer-nos miques. La pausa 
imposada pel coronavirus planteja que aquest carrusel planetari d’insaciables activitats 
lucratives no és fatal. Gradualment, el cel és més clar, l’aire més pur. S’albira així la 
possibilitat d’una globalització més mesurada i raonable. De fet, les malalties poden 
permetre que ens replantegem la nostra vida. I, de vegades, després de patir-les, naixem 
de nou per a una biografia completament diferent. 

 

Aquest és el repte més subtil de l’actual desafiament sanitari: quan tot això s’acabi, 
voldríem viure com ho hem fet aquests últims anys? Aquesta pregunta guanyarà 
profunditat al llarg dels dies, al mateix temps que el dolor anirà, desgraciadament, 
augmentant amb una escalada, encara imprevisible, del nombre de víctimes, cadascuna 
un preciós ésser humà a qui hem de retre homenatge. 

És molt important complir amb les mesures de prevenció. Hem de professar, a les cel·les 
de casa nostra, com monjos cartoixans de l’emergència sanitària. Però el compliment 
d’aquestes normes causa una ceguesa estranya, que ens transforma en talps enterrats en 
els seus gestos rituals. Per tant, mentre el temps no passa a les finestres que ens envolten, 
reflexionem. Resem les nostres memòries i pensaments. Tard o d’hora entendrem que 
potser tot plegat constitueix una invitació perquè visquem d’una altra manera. “Avui és el 
primer dia de la resta de la meva vida”, canta el músic portuguès Sérgio Godinho. El desig 
i l’esperança d’un món millor, més serè i equilibrat, poden ser una vacuna contra moltes 
de les pors, de les angoixes que està provocant el coronavirus. 
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LA FUNDACIÓ DE SOR LUCÍA NO POT PARAR 
 

MIREIA ROURERA.  
El Punt Avui. 20 març 2020 

 

La Plataforma d’Aliments 
de la Fundació del Convent 
de Santa Clara, al darrere 
de la qual hi ha la monja 
Lucía Caram, treballa en 
una situació d’emergència 
per poder dur menjar a 
1.600 famílies de Manresa, 
majoritàriament usuàries 
dels serveis socials. Però 
per la situació d’alarma per 
culpa del coronavirus 
molta gent s’apropa a les 
portes de la fundació per 
demanar menjar, moltes 
d’aquestes persones estan en llista d’espera dels Serveis Socials, i algunes, segons 
explica Sor Lucía, “no tenen hora fins al mes d’abril”. A totes els han donat menjar i pro-
ductes de primera necessitat i, s’intueix, la demanda d’ajuda no acabarà en un futur imme-
diat. “No podem tancar de cap manera”, assegura la monja activista. 

Aquests dies de confinament, en què els voluntaris treballen en les més estrictes mesures 
de seguretat i els usuaris han de fer cues controlant les distàncies i sense tenir contacte 
físic, la plataforma munta lots i carros plens de menjar en els quals intenta posar productes 
frescos, molt necessaris perquè molts dels demandants s’han quedat sense els menjadors 
socials als quals van habitualment. En aquest sentit, Lucía Caram fa una crida a tothom 
que els pugui fer arribar productes frescos a través del web Fundaciodelconventdesanta-
clara. “Necessitem fruita, verdures, llet, pollastre i ous”, manté. També assegura que 
davant les circumstàncies actuals també estan repartint “productes d’higiene i bolquers per 
a infants”. 

 

“Aquesta situació d’alarma la gent més pobra la viu amb una gran angoixa. Ells no poden 
anar al supermercat, no poden anar al menjador on van habitualment perquè està tancat i, 
per contra, també tenen els fills a casa, per això nosaltres hem decidit reforçar el nostre 
banc d’aliments, per donar-los suport i muntar un pla de xoc”, explica Lucía Caram, que 
veu amb impotència “com els més pobres pateixen sense esperança”. 

 

Assegura que han demanat als voluntaris habituals de més de seixanta anys d’edat i que 
tenen un perfil de risc que es quedin a casa i han agafat voluntaris més joves, que tenen 
menys risc. “Ara mateix, als voluntaris de la fundació, de menys de 40 anys, s’hi han afegit 
més voluntaris joves de l’Esbart Manresà, de la colla castellera els Tirallongues i de la colla 
castellera Penjats del Campus de Manresa”, explica. Es tracta d’una veritable demostració 
de solidaritat dels veïns i entitats de Manresa. A part, al convent de Santa Clara, on viuen 
sis monges, “hi ha cinc persones acollides de Veneçuela, Ghana i Navarra que s’havien 
quedat al carrer i viuen amb nosaltres”. 
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SALESIANS IMPRIMEIXEN VISERES 3D PER AL PERSONAL 

SANITARI 
 

Catalunya Religió. 23/03/2020 

 
El Punt Òmnia de la Plataforma d'Educació Social Martí-Codolar ha començat la impressió 
de viseres protectores per al personal sanitari. Una iniciativa que sorgeix a nivell 
estatal. Iván Cabeza, referent de comunicació a la plataforma social dels Salesians a Martí 
Codolar, ha explicat que “quan vam conèixer la iniciativa Coronavirus Maker ens hi vam 

afegir”. El procés d’elaboració de les 
viseres és lent, 3 hores per cada 
unitat. Així, quan disposin de 5 
unitats completes l’organització es 
posarà en contacte amb ells per 
recollir-les. 
Cabeza està fent teletreball. Al 
disposar d’aquesta eina, que també 
empra al Punt Òmnia de Martí-
Codolar, pot donar suport al 
personal sanitari que està fent front 
a l’emergència. 
 

 

LES CLARISSES DE VILOBÍ D’ONYAR: “COSIM MASCARETES 

AMB TOT EL COR I TOTA L’ÀNIMA” 
 
Laura Mor. Catalunya Religió. 24/03/2020 
 
Les germanes clarisses de la fraternitat de Vilobí d’Onyar ja fa una setmana que cusen 
mascaretes. Les hores que dedicaven habitualment a fabricar el pa per a l’eucaristia, les 
dediquen ara a enfilar fil i agulla. Els ho va demanar Pilar Pina, delegada de vida 
consagrada del bisbat de Girona. Com a directora de la Clínica Bofill de Girona, que 
aquests dies es dedica a atendre malalts per coronavirus, de seguida va identificar la 
necessitat. 
 

“No podíem fer res més a part de pregar, i cosim mascaretes amb tot el cor i tota l’ànima”, 
apunta la germana Clara Fernández. És una de les onze germanes d’aquesta fraternitat 
de la comarca de la Selva. La comunitat va acceptar l’encàrrec des de la humilitat que les 
caracteritza. 
 

Les fan amb retalls de roba i vetes que tenien en estoc. Anys enrere una de les germanes 
havia proveït una fàbrica de Girona, amb vànoves i edredons. Les mascaretes 
resultants no serveixen per a l’atenció directe del personal sanitari de la clínica, però la 
directora del centre mèdic que les va sol·licitar fa de pont. I s’encarrega de distribuir-les 
com una primera barrera entre la població més necessitada. 
 

“Abans que es decretés l’alarma sanitària, ens van dir que no tenien mascaretes ni 
recursos”, explica Clara Fernández. Així és com els va donar una mostra i, a poc a poc, 
entre tres de les germanes ja n’han fabricat un centenar. Tot a mà. Amb la crisi del 

https://www.coronavirusmakers.org/index.php/es/
https://twitter.com/clarisasvilobi/status/1239857156234653696
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coronavirus, la comunitat ha passat d’elaborar les formes per l’eucaristia, que distribueix el 
Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, a cosir mascaretes. 
 
“Fem el que podem”, hi afegeix la germana clarissa Mercè Ruiz. La trucada l’ha enganxat 
a mig passar el rosari. Aquests dies han tancat l’hostatgeria i preguen a porta tancada, 
seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. Unes poques cusen mascaretes. I totes 
encomanen la crisi sanitària a Déu. És el seu dia a dia. “Ho vivim amb molta pau i fem 
molta pregària per tota aquesta situació”, diu la germana Mercè. 

 
Santa Clara i la pregària per protegir la ciutat d’Assís 
La germana Clara Fernández valora des de Vilobí d’Onyar què hauria fet la fundadora de 
les clarisses: “Santa Clara hauria fet el mateix, intentar col·laborar de la millor manera 
possible, sobretot amb les persones que no tenen tants mitjans i pregar”, valora. Explica 
que “és el que va fer quan Assís va ser envaït: va pregar amb tot el cor i tota l’ànima perquè 
el Senyor protegís la ciutat i els seus conciutadans”. 
 
També considera que “hauria pregat molt per la gent que des de la ciència està intentant 
lluitar contra aquesta malaltia”. I és el que fan elles avui: “Intentem pal·liar necessitats 
materials i posar molta passió en la pregària per demanar la protecció i l’ajut de Déu, tan 
espiritualment com a nivell de ciència”, explica Fernández. 
 
El contagi de la solidaritat 
Ara es parla molt de bé comú i de tenir en compte els altres. En aquest estil de vida, en la 
fraternitat, l’orde de les clarisses hi està ben entrenat: “Veiem que això que intentem viure 
en el dia a dia, en els moments de crisis importants, és la manera amb què hauríem de 
viure tothom”. 
 
Valora com a fet positiu les iniciatives i mostres de generositat social que van coneixent. 
“Gràcies a Déu la fraternitat s’està manifestant: cada dia arriben notícies de gent ben 
solidària”. Entre molts exemples possibles, el de la comunitat de germanes clarisses de 
Badajoz. Han replicat la mateixa idea. Hores d’ara també cusen mascaretes per a les 
persones que viuen al carrer. 
 
“Des de Càritas els van demanar que fessin mascaretes com fèiem nosaltres”. Un material 
que fan arribar “a tota aquesta gent que de vegades no veiem”, hi afegeix Clara. “Entre el 
poc de moltes persones i el molt d’altres aconseguirem sortir d’aquesta situació, si Déu 
vol”. 

https://formes.cpl.es/
https://clarisas.cat/ca/noticies/relacionat-amb-el-covid-19
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I ELS MÉS VULNERABLES? 
 

M. VICTÒRIA MOLINS  

Teresiana i escriptora 

Ara. 22/03/2020   

 

Aquests dies m’estic a casa. A causa de la meva edat soc 
persona de risc, vulnerable, i no només és perillós que agafi 
el virus per mi, sinó pels que m’envolten. Per tant, la meva 
obligació, com la de tants ciutadans, és restar confinada, 
obeint les indicacions que se’ns donen per evitar l’expansió 
de la pandèmia. Per a mi, com per a la majoria de la gent, 
el confinament és un mal menor. Podem refugiar-nos, tenim 
un sostre, podem emmagatzemar aliments i tenim aigua i 
sabó per rentar-nos. 

 
Però hi ha un col·lectiu molt gran a Barcelona -i en moltes altres ciutats afectades per la 
pandèmia- que viu al carrer. Gent sense sostre als quals se’ls fa molt difícil, per no dir 
impossible, complir les normes que ens arriben contínuament a través dels mitjans de 
comunicació i els canals oficials del govern. Aquestes persones coneixen les regles que 
s’estan imposant perquè tenen al seu abast mòbils amb els quals poden assabentar-se de 
tot. Però no disposen d’un espai per complir-les i estan molt més exposades. La pandèmia, 
per al bé de tots, ens obliga a complir certes indicacions, i hem hagut de tancar llocs creats 
com a refugi per als sensesostre. Ho fem amb gran dolor i amb la consciència clara que es 
tracta d’un mal menor. Sabem que la Generalitat ha anunciat un pla per confinar en 
recursos residencials les persones que viuen al carrer que donin positiu en les proves del 
Covid-19. Sabem d’iniciatives com la de donar aixopluc a persones sense llar a la Fira o al 
Serrallo de Tarragona. 
 
La situació de sensellarisme que viuen alguns ciutadans és evitable ara, però ¿ho era en 
temps de normalitat, quan tantes vegades hem denunciat un dels problemes més greus 
actualment com és el de l’accés a l’habitatge? Quan arriba un moment de crisi com aquest, 
el mal que durant les èpoques de normalitat es pot oblidar o ens pot deixar indiferents es 
fa tan palès que no es pot negar ni amagar. I, en aquesta emergència, quan precisament 
s’estan evitant les aglomeracions de gent en llocs tancats, ¿què es pot fer amb les 4.000 
persones que es calcula que no tenen sostre a la ciutat de Barcelona? 
 
Durant l’última de les meves sortides necessàries, entrant en una estació de metro, se’m 
va acostar un amic sense sostre, que em va abraçar i em va dir que buscaria un lloc una 
mica solitari per poder dormir, perquè en aquell moment els tancaven totes les portes. Li 
vaig parlar del maleït virus, i em va dir: “Per a mi el virus més gran no és aquest que ara 
espanta a tothom, sinó un altre de molt pitjor del qual la majoria no sap res, però que és el 
que vivim molts, dia rere dia”. 
 
Conec des de fa molts anys aquest col·lectiu dels sensesostre. Són un col·lectiu molt 
vulnerable, potser el més vulnerable de tots, que viu constantment sota els prejudicis 
col·lectius (“Què deuen haver fet per acabar vivint al carrer?”). I ara són també els que 
estan més exposats a aquest virus. I a molts més. Viure a les grans ciutats sense sostre 
és una de les grans tragèdies del món, amb coronavirus i sense. Però ara es fa molt més 
palès. 

https://www.ara.cat/firmes/m-_victoria_molins/
https://www.ara.cat/firmes/m-_victoria_molins/
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EM QUEDO A CASA, SENYOR! 
 

Em quedo a casa, Senyor! 
I avui, m'adono que 
Tu em vas ensenyar que 
vas restar obedient al pare, 
Durant trenta anys a la casa de Natzaret, 
Esperant la gran missió. 
 
Em quedo a casa, Senyor! 
I al taller de Josep, 
El teu guardià i el de la teva mare, 
Estic aprenent a treballar, a obeir, 
Per arrodonir els racons de la meva vida 
I preparar una obra d'art per a tu. 
 
Em quedo a casa, Senyor!  
I sé que no estic sol 
Perquè Maria, com qualsevol mare, 
Està a l'habitació del costat, fent la seva feina 
I preparant el dinar 
Per a tots nosaltres, la família de Déu. 
 
Em quedo a casa, Senyor! 
I ho faig responsablement pel meu propi bé, 
Per a la salut de la meva ciutat,  
dels meus éssers estimats, 
I pel bé del meu germà, que has posat al meu costat, 
Demanant que me’n cuidi  
En el jardí de la vida. 
 
Em quedo a casa, Senyor! 
I en el silenci de Natzaret, 
Em comprometo a pregar, a llegir, 
a estudiar, a meditar, 
a ser útil per a les feines petites, 
Per tal de fer que la nostra llar  
sigui més bella i acollidora. 
 
Em quedo a casa, Senyor! 
I et dono gràcies al matí,  
gràcies pel nou dia que m'estàs oferint, 
Intentant no espatllar-lo, 
I donant-li la benvinguda amb meravella, 
Com un regal i una sorpresa de Pasqua. 
 
Em quedo a casa, Senyor! 
I al migdia, rebré la salutació de l'Àngel. 
Vaig a fer-me útil per l'amor, 
En comunió amb tu https://www.instagram.com/elielis.dibuixets/ 
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Que t’has fet home per habitar enmig nostre. 
i, fatigat pel llarg camí, 
Assedegat, jo et trobaré al pou de Jacob, 
i assedegat d’amor a la creu.  
 
Em quedo a casa, Senyor ! 
i si a la tarda em guanya la tristesa, 
t’invocaré com els deixebles d’Emmaüs : 
Quedat amb nosaltres, que ja es fa fosc  
i el sol arriba al seu declivi. 
 
Em quedo a casa, Senyor ! 
i a la nit,  
en comunió de pregària amb els nombrosos malalts 
i amb les persones soles, 
esperaré l’aurora  
Per cantar altra vegada la teva misericòrdia 
i dir a tothom que, 
en la tempesta, 
Tu has estat el meu refugi.  
 
Em quedo a casa, Senyor ! 
i no em sento ni sol ni abandonat,  
ja que tu m’has dit :  
Jo estic sempre amb vosaltres. 
Sí,  
sobre tot en aquests moments de confusió, Senyor, 
en els quals,  
si la meva presència no és necessària, 
jo percebré cada ú,  
només amb les ales de la pregària.  

Nota.- Un pare escolapi escriu, en trametre aquesta pregària: “pregària que un germà de 
comunitat ha traduït del francés (no en conec l'autoria)”. 
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CONFINAMENT EN LA CLAUSURA: ELS MONJOS DEL 

MONESTIR DE POBLET 
 
Els 27 monjos que hi viuen i treballen apliquen les mesures de distanciament social 
 
Sílvia Jiménez 20/03/2020 Diarimes.com 
 
La vida dels monjos de clausura de l’orde cistercenc és la mateixa a l’interior del Monestir 
de Poblet, tot i l’Estat d’Alarma decretat el passat diumenge. Les portes, això sí, romanen 
tancades de bat a bat des de dissabte i, a les antigues parets de l’edifici on viu la comunitat 
de l’orde cistercenc, ja no ressona el lleu rumor dels grups de turistes i les explicacions 
dels guies que els condueixen per les dependències visitables del monestir. Alguna cosa 
més ha canviat en les rutines de la norma de l’ora et labora, la qual regeix els dia a dia dels 

monjos. Els 27 religiosos estan 
aplicant les noves regles de 
distanciament social que es 
duen a terme al carrer arran de 
la crisi sanitària provocada pel 
coronavirus. 

 
«Les mesures les vam prendre 
ja dissabte. Vàrem l’hostatgeria, 
ja que es van cancel·lar totes les 
reserves i vàrem deixar de 
celebrar l’eucaristia amb els 
fidels. Vam estar pensant què 

fer amb les visites turístiques, però tot seguit el govern va decretar el confinament i es va 
tancar el monestir», explica el Pare Abat de Poblet, Octavi Vilà. Mantenen, això sí, una 
capella externa oberta «per si algú necessita parlar o confessar-se», diu. 
 
El més jove dels vint-i-set monjos té trenta-set anys i, el més gran, noranta-quatre. La 
mitjana d’edat és de més de seixanta anys i, per tant, població de risc davant l’amenaça 
del COVID-19. «Intentem, dins de les nostres possibilitats, que els més grans estiguin 
protegits al màxim. Tenim una infermeria i quatre habitacions preparades per dur a terme 
l’aïllament si algú resultés infectat. Però, a hores d’ara, no ha estat així. Hi ha algú 
constipat, però és un refredat comú i estem en contacte amb el Centre d’Assistència 
Primària de l’Espluga de Francolí. Així i tot, evitem el contacte i, entre nosaltres, mantenim 
ara la distància mínima d’un metre i mig», explica Vilà. 
 
Aquest distanciament es manté en els moments en què la comunitat comparteix espais. 
«Continuem celebrant l’Eucaristia, però no ens donem la Pau. No bevem del calze, sinó 
que hi mullem el pa. Els moments que compartim es produeixen durant la pregària i els 
àpats. La resta del dia cadascú fa la seva feina i, com a molt, poden ser dos els monjos 
que facin un treball concret», detalla el Pare Abat de Poblet. 
 
Els monjos no neguen que es consideren «uns privilegiats». «Evidentment disposem de 
molts metres quadrats per moure’ns», diu Vilà. 
 
La clausura no és un obstacle per estar al dia sobre l’actualitat i tot el que succeeix més 
enllà dels murs del Monestir de Poblet. La comunitat cistercenca disposa de televisió, tot i 

https://www.diarimes.com/tags/autors/silvia_jimenez.html
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que no la fa servir gaire, i els monjos tenen accés a Internet a través dels seus ordinadors. 
«Estem informats de tot el que està passant. Mirem com pugen les estadístiques dels 
afectats al web del Departament de Salut i a la d’altres institucions, també rebem informació 

de l’Arquebisbat de Tarragona o de l’orde», afirma 
Vilà. Reconeix que el COVID-19 i l’estat de 
confinament de tot el país és també el principal 
tema de conversa dins del monestir. 

 
Tanmateix, per pal·liar la preocupació envers 
l’estat dels seus familiars «hem intensificat una 
mica més la comunicació amb ells». De fet, la 
família d’un dels monjos viu a Igualada, un dels 
municipis en total aïllament, on es concentra un 
dels principals focus de contagi a Catalunya. 

 
«Volem que la gent sàpiga que estem pensant i 
pregant molt pels afectats. Demanem superar 
aquesta situació amb el mínim de costos humans i 
de qualsevol altra mena. Ens sentim molt a prop», 
afegeix Vilà. 

 
Darrere de les portes tancades del Monestir de 
Santa Maria de Poblet, els monjos continuaran 
mantenint les noves normes de distanciament 
social fins que el coronavirus deixi de ser una 

amenaça. Mentrestant, cada dia a les dotze del migdia –l’hora de l’Àngelus–, fan sonar les 
campanes per convidar a pregar les persones que estan confinades a casa, una iniciativa 
de la Conferència Episcopal Espanyola que es fa a moltes esglésies d’arreu del país 
mentre duri l’alarma sanitària pel COVID-19. 
 
https://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2020/03/20/confinament_clausura_el
s_monjos_del_monestir_poblet_78717_1093.html? 

 
 
 

REVISTES OBERTES  
 
CATALUNYA CRISTIANA  
22 marzo 2020 (en castellano) 
https://www.estelfitxers.com/edicio_digital/Catalunya_Cristiana_2113_(Espanol)_22_de_m
arzo_de_2020.pdf 
 
CATALUNYA CRISTIANA 
22 maç 2020 (en català) 
https://www.estelfitxers.com/edicio_digital/Catalunya_Cristiana_2113_(Catala)_22_de_ma
rc_de_2020.pdf 
 
VIDA NUEVA 
https://www.vidanuevadigital.com/2020/03/20/vidanuevaparatodos-lee-online-la-revista-
gratis-hasta-que-finalice-el-estado-de-alarma/ 

https://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2020/03/20/confinament_clausura_els_monjos_del_monestir_poblet_78717_1093.html?
https://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2020/03/20/confinament_clausura_els_monjos_del_monestir_poblet_78717_1093.html?
https://www.estelfitxers.com/edicio_digital/Catalunya_Cristiana_2113_(Espanol)_22_de_marzo_de_2020.pdf
https://www.estelfitxers.com/edicio_digital/Catalunya_Cristiana_2113_(Espanol)_22_de_marzo_de_2020.pdf
https://www.estelfitxers.com/edicio_digital/Catalunya_Cristiana_2113_(Catala)_22_de_marc_de_2020.pdf
https://www.estelfitxers.com/edicio_digital/Catalunya_Cristiana_2113_(Catala)_22_de_marc_de_2020.pdf
https://www.vidanuevadigital.com/2020/03/20/vidanuevaparatodos-lee-online-la-revista-gratis-hasta-que-finalice-el-estado-de-alarma/
https://www.vidanuevadigital.com/2020/03/20/vidanuevaparatodos-lee-online-la-revista-gratis-hasta-que-finalice-el-estado-de-alarma/
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CALEN MESURES PENITENCIÀRIES EXCEPCIONALS 

Nota de Justícia i Pau de Catalunya en relació amb l'afectació 

de l'epidèmia en els centres penitenciaris 

A causa de l'agreujament de la crisi sanitària i la seva previsible llarga durada, 
Justícia i Pau, entitat que treballa des de fa anys en favor de l'acompanyament i 
reinserció social de persones recluses, vol expressar el següent: 

 

1. Ens preocupa greument l'afectació que la situació produeix en els centres penitenciaris 
catalans, ja que aquests espais, per les seves característiques, exposen a les persones 
internes i els professionals a un risc superior de contagi de virus, que en l'actual situació 
podria tenir conseqüències molt greus.  

2. A tot això, cal afegir que les mesures sanitàries que ha calgut adoptar suposen la 
paralització quasi completa de les activitats laborals, educatives, culturals i esportives, 
la suspensió de permisos i sortides i, sobretot, l'aturada completa de les visites de 
familiars als centres, així com dels voluntaris i voluntàries que acompanyen els interns. 
Aquesta situació, sumada a la manca d'accés a internet de les persones internes, és 
causant d'un grau molt important d'angoixa, ansietat i sofriment psíquic i alhora genera 
el risc d'incidents o conflictes perillosos dins dels centres, com els que ja s'han 
començat a produir en alguns llocs. 

3. En aquestes circumstàncies, tal com han fet altres sistemes penitenciaris i com se sol 
fer en  situacions extraordinàries, cal que es prenguin o intensifiquin mesures 
excepcionals, adreçades a protegir els interns i professionals del risc de contagi i a 
reduir la tensió que la situació pot generar, com ara facilitar una major comunicació 
telefònica i, si pot ser, telemàtica, entre les persones internes i els seus familiars, 
voluntariat i altres entitats socials o, en el cas de persones amb símptomes, procurar 
que l'aïllament es faci en centres hospitalaris i no en les presons. 

4. A més, considerem necessari, com han fet diversos països, reduir el volum de la 
població reclusa a través de tots els mecanismes legals existents o altres que es puguin 
adoptar de manera extraordinària: llibertats condicionals, règim obert amb compliment 
a domicili, permisos de sortida llargs, ajornament o suspensió de l'execució de 
condemnes curtes o per delictes sense violència (la qual pot esperar uns mesos sense 
afectar negativament a les finalitats de prevenció del delicte), així com evitar al màxim 
la presó provisional o substituir-la per arrest domiciliari. Totes aquestes mesures 
haurien de ser implementades en la major brevetat i han de començar per les persones 
internes més vulnerables, especialment les majors de 70 anys (que podrien gaudir de 
la llibertat condicional prevista a la llei) o les que pateixen malalties cròniques. 
L'alliberament de persones caldria fer-lo assegurant-se sempre que puguin disposar 
d'un domicili o lloc d'acollida que asseguri la seva adequada atenció, així com la situació 
general de confinament de la població. 

5. Ens consta que el Departament de Justícia de la Generalitat treballa des de fa dies en 
aquesta línia. Des de Justícia i Pau oferim tot el nostre suport i col·laboració. Així mateix, 
demanem al govern espanyol que, en el marc de les mesures per combatre l'epidèmia, 
impulsi les iniciatives legals i administratives necessàries que facilitin aquests objectius. 
També creiem que la fiscalia, els jutjats penals i, especialment, els jutjats de vigilància 
penitenciària haurien d’aplicar les normes legals vigents en aquesta mateixa direcció, 
d'acord amb les circumstàncies excepcionals que estem vivint. 

Barcelona, 20 de març de 2020 
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#PreguemACasa 
 

ENLLAÇ: https://www.youtube.com/watch?v=Gi97843rXZ0&feature=youtu.be 

TEXT: Durant aquest temps de confinament, les congregacions miren d'adaptar-se a la situació. El 

president de la Unió de Religiosos de Catalunya, fra Eduard Rey, ens explica breument com estan 

vivint ell i la comunitat dels Caputxins de Pompeia aquest període. 

Es tracta del primer vídeo d’una sèrie de l’URC a través d’Animaset, que aniran apareixent 

properament.  

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi97843rXZ0&feature=youtu.be
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COM FUNCIONA EL CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE 

DESPLAÇAMENT DELS MOSSOS? TOTES LES RESPOSTES 
 
El certificat destinat als vehicles servirà perquè els Mossos agilitzin el pas, però només 
permetrà desplaçaments autoritzats dins l'estat d'alarma 
 

 
 
Aquest text és un servei de l'agència ACN. VilaWeb no ha intervingut ni en la selecció, ni 
en la redacció, ni en el contingut de la notícia.  21.03.2020  12:00 
 
El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha activat un ‘certificat d’autoresponsabilitat’ per als 
desplaçaments que servirà perquè els Mossos facilitin el pas més ràpidament. Així ho ha 
explicat en declaracions a TV3 aquest vespre. El document que ja es pot descarregar 
d’Internet, serà efectiu a partir de les 00:00 hores de dilluns, i està inspirat en el model que 
es du a terme a l’estat francès. 
 
Com funciona, exactament? El departament d’Interior ha elaborat una llista de preguntes 
freqüents i respostes per a aclarir tots els dubtes que sembra una mecanisme sense 
precedents. Vegeu-les a continuació: 
 
Per a què serveix? 
Per disposar d’un model de certificat on es declari de forma responsable que l’activitat que 
s’està duent a terme a l’espai públic és una de les autoritzades per l’estat d’alarma. El seu 
ús facilita a les policies locals i als Mossos d’Esquadra la comprovació atès que és un format 
estàndard. 
 
És només per desplaçaments amb vehicle o també a peu? 
Per a tots dos casos, especialment si el desplaçament és lluny del domicili. 
 
És obligatori portar-ho? 
No. És un document que facilita la declaració però no és obligatori. Sí que es recomanable. 
 
Qui me’l pot requerir? 
Només els agents de la policia. 
 
Què passa si no el porto i m’atura la policia, em poden multar per no portar-lo? 
No us multaran per no portar-lo. Si no el porteu i us atura la policia haureu de certificar en 
aquell moment que la vostra activitat s’ajusta a les autoritzades per l’estat d’alarma. 
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Substitueix el certificat de treball que l’empresa m’ha facilitat? 
No. El certificat d’autoresponsabilitat és complementari al certificat de treball que l’empresa 
us hagi facilitat per al desplaçament al centre de treball. Porteu-los tots dos. 
 
On el puc aconseguir? 
Es pot descarregar a la web de la Generalitat de Catalunya i del Departament d’Interior. Els 
Mossos d’Esquadra i les policies locals en tindran còpies impreses. Els establiments 
autoritzats a l’obertura i els centres de treball també poden disposar de còpies impreses. 
 
El puc imprimir i omplir a mà? Cal portar-ho en paper o en digital? 
Sí.El podeu portar imprès o en format digital al mòbil o dispositiu electrònic tipus tauleta. 

 
Necessito una signatura digital? 
No cal. Es pot fer servir, però no és 
necessària. 
 
La policia es quedarà el document 
original imprès? 
No. 
 
Per què apareixen només aquestes 
opcions d’activitat? 

Perquè són les recollides al reial decret que estableix l’estat d’alarma per la Covid-19. 
 
Si una activitat no està especificada, puc indicar-la? 
Sí. A l’epígraf causa de força major o situació de necessitat podeu especificar altres 
activitats, sempre que responguin a les circumstàncies d’excepcionalitat justificada. 
 
El necessito per sortir breument al carrer com ara llençar les escombraries, passejar 
la meva mascota o fer una compra breu al costat de casa? 
No, considerant que és per un temps molt breu i al costat del domicili. 
 
Cal fer un certificat per cada desplaçament? 
Sí, un per a cada desplaçament. Si en un mateix desplaçament es fan diverses activitats 
cal indicar-les totes especificant la destinació més allunyada (per exemple anar al centre de 
treball i anar a comprar aliments, marqueu les dues activitats i indiqueu l’adreça més 
allunyada del lloc d’origen). 
 
Puc manipular-ho o modificar el text? 
No. 
 
Què passa si el que declaro no és cert? 
És un fet que es pot sancionar, com també ho és si verbalment es declara un desplaçament 
que no és cert. 
 
‘Confiem en les persones, és un exercici de confiança amb la ciutadania’, ha dit Buch. La 
gent pot explicar a la declaració autoresponsable el motiu del seu desplaçament. El 
conseller ha avisat que si s’intenta enganyar la policia s’aplicarà la sanció corresponent. 
 

Nota. En una tramesa anterior, l’URC va enviar un enllaç per poder-lo descarregar del seu 
web: http://www.urc.cat/repositorio/doc/2020_03_21_22_52_59.pdf 

http://www.urc.cat/repositorio/doc/2020_03_21_22_52_59.pdf
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GUIA DE SERVEIS RELIGIOSOS PER TELE, RÀDIO I INTERNET 

#PREGUEMACASA 
 

publicada al web de www.catalunyarleigio.cat 

 

Després de la suspensió de misses i actes litúrgics a totes les parròquies de Catalunya, els 
bisbats estan publicant les diverses alternatives per seguir les celebracions a través dels 
mitjans de comunicació. En fem un recull. Les mesures dictades per les autoritats obren la 
possibilitat en que estiguin obertes algunes esglésies, mantenint les mesures de prevenció, 
aforament i higiene, però no hi haurà actes de culte. 

 

Missa presidida pel papa Francesc 

-Missa des de Casa Santa Marta. De dilluns a diumenge, a les 7 h. Vatican 
News https://www.youtube.com/c/VaticanNewsES. En 
diferit https://www.youtube.com/user/vaticanes/videos 

 

Televisió (i internet) 

-Missa conventual des de l’Abadia de Montserrat. Diumenges, a les 11 h. A partir de 
diumenge 22 s'emet per TV3. S’emet a través de www.montserratcomunicacio.cat i per 
diverses emissores de La Xarxa de televisions locals. En 
diferit http://www.alacarta.cat/missa-conventual-del-monestir-de-montserrat 

-Missa de TVE-Catalunya. Diumenges, a les 10.30 h. S’emet per La 2. Es pot veure en 
diferit a partir de dilluns  a www.rtve.es/alacarta/videos/la-missa. 

  

Ràdio (i internet): 

-Missa conventual des de l’Abadia de Montserrat. Diumenges, a les 11 h. Ràdio Estel 
(106.6 FM a Barcelona. Veure altres freqüències a 
Catalunya: http://www.radioestel.com/frequencies.php?id=restel) o www.radioestel.cat i 
Montserrat Ràdio www.montserratradio.cat. 

-Missa des de la Catedral de Barcelona. Cada dia a les 19.15 h. Diumenges, a les 19 h. 
Ràdio Estel (106.6 FM a Barcelona) o www.radioestel.cat. I a https://catedralbcn.org/ 

-Catalunya Ràdio. En diferit https://www.ccma.cat/catradio/missa-des-de-montserrat/ 

-RNE. En diferit: https://www.rtve.es/alacarta/audios/misa/ 

-Missa des de l'església parroquial de Santa Maria de Badalona. Diumenges, a les 9 
h. COPE o  https://www.cope.es/directos/barcelona. 

-Missa des de l'església parroquial de Cassà de la Selva. Dissabtes, a les 20 h. Ràdio 
Cassà (103.1 FM) o www.radiocassa.cat. 

-Missa des del santuari del Tura d'Olot. Diumenges, a les 8 h. Ràdio Olot (98.1 FM) 
o www.radiolot.cat. 

http://www.catalunyarleigio.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbats-suspenen-misses-coronavirus
https://www.youtube.com/c/VaticanNewsES
https://www.youtube.com/user/vaticanes/videos
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-missa
http://www.laxarxa.cat/
http://www.alacarta.cat/missa-conventual-del-monestir-de-montserrat
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-missa
http://www.radioestel.com/frequencies.php?id=restel
http://www.radioestel.cat/
http://www.montserratradio.cat/
http://www.radioestel.cat/
https://catedralbcn.org/
https://www.ccma.cat/catradio/missa-des-de-montserrat/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/misa/
https://www.cope.es/directos/barcelona
http://www.radiocassa.cat/
http://www.radiolot.cat/
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-Missa des de l'església parroquial d'Arenys de Mar. Diumenges, a les 10 h. Ràdio 
Arenys (91.2 FM) o www.radioarenys.cat. 

-Missa des de l'església parroquial de Les Planes d'Hostoles. Diumenges, a les 10 
h. Ràdio Les Planes (107.7 FM) o www.radiolesplanes.com. 

  

Per internet 

-Missa presidida pel bisbe de Solsona, Xavier Novell. Cada dia, a les 19.30h des del 
Palau Episcopal. Per 
YouTube. https://www.youtube.com/channel/UC0Ou2bQpa6dXw8OijQJaLaQ 

-Missa presidida pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sàiz. Cada dia a les 12h. A les 19h. 
Rosari. https://www.youtube.com/channel/UCTyrqOD54KN3v7lYaQZIKZA/videos 

-Missa de la la Basílica de Santa Maria de Vilafranca. Cada dia a les 
20h. https://www.parroquiesdevilafranca.org/. a 
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCfWHVsxXWufhj4jXR4KpTgA 

-Missa des de la parròquia de Sant Jaume de Salt. Diumenges, a les 10 h (castellà) i a 
les 12 h (català) www.santjaumesalt.wixsite.com/santjaume i 
Twitter www.twitter.com/santjaumedesalt. Homilies 
a www.youtube.com/channel/UCDEHpmsNyLUnbv0dFBRYOSQ. 

-Missa de la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres a la Creu Alta de Sabadell. Per 
Facebook https://www.facebook.com/creualta/ 

-Missa de les parròquies de l'arxiprestat de Tarragona. Cada dia les 17.00 h. Cap de 
setmana a les 12.00 h. En acabar la missa, divendres Viacrucis i  dissabte rés del Rosari. 
Per Facebook https://www.facebook.com/arxiprestatdetarragona/. 

-Missa de les parròquies de l'arxiprestat de Reus. Per 
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCXucuKfr-TAcK3qJEVVTVRA i 
Facebook https://www.facebook.com/parroquiasantjoan.reus/ 

-Missa des de la parròquia de Sant Jaume de Riudoms. Per 
Facebook https://www.facebook.com/Parr%C3%B2quia-de-Sant-Jaume-de-Riudoms-
433434396733900/ 

-Missa des de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Torredembarra. Per 
Facebook https://www.facebook.com/ParroquiaDeSantPereApostolDeTorredembarra/ 

-Missa i comentaris des de la parròquia de Sant Joan de Valls. Per 
Facebook  https://www.facebook.com/Parr%C3%B2quia-Sant-Joan-de-Valls-
1381383452090124/ 

-Missa des de la de la Mare de Déu de la Mercè 
d'Almacelles. https://www.parroquialmacelles.org/missa-d-avui 

-Missa des de la parròquia de la Mare de Déu del Carme de Barcelona. Cada dia a les 
19h. https://www.youtube.com/channel/UCksv-dkg4_ScFj2gRH0GRlw 

-Missa des la parròquia de la Mar de Déu de Betlem de Barcelona. Cada dia a les 
13h. https://www.youtube.com/channel/UCHPX-hAxCIz3Ng1sWcX2E6w 

http://www.radioarenys.cat/
http://www.radiolesplanes.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0Ou2bQpa6dXw8OijQJaLaQ
https://www.youtube.com/channel/UCTyrqOD54KN3v7lYaQZIKZA/videos
https://www.parroquiesdevilafranca.org/
https://www.youtube.com/channel/UCfWHVsxXWufhj4jXR4KpTgA
http://www.santjaumesalt.wixsite.com/santjaume
http://www.twitter.com/santjaumedesalt
http://www.youtube.com/channel/UCDEHpmsNyLUnbv0dFBRYOSQ
https://www.facebook.com/creualta/
https://www.facebook.com/arxiprestatdetarragona/
https://www.youtube.com/channel/UCXucuKfr-TAcK3qJEVVTVRA
https://www.facebook.com/parroquiasantjoan.reus/
https://www.facebook.com/Parr%C3%B2quia-de-Sant-Jaume-de-Riudoms-433434396733900/
https://www.facebook.com/Parr%C3%B2quia-de-Sant-Jaume-de-Riudoms-433434396733900/
https://www.facebook.com/ParroquiaDeSantPereApostolDeTorredembarra/
https://www.facebook.com/Parr%C3%B2quia-Sant-Joan-de-Valls-1381383452090124/
https://www.facebook.com/Parr%C3%B2quia-Sant-Joan-de-Valls-1381383452090124/
https://www.parroquialmacelles.org/missa-d-avui
https://www.youtube.com/channel/UCksv-dkg4_ScFj2gRH0GRlw
https://www.youtube.com/channel/UCHPX-hAxCIz3Ng1sWcX2E6w


40 | 75 

 

 -L'Evangeli a casa. Comentari de l'Evangeli del dia des del bisbat de 
Lleida. http://www.bisbatlleida.org/ca/content/levangeli-casa-18-3-2020-v%C3%ADdeo  

-Meditació diaria. Cova Sant Ignasi de 
Manresa. https://www.youtube.com/channel/UCGHGGlnNUCjTb4uhH-5XsuA.  

  

Altres serveis religiosos 

-Ràdio Estel. Altres serveis religiosos diaris (106.6 FM a Barcelona: Veure altres 
freqüències a Catalunya: http://www.radioestel.com/frequencies.php?id=restel) : Rosari, a 
les 7 h; el res de Laudes (7.30 h) i Vespres (18.45 h) des de Montserrat; i 
de Completes (23 h) des de Santa Maria de Solius. Lectura i el comentari de l’Evangeli del 
dia a les 0.00 h, a les 7.25 h i 18.40 h. 

  

-Lectio Divina sobre l'Evangeli del dia. La Missa de cada dia (Editorial 
Claret): https://www.missadecadadia.cat/read.html. 

-Guia de pregària per fer des de casa. Església Jove. Fent 
Camí. https://www.esglesiajove.cat/recursos/fent-cami 

-Visites Espirituals a la Mare de Déu. Arquebisbat de 
Tarragona. https://www.arquebisbattarragona.cat/category/visites-espirituals/  

-Recursos de catequesi per a famílies amb fills. Secretariat Interdiocesà de 
Catequesi. https://www.arquebisbattarragona.cat/news/catequesi-en-familia-i-a-casa/ 

-Missa Dominical. Material del CPL per preparar les eucaristies i altres revistes en 
oberts. https://www.cpl.es/noticia/detalle/el_centre_de_pastoral_liturgica_posa_en_obert_l
es_seves_revistes_en_linia 

-Propostes educatives de lleure per jugar i aprendre amb els infants. 
#enlloccomacasa. Fundació Pere Tarrés. https://www.peretarres.org/la-fundacio/que-
fem/enlloccomacasa  

-Recursos pastorals per a educadors. Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya. https://pastoralfecc.blogspot.com/p/recursos-pastoral-covid-19.html 

-Lectura i comentari de l'evangeli de Cinto Busquet, responsable de la parròquia de 
Calella. Cada dia a http://cintobusquet.cat/category/comentari-del-evangeli/. 

 

http://www.bisbatlleida.org/ca/content/levangeli-casa-18-3-2020-v%C3%ADdeo
https://www.youtube.com/channel/UCGHGGlnNUCjTb4uhH-5XsuA
http://www.radioestel.com/frequencies.php?id=restel
https://www.missadecadadia.cat/read.html
https://www.esglesiajove.cat/recursos/fent-cami
https://www.arquebisbattarragona.cat/category/visites-espirituals/
https://www.arquebisbattarragona.cat/news/catequesi-en-familia-i-a-casa/
https://www.cpl.es/noticia/detalle/el_centre_de_pastoral_liturgica_posa_en_obert_les_seves_revistes_en_linia
https://www.cpl.es/noticia/detalle/el_centre_de_pastoral_liturgica_posa_en_obert_les_seves_revistes_en_linia
https://www.peretarres.org/la-fundacio/que-fem/enlloccomacasa
https://www.peretarres.org/la-fundacio/que-fem/enlloccomacasa
https://pastoralfecc.blogspot.com/p/recursos-pastoral-covid-19.html
http://cintobusquet.cat/category/comentari-del-evangeli/
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¿DEBERÍA EL MUNDO ESPERAR MÁS PANDEMIAS? LA VOZ DEL 

ECONOMISTA GAEL GIRAUD S.J. 
 

Marine Henriot 
Vatican News 18 marzo 2020 
 
¿Estaba la economía mundial preparada para hacer frente a una pandemia de este 

tipo? Hicimos esta pregunta al Padre Gaël Giraud, economista especializado en 
economía matemática, antiguo economista jefe de la Agencia Francesa de 

Desarrollo y director de investigación del CNRS. 
 

 
Europa es ahora el centro de la epidemia del virus de la Corona, que ha matado a más de 
7.000 personas en todo el mundo. Contención parcial o total, cierre de las fronteras para 
frenar la propagación... Uno por uno, o de manera coordinada, cada país está tomando 
medidas más o menos drásticas. Italia está entrando en su segunda semana de cuarentena, 
una medida que también han tomado España y Francia. 
 
Además de la dramática pérdida de vidas humanas, las consecuencias económicas ya se 
están sintiendo y durarán muchos meses, incluso años. Según Thierry Breton, Comisario 
Europeo de Mercado Interior, se espera una recesión de entre el 2 y el 2,5% en la Unión 
Europea. En tales circunstancias, los países podrán romper las reglas del Pacto de 
Estabilidad Europeo por un tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de Bergamasca. Calle poco traficada  (ANSA) 

 
¿Estaba la economía mundial preparada? 
Fuera de Europa, las medidas económicas también se están multiplicando. Rusia, por 
ejemplo, utilizará una reserva de 3.600 millones de euros de su presupuesto para hacer 
frente a los gastos prioritarios. Los bancos centrales de cada país se están preparando para 
evitar lo peor. 
 
¿Estaba la economía mundial preparada para hacer frente a tal pandemia? Hicimos 
esta pregunta al Padre Gaël Giraud, economista especializado en economía 
matemática, antiguo economista jefe de la Agencia Francesa de Desarrollo y director 
de investigación del CNRS. 
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Es obvio que la economía mundial no estaba preparada para tal pandemia. Aunque la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) venía advirtiendo a China y a todos los demás 
países desde hacía años que los mercados de carne y de carne de animales salvajes en 
China, tanto en Beijing como en Wuhan, eran sumamente peligrosos, puesto que la anterior 
epidemia de SRAS ya había sido causada por murciélagos en China. 
Así que sabíamos que se avecinaba una pandemia de este tipo, pero no tomamos ninguna 
precaución y la economía mundial no estaba preparada en absoluto. 

 
Las bolsas de valores del mundo están 
temblando, los bancos centrales de todos 
los países están subiendo, ¿aún podemos 
esperar que una respuesta coordinada de 
los bancos centrales pueda evitar lo peor? 
No lo creo. Creo que ciertamente pueden 
retrasar un poco el colapso financiero, pero 
los fundamentos reales están tan afectados 
por la pandemia que no veo cómo podemos 
escapar de un colapso financiero. 

Hay dos razones para ello: la primera es el hecho de que va a haber miles de muertes, no 
necesariamente todas de jubilados, sino también de jóvenes y trabajadores. Así que los 
verdaderos fundamentos de la economía están siendo atacados muy fuertemente. El dinero 
de los bancos centrales es inútil si no se utiliza para comprar máscaras, respiradores, 
camas de cuidados intensivos y para dar más recursos a los hospitales. 
La segunda razón del colapso financiero es que el comercio internacional está paralizado 
o incluso completamente detenido. El consumo de petróleo se está desacelerando, las 
compañías petroleras están perdiendo mucho dinero. Debido a que fueron subsidiadas de 
manera disfrazada por el gobierno de los EE.UU., potencialmente irán a la quiebra, y esto 
causará un desorden muy profundo en la industria petrolera. El mundo financiero es 
consciente de esta situación, y sabe que, si el petróleo se derrumba, se derrumba con él. 
Por estas dos razones, me resulta difícil ver cómo, a pesar de los esfuerzos de los bancos 
centrales, se puedo evitar el colapso financiero. Las consecuencias económicas ya están 
ahí, y durante varios meses. La economía real perderá al menos el 3 o 4% del PIB mundial, 
y esto sin el crash. Pero como probablemente habrá un crash, tenemos que esperar algo 
mucho peor. 
 
En todo el mundo, la gente está perdiendo sus trabajos, cerrando sus negocios... 
muchos gobiernos están anunciando ayudas estas personas y compensar esta 
pérdida de ingresos. ¿Estamos viendo un retorno del estado de bienestar? 
Lo que está sucediendo muestra los defectos de nuestro modelo económico global. 
¿Podemos esperar que esto nos lleve a repensar nuestro modelo? 
Eso espero, pero implica un salto político muy fuerte. Porque ya sabemos que las 
pandemias de este tipo se multiplicarán en los próximos años. Por ejemplo, debido a la 
deforestación, que pone a los humanos en contacto con animales que viven en las 
profundidades de los bosques y portan virus a los que no tenemos inmunidad por el 
momento. Así que tendremos otras pandemias, que también pueden ser causadas por el 
calentamiento global. El calentamiento global traerá consigo, en particular, un resurgimiento 
de las pandemias tropicales, como el paludismo, de las que 5.000 millones de personas 
podrían sufrir para 2050, según las cifras del Banco Mundial. Estoy seguro de que no 
tenemos ninguna capacidad hospitalaria para tratar a miles de millones de personas que 
sufren una crisis de malaria. Espero que aprendamos de este enorme coronavirus, para 
prepararnos para otros, porque habrá otras pandemias, eso es seguro. 
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CUARESMA, CORONAVIRUS Y MISIONEROS 
 
Obras Misioneras Pontifícias. Mar 17, 2020 
 
Al leer la realidad, los creyentes descubrimos la voluntad de Dios detrás de todo lo que 
ocurre. Y su voluntad está siempre inclinada al amor, a veces misteriosamente, pero 
siempre al amor. Por eso, también detrás de la pandemia del coronavirus descubrimos que 
Dios nos está invitando a amar más. Somos frágiles y necesitamos de los demás; el 
coronavirus nos lo ha recordado. 
 

El coronavirus ha hecho eclosión en el tiempo de Cuaresma, un tiempo de especial 
intensidad en la oración, el ayuno y la misericordia. Un tiempo en que nos proponemos 
morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, para resucitar a la vida nueva que Cristo nos 
trae con su Resurrección. En la Cuaresma, la Iglesia nos invita al recogimiento, al silencio, 
a la renuncia voluntaria a tantos caprichos, a la caridad. El confinamiento dictado para hacer 
frente al coronavirus ha dado lugar, sin ser su pretensión, a un “entrenamiento” propicio. 

 
A cada uno de nosotros, estos días se nos presentan muchas ocasiones para suplicar la 
ayuda de Dios, porque percibimos que solo con Él podremos pasar la crisis. Estos días nos 
enseñan que abrir las ventanas para aplaudir a otros es solo un signo de la apertura del 
corazón y el reconocimiento que debemos siempre al quehacer de los demás. Las escenas 
de carros atiborrados de productos son una llamada de atención ante los desequilibrios que 
produce un consumismo desmesurado, que vivimos durante todo el año. La impotencia que 
sentimos ante los contagios masivos y las muertes nos recuerda que la Vida es algo enorme 
que no entra en nuestras pequeñas manos y escapa a nuestro control. Y tal vez esto nos 
haga mirar al cielo para suplicar ayuda. 
 

Muchos misioneros están lejos de sus casas. Ellos no corren el riesgo de ser repatriados, 
porque dejaron sus países para siempre. Voluntariamente se han aislado junto a los 
desheredados de la tierra, junto a muchos seres humanos que sufren y mueren todo el año 
sin que nos acordemos de ellos. 
 

Y en esta crisis del coronavirus (sobre todo, europea), ellos sí piensan en nosotros; en su 
país sacudido por el sufrimiento (un sufrimiento al que tal vez no está demasiado 
acostumbrado); en sus familias (muchas formadas ya solamente por padres y hermanos 
ancianos, que forman parte de los grupos de riesgo potencial de la enfermedad). 
 

Una vez más, los misioneros nos enseñan que Dios está presente en todas las 
circunstancias, que, como dice el papa Francisco, Él nos primerea. Antes de que el virus, 
invisible a nuestros ojos, llegara a nuestras ciudades, aquí también, Dios primereó. Él ya 
estaba en nuestras calles y en nuestras almas; aunque lo hayamos ignorado…, al menos 
hasta ahora. 
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L'EXCEPCIONALITAT ACTUAL EXIGEIX CLAUSURAR EL CIE I 
ALLIBERAR IMMEDIATAMENT TOTS ELS INTERNS 
 

Migra Studium. 16 de març de 2020 
 
Migra Studium, Tanquem els CIE, Irídia i SOS Racisme, davant les circumstàncies 
excepcionals que concorren en l’actualitat degut a la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-
2, exigim la clausura immediata del CIE de la Zona Franca i l’alliberament de les persones 
que hi estan internades. 
 
Considerem que davant la impossibilitat d’executar les expulsions als països 
d’origen mantenir persones internades en el CIE és inútil, injust, il·legítim i totalment 
injustificat.  
 
Avui 16 de Març les entitats hem presentat un escrit conjunt de queixa davant el Jutjat 
d’Instrucció de Barcelona en funcions de control del CIE de la Zona Franca demanant:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acordar una visita extraordinària i urgent al CIE de la Zona Franca per verificar in 
situ les condicions del CIE. 

• Decretar la clausura del CIE de la Zona Franca. 
• Acordar traslladar la petició de llibertat i l’aixecament de la mesura cautelar 

d’internament dels interns que hi són privats de llibertat. 
 

Així mateix també hem demanat al Servei d’Epidemiologia de la Gerència de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya que vetlli per garantir que 
dins el CIE s’han seguit i s’estan aplicant les mesures preventives adequades i necessàries 
i els protocols acordats en relació amb l’excepcional situació de pandèmia que viu el país. 

http://migrastudium.org/
http://www.tanquemelscie.cat/
https://iridia.cat/
http://www.sosracisme.org/
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CARITAS MANTE ACTIUS PART DELS SEUS SERVEIS PER CONTINUAR 
DONANT SUPORT A LES PERSONES I FAMÍLIES MÉS FRÀGILS 

 
Càritas Catalunya. 18/03/2020 
 
Les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, que conformen Càritas Catalunya, 
mantenen actius  part dels seus serveis per tal de  continuar donant suport a les persones 
i famílies més fràgils, principalment els serveis essencials. Això sí, les activitats en grup 
s’han suspès preventivament fins que se superi aquesta situació d’alarma sanitària. 
 
En la nostra acció directa estem vetllant, des del primer moment, per la protecció i la 
seguretat de les persones ateses i dels nostres equips de professionals, tenint en compte 
sempre les recomanacions oficials: distància entre les persones, mascaretes, guants, 
neteja de mans, d’estris utilitzats i dels nostres locals, i tot allò que ens indiquin en cada 
moment. En aquest sentit és molt urgent que, des d’avui mateix, l’administració 
pública  garanteixi que les persones que estan fent l’atenció directa disposin de prevenció, 
especialment mascaretes, per tal de complir les  mesures de protecció establertes. 
 
D’altra banda, Càritas Catalunya està en permanent contacte amb la Secretaria General 
d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb Creu Roja 
Catalunya i amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social. Igualment  les Càritas 
diocesanes catalanes s’han posat totes a disposició de les corporacions locals i s’estan 
coordinant amb els respectius ajuntaments. 

 
 
Les nostres Càritas diocesanes estan rebent contínues mostres de solidaritat per part de 
molts ciutadans i ciutadanes preocupats per la salut de les persones grans i altres col·lectius 
en risc d’exclusió social atesos per Càritas. En aquest sentit s’estan canalitzant diferents 
aportacions de voluntariat, sobretot jove, per reforçar els nostres equips d’atenció directa 
(sempre preservant la seva salut). Recomanem a les persones que estiguin interessades a 
col·laborar com a voluntariat, que contactin amb les Càritas parroquials o amb les Càritas 
diocesanes. 
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Ens alegrem de les primeres mesures de xoc anunciades pel Govern central per a pal·liar 
la crisi sanitària i tot el que això comporti en l’àmbit social i econòmic: l’ajornament dels 
procediments de desnonament, del pagament de les hipoteques, préstecs i tributs a les 
administracions públiques de les persones més vulnerables, així com de la garantia de 
subministraments de béns bàsics com l’electricitat, l’aigua i el gas. També ens congratulem 
de les mesures del Govern de la Generalitat per a fer front a les necessitats com ara les 
beques  menjador escolar a través de targetes moneder, entre d’altres. Tanmateix, 
demanem que les ajudes garanteixin no només l’import de la beca sinó una adequada 
alimentació familiar per evitar desplaçaments i que no només arribin a les persones 
receptores de beques menjador sinó a totes les persones vulnerables. 
 
Instem a les diferents administracions públiques de comprometre’s amb un ampli ventall de 
mesures econòmiques i socials que, en un primer moment, minimitzin les conseqüències 
de la crisi sanitària i, en un segon moment, garanteixin la qualitat de vida i la dignitat de 
totes les persones. 
 
Finalment, Càritas Catalunya vol tenir un especial record per a totes aquelles persones que 
ens ha deixat a causa del coronavirus: per llurs famílies; per a totes les persones afectades 
pel COVID-19; per als professionals de la salut que estan treballant intensament per a la 
cura de les persones afectades;  per als milers de voluntàries i voluntaris de Càritas i d’altres 
organitzacions socials que estan atenent a les persones vulnerables que s’adrecen als 
nostres punts d’atenció o que són beneficiàries dels nostres equipaments (centres de 
distribució d’aliments, menjadors socials, pisos compartits, centres residencials de 24 
hores…). 
 
 

 
 
 
 
Afegir a recursos misses: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCGHGGlnNUCjTb4uhH-5XsuA  
 
Pregària diària dels germans de #Taizé en streaming cada dia a les 20:30 
https://www.facebook.com/taize/ 
 
Xarxes socials amb l’etiqueta #preguemacasa a Twitter, Facebook o a Instagram 

https://www.youtube.com/channel/UCGHGGlnNUCjTb4uhH-5XsuA
https://www.facebook.com/taize/
https://twitter.com/hashtag/preguemacasa
https://www.facebook.com/hashtag/preguemacasa
https://www.instagram.com/explore/tags/preguemacasa/
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Departament de Justícia: Mesures complementàries per a la prevenció i 
el control de la infecció pel coronavirus en l’àmbit funerari 

 
Departament de Justícia 
20 de març de 2020 
 
Les mesures de prevenció del coronavirus van variant en funció de l’evolució de la situació. 
D’acord amb el Departament de Salut, en el moment actual cal tenir present el següent: 
 
1. Vetlles, cerimònia o sepelis 
 
- Si la persona ha mort per la COVID-19: es suspenen totes les activitats d’aquest tipus 
tant en instal·lacions públiques com privades. No es podrà celebrar cap activitat relacionada 
fins que no passi la quarantena de totes les persones que van tenir contacte amb la persona 
finada en els darrers catorze dies. 
 
- En altres casos: no estan prohibides però es recomana de no fer cap reunió presencial de 
persones. En cas de fer-se cal extremar les mesures de seguretat. Com a mínim, no superar 
el terç de l’aforament màxim del local i mantenir una distància de seguretat d’entre 1 i 2 
metres entre les persones. També s’evitaran tots els contactes corporals entre persones, 
fins i tot aquells vinculats a ritus, cerimonials o les tradicions de cortesia. Alhora caldrà 
reforçar les mesures bàsiques d’higiene: 
 

• Cal que facin el rentat de mans freqüent. 

• Es recomana que, en el moment de tossir o esternudar, es tapin la boca i el nas 
amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze i que es rentin les 
mans de seguida. 

 
D’altra banda, cal tenir present que les mesures de restricció de circulació de persones no 
recullen de manera expressa l’exempció de la prohibició de desplaçaments motivats per 
aquesta causa. 
 
2. Incineracions i enterraments 
 
- Sigui quina sigui la causa de la mort, el destí final del cadàver pot ser l’enterrament o 
la incineració, en les condicions habituals. Els serveis funeraris tenen indicacions precises 
de les precaucions addicionals que cal prendre. 
 
- Les cendres poden ser objecte de manipulació sense que suposin cap risc. 
 
- El trasllat internacional d’un cadàver d'un cas de COVID-19 es pot fer de manera 
anàloga al trasllat internacional de la resta de morts per qualsevol altra causa, seguint 
el que estableix la legislació vigent. Així, doncs, no hi ha més restricció que la que pugui 
sorgir del tancament de fronteres o de les dificultats de transport. 
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Compartir reflexions i experiències 

Entreu web del Fòrum: 

www.urc.cat 
 

Primer pas: cliqueu sobre la paraula FORUM Segon pas: navegueu-hi 

 
 

 

 

Cliqueu la paraula 

FÒRUM i s’’obrirà 

una nova pàgina 

amb el seu contingut 

Aquí trobareu el programa bàsic del 

Fòrum i les seves notícies més destacades 

Cliqueu ESCOLTAR i 

tindreu els recursos i 

materials corresponents 

a la primera fase (gener, 

febrer i març) 
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Reunió comunitària • 3 
 Mes de març 2020  

LES NOSTRES CONCLUSIONS DESPRÉS D’HAVER ESCOLTAT 
Objectiu: formular les nostres conclusions després d’haver escoltat la Paraula de Déu, d’haver pregat en 

comunitat, d’haver-nos escoltat en comunitat, potser fins i tot en persones invitades. 

Podeu resumir els punt més importants que haurem de discernir en la propera fase. 

 

 

Guia de la reunió 
En aquesta tercera reunió comunitària s’obre un intercanvi dels membres de la comunitat sobre 

els continguts de les dues primeres reunions, sobre la lectura de les aportacions al web, sobre les 

pregàries comunitàries, sobre alguna conversa personal amb algú tocant a aquesta temàtica, sobre 

els somnis que tenim... 

Després es tracta de formular alguna conclusió que serveixi per als religiosos i religioses que vivim 

aquí i ara per respondre amb  generositat i audàcia a aquestes crides que hem escoltat. 

Finalment, és molt important que aquestes propostes, conclusions, intuïcions, somnis... es trametin 

a urcforum2020@gmail.com per tal que arribin a totes les comunitats i serveixen per a la pròxima 

fase, dedicada al discerniment. Cal que un germà o germana en pregui nota i ho envií a l’adreça 

indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En acabar la reunió, agrairem que el resum de les principals conclusions seguin enviats, de manera clara i 

breu, en català o en castellà, a l’adreça de correu electrònic de la secretaria del Fòrum: 

urcforum2020@gmail.com. 

1. Pregària inicial 
2. Cada membre de la comunitat pot compartir 

alguna conclusió de la fase: escoltar. Algun 
somni, intuïció, proposta... respecte de la Vida 
Religiosa aquí i ara. 

3. Obrim un espai per a comentaris de les 
aportacions realitzades. 

4. Quines conclusions o pensaments volem 
transmetre al col·lectiu de religioses i religiosos? 
La secretària o secretari en pren nota, al final de 

la reunió llegeix 3els punts acordat i, 

posteriorment, els envia a la secretaria del 

Fòrum 

5. Cant final o pregària final. 

mailto:urc.forum@gmail.com
mailto:urcforum2020@gmail.com
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Reunión comunitaria • 3 
 Mes de març 2020  

NUESTRAS CONCLUSIONES DESPUÉS DE HABER ESCUCHADO 
Objetivo: formular nuestras conclusiones después de haber escuchado la Palabra de Dios, de haber rezado 

en comunidad, de habernos escuchado mutuamente, incluso a personas invitadas. 

Podéis resumir los puntos más importantes que discerniremos en la próxima fase. 

 

Guía de la reunión 
En esta tercera reunión comunitaria se abre un intercambio entre los miembros de la 

comunidad sobre los contenidos de las dos primeras reuniones, sobre la lectura de las aportaciones 

al web, sobre las plegarias comunitarias, sobre alguna conversación personal con alguien sobre esta 

temática, sobre los sueños que tenemos... 

Después se trata de formular alguna conclusión que sirva a los religiosos y religiosas que vivimos 

aquí y ahora para responder con  generosidad y audacia a estos llamamientos que hemos escuchado. 

Finalmente, es muy importante que estas propuestas, conclusiones, intuiciones, sueños... se envíen 

a urcforum2020@gmail.com para que lleguen a todas las comunidades y sirvan para la próxima fase, 

dedicada al discernimiento. Hace falta que un hermano o hermana  tome nota y la envié a la dirección 

indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acabar la reunión, agradeceremos que el resumen de las principales conclusiones sea enviado, de manera 

clara y breve, en catalán o en castellano, a la dirección de correo electrónico de la secretaría del Fórum: 

urcforum2020@gmail.com 

1. Plegaria inicial 
2. Cada miembro de la comunidad puede compartir 

alguna conclusión de la fase: escuchar. Algún 
sueño, intuición, propuesta... respecto de la Vida 
Religiosa aquí y ahora. 

3. Abrimos un espacio para comentarios de las 
aportaciones realizadas. 

4. ¿Qué conclusiones o pensamientos queremos 
transmitir al colectivo de religiosas y religiosos? 

a. La secretaria o secretario toma nota, al 

final de la reunión lee los puntos 

acordados y, posteriormente, los envía a 

la secretaría del Fórum. 

5. Canto o plegaria final. 

mailto:urcforum2020@gmail.com
mailto:urcforum2020@gmail.com
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La bústia del Fòrum 

urcforum2020@gmail.com 
 

 
FÒRUM VIDA RELIGIOSA 

 

Aportació dels 8 laics i laiques de 

l’entorn de Martí-Codolar que han 

participat en aquesta primera part 

del Fòrum VR 

 

Qüestionari 

⎯ Què és per a tu la Vida 

Religiosa? Què aporta a l’Església i a 

la societat? Debilitats, fortaleses i 

reptes 

⎯ Com veus la comunitat 

salesiana de Martí-Codolar? Debilitats, 

fortaleses i reptes. 

 

Resum de les respostes 

La Vida Religiosa en general 

Què és per a tu la VR? 

✓ És una forma de ser i d’estar 

en l’Església i en el món. Ser presència 

de Déu en el món a la manera 

evangèlica: com el llevat i la sal, és a 

dir, transformant la realitat des de dins. 

✓ És resposta a la crida personal de Crist a viure l’evangeli en comunitat, tot supeditant 

l’autonomia personal a les necessitats de la institució. 

✓ Els religiosos són en l’actualitat un model de Jesús entre nosaltres amb el testimoni 

personal (vocació), comunitari (fraternitat) i apostòlic (missió). 

✓ És una especialització dins l’Església, que no resta, sinó que suma quan es 

complementa amb la resta de formes de vida de l’Església. 

 

Què aporta la VR a l’Església i a la societat? Fortaleses 

✓ Davant la vida individual i l’egoisme, ofereix la vida de comunitat fraterna, senzilla i 

entregada als altres. 

✓ Davant una Església i societat necessitada d’empenta renovadora, ofereix el 

carisma, que és l’especificitat de la pròpia vocació cristiana. 

✓ Davant una espiritualitat desencarnada, ofereix  el profetisme, la comunió i el servei. 

✓ Davant l’exagerada accentuació de la llibertat individual, ofereix viure disponibles per 

a la missió dins la institució. 
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✓ Davant la manca de projectes comuns, ofereix el saber posar en pràctica la 

sinodalitat. 

✓ Davant les decisions preses superficialment i individualment, ofereix la pràctica del 

discerniment. 

✓ Davant la immediatesa i la superficialitat que ofereixen les xarxes, la VR aporta uns 

valors seriosos i autèntics que ajuden a anar a fons: alegria profunda, pau, 

coherència, llum...  

✓ Davant la disbauxa consumista, ofereix un estil de vida auster. 

✓ Davant la insolidaritat, ofereix una mirada acollidora dels barris on viu i la fermesa 

del compromís afrontant els problemes punyents de la societat (migracions, 

desemparament, treball. maltractes...), posant en pràctica solucions concretes. 

 

Debilitats 

✓ L’estancament del missatge evangèlic per part d’alguns religiosos: no sempre donen 

el testimoni nítid del missatge de comprensió, amor generós, acceptació de les 

diferències, etc. 

✓ L’envelliment i la manca de gent jove que s’entusiasmi per la VR. 

✓ Sovint apareixen en el si de l’Església, entre diòcesis i religiosos, fragmentació o 

divisió, o si més no, manca de col·laboració. 

✓ Alguns religiosos no s’adapten els nous temps, enyoren un passat que ja no tornarà; 

la qual cosa contribueix a entorpir el procés de renovació que s’està duent a terme. 

✓ El missatge i el testimoni no arriba a les masses. 

 

Reptes 

✓ Convertir la crisi actual que viu l’Església i la VR en una oportunitat per començar a 

viure i crear coses noves, formes noves de VR. 

✓ Aportar una bona empenta renovadora a l’Església i a la societat en un món tan 

necessitat de valors. 

✓ Mantenir la presència significativa en la societat, malgrat l’envelliment. 

✓ Evitar instal·lar-se en la pròpia zona de confort, de seguretat en què alguns han 

convertit la VR. 

✓ Afrontar el risc que comporta viure segons l’estil de Jesucrist. 

 

La comunitat de Martí-Codolar 

Fortaleses 

➢ Comunitat viva, que ha donat molt a l’església i a la societat, i està donant molt de si 

mateixa. 

➢ És una obra salesiana oberta al món i a les persones més necessitades, 

especialment els joves. Està vinculada des del seu origen als barris, a l’entorn, fent 

opció pels joves, i actualment optant per l’acció social amb refugiats i emergències 

socials, la pràctica del voluntariat. 

➢ Són referents dels carisma i l’estil salesià en l’animació de tot el que es porta 

endavant. Cada salesià recorda als laics perquè som aquí, i et dóna la confiança que 

les coses es faran amb tarannà salesià. 

➢ Té cura dels germans grans més febles i vulnerables. 

➢ La comunitat està en tots els àmbits de la casa; acompanya tota l’obra. 

➢ Impulsa a treballar en tots els fronts en una mateixa direcció, un mateix rumb i amb 

un sol missatge. La diversitat és una riquesa i la unitat, una força. 
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➢ Els religiosos salesians són referent del que vol dir ser cristià i salesià. 

➢ Els salesians són coherents, són models de D. Bosco en el dia a dia. 

 

Debilitats 

➢ Només una part de la comunitat activa es fa present en moments importants de 

l’obra, la qual cosa resta significativitat a la comunitat. 

➢ Donar a conèixer tot el que s’està fent a dins i a fora de la institució. 

➢ Hi ha manca de religiosos en acció per l’envelliment. El treball es concentra en uns 

pocs, amb el consegüent cansament. 

➢ La manca de vocacions. 

 

Reptes 

➢ La VR és una opció per a tota la vida, siguin quines siguin les edats i les forces 

personals.  

➢ Seguir compartint, laics i salesians, el carisma, l’acció i la formació.  

➢ Transmetre a més joves i laics el carisma salesià, sobretot amb el testimoni. 

➢ No acontentar-se amb el manteniment, sinó seguir arriscant en l’opció pels joves i 

els pobres.  

 

 

 

 
 
 
 

Nota de la secretaria del Fòrum.- Aquesta reunió es va produir abans del 
confinament. Agraïm a la comunitat salesiana de Martí Codolar el fet de compartir el 
resultat del diàleg que és tan enriquidor i estimulant per a les nostres comunitats 
religioses. 
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Unió de Religiosos de Catalunya 

FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 
“Tinguem la mirada fixa en Jesús” (Heb. 12,2) 

 

ETAPES CALENDARI ALGUNS CONTINGUTS 

   

Preparació 
 Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81 

Reunions de la junta directiva 
   

Primera 
ESCOLTAR 

2020 
gener, 
febrer  
i març 

“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11) 
"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9) 
▪ Obertura del Fòrum a càrrec del president de l’URC 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ Tres reunions comunitàries 
▪ Reunions sectorials (SIRBIR, administradors, formadors, 

comunicadors...) 
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrer 
▪ Jornades de Formació Permanent: 8 de febrer i 21 de març 
▪ 82 assemblea general de l’URC 
▪ Reunió del grup Anawim 
▪ Nova secció sobre el Fòrum al web de l’URC: www.urc.cat 

   

Segona 
DISCERNIR 

2020 
abril, maig 

i juny 

“Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins.” 
(salm 25,4) 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ Dues reunions: intercomunitària i intercongregacional 
▪ Reunió d’Abats i Provincials 
▪ Tramesa d’aportacions al secretariat del Fòrum 

  
 

Fase 
intermèdia 

2020 
juliol, agost  
i setembre 

“Aquí trobareu repòs, feu reposar els cansats; és un recer tranquil”. Is. 
28,12 
▪ Invitació a pregar per la vida religiosa i elaborar un plantejament 

vocacional en profunditat, pregària per les vocacions inclosa 
▪ Tramesa als mesos d’estiu de documents, conferències, xerrades, 

entrevistes o textos referents a la vida religiosa  

  
 

Tercera 
RESPONDRE 

2020 
octubre, 

novembre  
i desembre 

“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5) 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ 83 assemblea general de l’URC 
▪ Dues jornades de formació permanent 
▪ Una reunió comunitària, intercomunitària i/o intercongregacional per 

formular recomanacions Celebració de l’aplec - festa major de la vida 
religiosa. octubre 

   

Cloenda 
POSAR-SE 
EN CAMÍ 

2021 
gener, 
febrer  
i març 

“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5) 
▪ Difusió de les recomanacions 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ 84 assemblea general de l’URC 
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
▪ Jornades de formació permanent 



 
 
 
 
 
 
 
 

EE1 
 Dates: 13 al 19 de juliol de 2020, dl.-dg. 

 

A la recerca de la felicitat 
Efrem de Montellà, monjo 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 335 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020 

 

EE2 
Dates: 17 a 23 d’agost de 2020, dl.-dg. 

 

Els fruits de l’Esperit: pau, goig, amor... 
Anton Gordillo, monjo 
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 23 després de dinar 
Preu: 335 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,00h a 13,00h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 13-19 juliol) o EE2 Montserrat, 17-23 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions.  

Exercicis Espirituals a Montserrat 

amb el suport de l’URC - Estiu  2020 

http://www.urc.cat/


56 | 75 

 

DE LA VIDA RELIGIOSA 

 

Espiritualitat entrenada 

 
JOAN ANDREU PARRA 
Catalunya Cristiana. 1 març 2020 

 
Els Exercicis espirituals ignasians, els Cursets de Cristiandat i els Tallers d’Oració i Vida 
ofereixen mètodes per descobrir la Font de Vida 
 
 
Sant Ignasi de Loiola, el servent de Déu Eduardo Bonnín i el pare Ignacio Larrañaga són, 
cadascun en la seva època, homes que van fer una experiència forta de Déu. Amb 
generositat, van voler plasmar un mètode que es pogués transmetre a les generacions 
successives que servís per crear les condicions per poder fer aquesta trobada amb Déu. Els 
Exercicis espirituals ignasians, els Cursets de Cristiandat i els Tallers d’Oració i Vida neixen 
en moments històrics molt diferents però mantenen un mateix propòsit: santificar la pròpia 
existència. 

«Sense la connexió amb Déu, font i origen del que som, la nostra capacitat d’estimar i servir s’exhaureix de seguida », diu Xavier Melloni, 

que acompanya Exercicis a la Cova de Manresa. 

Cal aclarir, però, que per adoptar qualsevol d’aquestes eines cal una disposició prèvia: «Els 
Exercicis són vàlids per a totes aquelles persones que tenen la necessitat i el coratge d’entrar 
dintre seu», aclareix el jesuïta Xavier Melloni, que acompanya Exercicis a la Cova de 
Manresa, on Ignasi de Loiola va idear-los. «Confiança i generositat, són les actituds 
requerides. Parlem d’obertura, de disponibilitat a deixar-se prendre per Déu per configurar 
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l’experiència que es donarà. Només així podem ser transcendits i depassats més enllà de 
nosaltres però a través de nosaltres mateixos. Déu ens necessita per poder actuar», continua 
Melloni. 
«Els Cursets de Cristiandat estan pensats per a persones que no han fet una experiència de 
Déu, que no han descobert aquest Déu íntim, interior», indica Domingo Torres, president del 
Moviment de Cursets de Cristiandat a la diòcesi de Barcelona, amb un centenar d’integrants. 
La flama d’aquests Cursets es va originar en un petit grup a Palma de Mallorca l’estiu de 1944 
format pel laic Eduardo Bonnín Aguiló, el sacerdot Sebastián Gayà Riera i el bisbe Joan 
Hervàs Benet. «Aquestes persones van acollir la inspiració de l’Esperit Sant per iniciar els 
Cursets. Van reprendre les Peregrinacions Nacionals (que ja es feien abans de la guerra civil) 
i van preparar un pelegrinatge a Santiago de Compostel·la que tenia una espiritualitat 
determinada», recorda Torres. La voluntat de donar continuïtat al que es va viure en aquest 
pelegrinatge portà els promotors a donar forma al primer Curset de Cristiandat que es va 
realitzar el gener de 1949 a Mallorca amb un mètode i una línia teològica que es mantindrà 
en el decurs dels anys. 

El palmesà laic Eduardo Bonnín (1917-2008) va promoure els Cursets de Cristiandat. A la imatge, amb sant Joan Pau II. 

«L’objectiu dels Tallers d’Oració i Vida és pensar, sentir, actuar, viure i estimar com ho feia 
Jesús. La pregunta que ens acompanya durant el taller i la resta de la vida és “què faria Jesús 
en el meu lloc?”», comparteix Puri Vilar, responsable d’aquests Tallers d’evangelització ideats 
per Ignacio Larrañaga. Aquest franciscà caputxí va iniciar-los el 1984 a Amèrica Llatina ajudat 
per un grup de laics i comptant amb el bagatge previ dels encontres Experiència de Déu que 
havia estat fent deu anys abans al Brasil. Vilar va conèixer el P. Larrañaga el 2011 a Costa 
Rica: «Era un gran humanista i pedagog. Els trets de Jesús es reflectien en ell després de 
tota una vida dedicada a difondre l’amor i a fer que la persona fos feliç.» 
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Metodologies dispars 
Els Exercicis espirituals ignasians proposen fer «un procés d’obertura a Déu que permet obrir-
se als altres i al món en dues direccions simultànies: rebre de Déu per donar-se als altres. 
Som receptacles de la Font que contínuament es vessa en nosaltres per tal que nosaltres 
ens puguem vessar envers els altres», argumenta Melloni. Aquest procés, que pot practicar-
se en un recés apartat o en la vida ordinària, té un recorregut per les anomenades Quatre 
Setmanes: «La primera, per situar-me on soc i posar ordre on hi ha desordre; la segona, per 
escoltar la crida que Déu em fa; la tercera, per assumir que aquesta crida comporta la mort 
de l’ego; la quarta, per obrir-se a la fecunditat d’aquesta mort.» 
 
Segons Melloni, «una vegada s’ha comprès aquest dinamisme, les adaptacions i traduccions 
són múltiples, perquè la clau dels Exercicis és la personalització. Es tracta que ajudin cada 
persona en el lloc on es troba i amb el llenguatge que pugui entendre». Una de les claus, en 
un context d’acceleració i distracció, és crear les condicions «per aturar-se a descobrir la 
irrepetibilitat d’un mateix i descobrir la vocació personal, és a dir, el nucli des del qual lliurar-
se als altres». «Els Exercicis introdueixen un temps i un ritme diferent del tipus de vida que 
portem —prossegueix Melloni—. Sense detenció és impossible escoltar i deixar-se fer. Per 
deixar-se fer, cal deixar de fer. Només així podem aprendre una altra manera de fer: des del 
centre del que som, no des de les nostres perifèries. I des del nostre centre, aleshores podrem 
anar a les perifèries de la nostra societat, però sense perdre el nostre centre. Ens cal la 
capacitat d’estar en silenci enmig del soroll per poder interpretar els signes que contínuament 
ens arriben però que no tenim temps de desxifrar.» 
Els Tallers d’Oració i Vida del P. Larrañaga han estat impartits a parròquies, presons i organitzacions diverses. 

Els Cursets de Cristiandat es realitzen durant tres dies en un retir acompanyats per un equip 
de laics i un o més sacerdots. Els cursetistes són persones que s’han identificat prèviament i 
que, després d’un acompanyament i d’haver mostrat voluntat d’obrir-se al transcendent, 
demanen poder participar-hi. Consten de quatre etapes ben marcades: «Primer cal fer una 
anàlisi pròpia de consciència i preguntar-se qui soc jo i què faig amb la meva vida. Després 
hi ha un moment de proclamació, és a dir, d’adonar-se com s’ha establert el projecte de vida 
i quin acompanyament s’ha tingut. El tercer moment, l’anomenem conversió, on hi ha 
testimonis molt emotius de persones que expliquen el que ha significat la seva trobada amb 
el Senyor. Aquí apareixen els pilars de 
la fe: Jesucrist, l’Església, els 
sagraments... I el darrer moment és el 
de la projecció, és a dir, descobrir que 
aquest interior que s’ha remogut hi ha 
possibilitats de tirar-lo endavant», relata 
Torres. 
 
Sovint, els assistents demanen 
continuar aquest camí de fe més enllà 
dels dies de retir i, llavors, s’ofereix 
l’acompanyament del Moviment Cursets 
de Cristiandat en el propi ambient del 
cursetista (ja sigui la parròquia, els amics, el món de la cultura, el de la feina...). «El camí de 
la fe no es pot viure individualment, ha de ser en comunitat. Oferim petits grups o comunitats 
a les diòcesis, anomenats ultreias. L’important no és ser molts, sinó les experiències de Déu 
que s’han pogut generar al llarg de tota la història dels Cursets i possibilitar que les persones 
trobin el seu camí», defensa Torres. 
 
Els Tallers d’Oració i Vida tenen com a eixos la Bíblia i Jesús. «En la pedagogia dels Tallers 
s’ensenya als talleristes a fer servir la Bíblia i a convertir-la en una eina per a tots els dies 



59 | 75 

 

perquè és Paraula viva. L’altra clau és que Crist és el centre», explica Vilar, que també 
subratlla la part experimental: «No és un mètode teòric, per això s’anomena taller: s’aprèn a 
pregar pregant, es tracta de convertir la pregària en vida i la vida en pregària.» En aquest 
sentit, «s’introdueixen unes modalitats de pregària diferents en cada sessió que s’adapten a 
cada persona i estat d’ànim en què es trobi». 
 
La durada del Taller és de quinze setmanes, repartides en una trobada setmanal de dues 
hores. A banda, es proposa treball per fer a casa i «poder fer la vivència durant els set dies 
següents a la sessió, aquí és on el taller es converteix en vida». Vilar no dubta a assenyalar 
que el Taller «és alliberador, amb un missatge del P. Larrañaga que ajuda a guarir ferides, 
que tots tenim, i dona eines per relativitzar» i també «ajuda els assistents a comprometre’s 
amb Déu, amb un mateix i amb els altres». 
 
Acompanyants compromesos 
Probablement, el sant de Loiola poc podia imaginar la vigència i extensió universal dels 
Exercicis que va idear al segle XVI. «Com a cristians, accedim a nosaltres mateixos a partir 
de la persona de Jesús, però, en tant que Jesús és l’encarnació de Déu en l’ésser humà, tot 
ésser humà és lloc de Déu, encara que ho expressi amb altres paraules», assegura Melloni. 
I per això destaca l’oportunitat que 
significa recórrer les Quatre Setmanes: 
«Tots els éssers humans estem cridats 
a descobrir que la nostra existència és el 
do que tenim per poder-nos lliurar a 
partir del que som. Només tenim vida 
quan la lliurem, perquè la vida és 
irradiació i comunicació, no 
autopossessió.» 
 
Certament, la novetat i l’impacte que van 
representar els Cursets en el moment 
que van néixer tenen molt a veure amb 
la difusió posterior als cinc continents: 
«Els primers laics i capellans de la 
Península que assistien als Cursets a 
Mallorca els portaven amb entusiasme a 
les seves diòcesis (València, Madrid...). 
També el personal de les bases aèries 
nord-americanes que hi havia a l’Estat 
espanyol els van introduir als Estats 
Units o sacerdots missioners que van portar aquesta manera d’evangelitzar», observa Torres. 
De fet, a l’actualitat hi ha una coordinació europea i mundial d’aquest Moviment. «El carisma 
dels Cursets va ser i és una gràcia de l’Esperit Sant orientada per al bé de l’Església, dels 
homes i del món», conclou Torres. 
 
19.500 responsables dels Tallers d’Oració i Vida a tot el món, anomenats guies, donen una 
idea de la dimensió d’aquest mètode: «Som persones que hem fet un Taller i que ens va 
ajudar tant, va ser tan enriquidor i alliberador i la seva espiritualitat va ser tan profunda, que 
vam decidir continuar», reviu Vilar. Cada guia ha rebut una formació específica durant un any 
i mig i imparteix, habitualment, dos Tallers l’any: «Un guia ha d’intentar copiar els trets de 
Jesús i els pilars bàsics són la humilitat, ser persones orants i l’amor i la fraternitat.» En aquest 
sentit, un dels accents dels guies és el temps de pregària (la Sagrada Mitja Hora diària, un 
recés mensual i uns exercicis anuals). 
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Servir Déu i els germans dins l’escola de la caritat 
 

EDUARD BRUFAU 

Catalunya Cristiana 1 MARÇ 2020 

 

En la vida de tot cristià conviuen d’una manera paradoxalment harmònica la llibertat humana 
i la voluntat de Déu. Ell crida i els homes lliurement trien seguir-lo perquè es faci la seva 
voluntat. Aquesta iniciativa que neix de Déu, aquesta vocació, és viscuda d’una manera 
particularment intensa en la vida religiosa. Ara, dos monjos del monestir de Poblet han fet del 
pas definitiu de compromís en aquesta vocació. Es tracta de fra Jurijus Šavlinskis i fra Llorenç 
Villagrasa, que van fer la professió solemne el 26 de gener passat, festa dels sants fundadors 
de l’orde cistercenc, Robert, Alberic i Esteve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fra Jurijus Šavlinskis i fra Llorenç Villagrasa al claustre de Poblet el dia de la professió solemne. 

 

Tots dos van sentir la crida a la vida monàstica vivint i treballant enmig de la societat. Per al 
germà Jurijus, natural de Lituània, «la vocació és la crida especial que Déu fa a cada persona 
per tal de proposar-li un pla, un camí estret que només ella pot seguir i en el qual, malgrat les 
dificultats, trobarà la manera de conèixer el Senyor, la rectitud de vida i el sentit de l’existència. 
En el meu cas, després d’haver passat per un procés molt fort de conversió i haver rebut el 
baptisme als 35 anys, he viscut la vocació a la vida monàstica com una mena de regal, com 
una proposta que Déu em feia després del baptisme per aprofundir en el do de la fe i per 
portar una vida allunyada del pecat i habitada pel seu amor». 

El germà Llorenç va decidir entrar a Poblet després de tota una vida laboral, però seguint una 
crida que havia sentit anys abans: «Des que naixem estem propensos a iniciar el camí de la 
nostra vida per les diverses opcions dels seus viaranys. Els escollim o talment ens hi porten. 
Crec que l’adolescència és un dels moments més cabdals. Fou llavors quan va sorgir la meva 
vocació monàstica que em va quedar latent fins fa uns vuit o nou anys en què vaig començar 
a fer-la realitat. La senda del camí em va portar pel món econòmic i empresarial, fins a 
retrobar la drecera i entrar com a postulant a Poblet ara fa cinc anys.» 
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Obediència a l’amor de Crist 

La professió solemne de fra Jurijus i fra Llorenç va tenir lloc a la basílica del monestir de 
Poblet, en presència dels familiars i germans de comunitat. La cerimònia va ser presidida pel 
pare abat, Octavi Vilà, que va esperonar els nous professos a persistir en el seguiment de 
Déu i l’obediència: «Seguir la 
Regla vol dir seguir Crist. Crist 
és el centre de la vida 
monàstica; centre, sentit i 
essència de la vida del monjo, 
viscuda en comunitat 
compartint la recerca de Crist, 
centrada en la pregària, la 
lectura i el treball; (...) El monjo 
per mitjà dels seus vots 
monàstics, especialment pel 
d’obediència, fa camí enmig 
d’una comunitat que viu en la 
pregària i el servei, i que per la capacitat transformadora de l’Evangeli, esdevé escola de 
servei del Senyor en expressió de sant Benet; que no signifiquen un conjunt de costums, i 
preceptes que cal observar sinó quelcom que amara tota la vida.» 

 

El Pare abat va voler remarcar que tot allò que el monjo fa no s’ha d’entendre com cap 
voluntarisme ferri, sinó com una obertura gradual a l’amor diví que porta a estimar els altres. 
Es tracta d’un «amor entès com el moviment íntim de la caritat que tendeix a la comunió amb 
els germans. “Si algú afirmava: ‘Jo estimo Déu’, però no estima el seu germà, seria un 
mentider, perquè el qui no estima el seu germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu” 
(1Jn 4,20).» L’obertura a aquest amor no és fàcil, perquè s’han de vèncer les reticències 
pròpies de la condició humana, però és un camí que indefectiblement es fa guiat per la llum i 
la dolçor de Crist. 

 

Els dos monjos professos van viure la cerimònia amb intensitat. Fra Jurijus explica que «pel 
que fa a l’experiència de la professió, la veritat és que em costa molt descriure els meus 
sentiments, encara que ja han passat uns quants dies des de la cerimònia! Vaig sentir una 
joia i una emoció tan fortes que em sentia com fora de mi mateix, bastant incapaç de seguir 
el ritual però a la vegada plenament conscient de la importància del moment que estava vivint, 
feliç de poder donar la meva vida a Déu d’una vegada per sempre. Ara sí que puc dir que el 
Siràcida té raó: “Res no val tant com venerar el Senyor ni res és més dolç que observar els 
seus manaments.” (Sir 23,27)». 

 

Per la seva banda fra Llorenç assenyala que la vida monàstica i la professió solemne 
impliquen una transformació, «un canvi radical fet amb goig i alegria per servir amb humilitat 
des d’una altra vessant: al proïsme amb gratitud. Aquesta és la vocació de qualsevol cristià i 
més la del monjo, donar la seva vida al servei de Crist, ser testimoni del Senyor amb plenitud. 
Haver consumat la meva consagració amb la professió monàstica solemne, amb vots 
perpetus, comporta anar consolidant el lligam amb Crist en una vida vers Ell, el servei diví i 
l’altri. És el retorn a Déu, per viure en comunió a casa seva, assumint els trets en la pròpia 
vida de la seva Paraula. Ser testimonis consagrats de Crist, descobrint l’Esperit de Déu, 
restant a la seva voluntat i traient a la llum talents desconeguts per mi mateix». Per explicar 
com viu la seva nova vida de pregària i treball, fra Llorenç cita un fragment del Càntic dels 
Càntics, llibre de l’Antic Testament comentat pel mateix sant Bernat de Claravall i altres pares 
del Cister: «He trobat el qui la meva ànima cercava; el tinc i no el deixaré pas anar» (CT 3,4). 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Joan Torra: “La teologia és una oferta de sentit” 
 

Laura Mor 

Catalunya Religió. 09/03/2020 

 

Persona afable, bon comunicador, somriu. El nou 
degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan 
Torra, se sent, en primer lloc, capellà de parròquia. 
Malgrat dedicar-se a l’estudi, i ara també a la gestió, 
sempre ha procurat mantenir viva la connexió 
pastoral: “Ho necessito per mi, és una qüestió 
personal”, explica en aquesta entrevista. 

 

Professor de patrologia, és també vicepresident del 
Centre de Pastoral Litúrgica, on va entrar per 
establir ponts amb la facultat: “Hi ha d’haver lligams, 
a nivell eclesial no hem de duplicar esforços”, 
defensa. Torra resta a l’espera que l’assemblea triï algú altre per rellevar-lo, conscient que 
ara no s’hi pot dedicar. Va ser vicari episcopal de Vic amb el bisbe Josep Maria Guix. Els 
últims quinze anys, va ser rector de les parròquies de Torelló i, amb el nomenament com a 
degà de la Facultat de Teologia, el van destinar a Vacarisses. 

 

Per què creu que és important la vida de parròquia per a un capellà? 

Per dues coses. Primera per una qüestió personal. Em sembla que no seria bo que em 
quedés tancat exclusivament amb la feina de degà. Jo soc capellà i el sentit de la meva vida 
és estar amb la gent i celebrar. I el perill d’una feina d’aquest tipus és que et quedessis 
absolutament aïllat. I segona, també és important per la Facultat. Hi estic a plena dedicació, 
però tenir aquest peu en la normalitat de la vida pastoral fa que tot el que fas i dius fent classe 
tingui aquest lligam amb la gent: té sentit?, val la pena? Si no es podria convertir en una 
estructura de coses, uns ensenyaments llunyans... 

 

Una entelèquia? 

Exactament. És una qüestió d’equilibri meu. M’ha passat sempre. Quan vaig començar de 
director del seminari menor de Vic, deia el mateix: el cap de setmana vull parròquia. 

 

El contacte amb les persones modela la teologia que practiqueu aquí a la Facultat? 

És clar que sí! Deixa de ser una cosa purament teòrica o teorètica per passar a ser una cosa 
útil. La Facultat té com a prioritat la preparació dels seminaristes, però no ha de ser una cosa 
purament pastoral: ha de ser seriós, científic, ha de procurar la investigació, però sabent que 
l’horitzó és tocar la vida de la gent. 

 

La Facultat de Teologia de Catalunya ha fet aquesta teologia connectada amb el món? 
Quin estil de teologia ha consolidat en els seus més de 50 anys d’història? 

Jo vaig entrar a la facultat l’any ‘76, venia del món del treball i de fer la mili. Vaig viure la gran 
revolució del Vaticà II en els estudis: una manera de fer teologia que sigui bíblica i patrística, 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/joan-torra-teologia-es-oferta-sentit
https://www.catalunyareligio.cat/ca/joan-torra-teologia-es-oferta-sentit
https://www.cpl.es/contenidos/consejo
http://www.catalunyareligio.cat/ca/joan-torra-nou-dega-facultat-teologia-catalunya


63 | 75 

 

i al mateix temps, amb un gran coneixement d’aquest món i de les ciències humanes. Aquí 
vaig descobrir amb molta força la psicologia i la sociologia de la religió, tots els ateismes 
moderns, la filosofia... Es tractava de dir “com transmetre aquest missatge de la revelació a 
la gent del nostre món?”. Per tant, basada en una antropologia molt seriosa. 

 

Què passa quan la teologia no està al servei de la realitat concreta? 

Passa que convertim la teologia i la formació en una cosa absolutament separada. Podríem 
arribar a parlar d’unes espiritualitats desencarnades, sense tocar de peus a terra, amb uns 
pensaments teològics molt purs. Però si no ajuden la gent del nostre món, no servirien per 
res. 

 

I això no ha passat?  

No, l’esquema del pla d’estudis segueix sent exactament el mateix que es va encunyar en 
aquell moment. L’esquema. Evidentment hi ha coses en què s’ha evolucionat molt. Segur 
que hi ha enfocaments que s’han anat reformulant. Però l’objectiu és teològic, no d’estudi 
pastoral. Quan estudies un sagrament no es tracta de dir quina pastoral fas d’aquest 
sagrament, sinó què és aquest sagrament. I després, a cada lloc i circumstància, et trobaràs 
amb la pastoral que has de fer. La Facultat té aquesta 
dimensió de docència, de preparació, d’investigació i 
després la dimensió de l’arrelament social: és important que 
les universitats estiguin connectades amb el compromís 
social. 

 

Hi ha algun àmbit en què hi hagi més dedicació que en 
un altre? 

L’equilibri és la feina contínua dels departaments, que es 
plantegen objectius d’investigació. Això depèn de la 
quantitat de gent que hi ha a cada departament i la 
dedicació que hi poden tenir. Jo ara estic a plena dedicació aquí, però fins ara era rector de 
Torelló, feia de professor, i les classes em feien mantenir-me al corrent, però no podia fer 
investigació científica. És una de les mancances que vivim a la Facultat. Som molts 
professors i això fa que cada professor faci molt poques hores de classe i la investigació quedi 
més coixa perquè estem molt posats en la feina pastoral. Però al final això és el que dona 
entitat a la facultat. 

 

I com s’alimenta, un ateneu universitari? 

Amb els congressos i les jornades. El Congrés sobre el papa Francesc ha estat 
importantíssim, de contingut, de participació. I ara vindrà la sessió acadèmica sobre el Concili 
Tarraconense. Aquests congressos obliguen a mantenir-se al corrent, a fer investigació. La 
reflexió és molt seriosa. 

 

Mirem les noves fornades d’estudiants. De l’especialització que trien en acabar, heu 
analitzat alguna tendència? On posen l’accent? 

Per l’especialitat de litúrgia venen expressament els alumnes de llatinoamèrica o d’Àfrica. És 
un institut amb la perspectiva de passar a ser facultat. Els alumnes aquí acaben fent el 
batxillerat, el grau en teologia. Llavors ve la llicenciatura que es fa amb aquestes branques 
que anàvem dient. El departament de bíblia està fent un bon treball. També el departament 
de moral, amb connexió amb temes d’avui, des de la bioètica fins a qüestions més de doctrina 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-catalana-papa-francesc
https://www.edusantpacia.cat/ca/ateneu/agenda/sessio-academica-commemorativa-dels-vint-cinc-anys-del-concili-provincial-tarraconense-de-1995/10/360
https://www.edusantpacia.cat/ca/ateneu/agenda/sessio-academica-commemorativa-dels-vint-cinc-anys-del-concili-provincial-tarraconense-de-1995/10/360
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social de l’Església. Salvant això, perquè la litúrgia és una cosa a part. Té molta sortida en 
aquest moment la sistemàtica. 

 

Traduït amb paraules del carrer, significa… 

La teologia sistemàtica són tots els tractats que pensen la teologia, per tant, que pensen 
sobre Déu, sobre l’Església, sobre la revelació… 

 

Les coses gruixudes, els fonaments. 

Sí. En definitiva, la teologia vol dir el llenguatge que fem servir de Déu per parlar del món i 
com això dona sentit a la vida de les persones. I això està fonamentat en què hi ha un discurs 
bíblic a darrera. I serveix per arribar a donar sentit des de la revelació, des de Jesucrist, 
brindar aquesta oferta de sentit a la vida de les persones. Això és la teologia sistemàtica, la 
dogmàtica. Això és el que predomina. 

 

 

Mirem els òrgans de govern i el professorat. La presència de laics en l’estructura és 
mínima i tampoc no hi ha gaires dones professores. No hi ha teòlogues a Catalunya 
per fer classe? Això us preocupa? 

Sí, tot això que acabes d’apuntar és un repte. I un repte d’avui que lliga amb el papa Francesc 
i el Congrés de Laics, i que lliga amb els temes de pastoral i amb els temes eclesials. Les 
Facultats neixen filles dels seminaris. I les facultats de teologia eclesiàstiques tenen aquest 
objectiu prioritari: formar els preveres o els religiosos i religioses de congregacions i ordes 
que els ho exigeixen. Paral·lelament a això hi ha els Instituts Superiors de Ciències 
Religioses, que depenen de la Facultat: la facultat els tutela, els acompanya, els patrocina. 
Algú que es prepari per ser prevere no hi hauria d’anar. Aquí l’aspectre és molt més ampli: hi 
ha molta gent que ho fa perquè vol, o per formació de professorat de religió, religiosos i 
religioses, candidats al diaconat permanent. És una manera de fer que aquesta teologia arribi 
a molta gent. 

 

Voleu que la teologia arribi a tothom? 

El repte hi és: la teologia ha d’arribar a tots i a tothom, a la dona també, com dèiem abans. I 
que tothom la pugui fer, aquesta formació. Però aquestes coses històriques costen molt de 
canviar. I la facultat històricament ha servit per preparar per al presbiterat: costa que el canvi 
de xip es produeixi. N’hi ha, de professores? Sí. N’hi ha que fan el doctorat des de la 
llicenciatura. Tenim Margarida Bofarull amb qüestions de bioètica al departament de moral, 
Mar Pérez a la Bíblia, Núria Caüm al departament de sistemàtica… Hi ha professores. 

 

 

 

 

https://www.teologia-catalunya.cat/primercicle/la-facultat/els-professors/110
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tots-cristians-tenir-paper-actiu-esglesia-mon
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I alumnes dones? 

Sí, però molt poques. I ara s’ajunta la Facultat Antoni Gaudí, que també aporta alumnes. 
L’aspectre va creixent i es va normalitzant. Com més pluralitat de veus tinguin els alumnes 
quan surten de la carrera, millor. Això ajuda a que es produeixi aquesta síntesi tan necessària. 

 

Hi ha algun pla concret per garantir-ho, a banda de converses al passadís? 

El que passa és que estem treballant amb molt poca gent. 

 

Falten recursos humans? 

És clar! Diem, d’acord: ara el que farem és integrar més dones a fer classes. Però quantes 
alumnes hem tingut que tinguin el títol i que puguin fer-ho? És una perspectiva d’anys i de 
cursos. Què ens preocupa? Que l’aspectre d’alumnes pugui ser més gran i més ampli: perquè 
tot això dona riquesa. Al Congrés del papa van intervenir dues dones, i a totes dues els vaig 
dir “vosaltres gaudiu del benefici de ser les úniques veus femenines que tenim aquí, per favor, 
aprofiteu-ho”. 

 

I la manca de laics en el claustre? 

A nivell de professorat seglar, que no sigui ordenat ni religiós, és clar, a filosofia n’hi ha molts, 
a la Gaudí n’hi ha molts, a teologia no n’hi ha tants. Un seglar que ha de guanyar-se la vida 
per mantenir la família no pot comptar només amb la facultat, sinó amb moltes altres coses. 
I li serveix molt més un títol de filosofia i història que no pas de teologia. 

 

És una suma de circumstàncies... 

Sí. Els vespres jo també faig classe als instituts i em trobo que hi ha molts prejubilats; això 
vol dir que hi ha gent que ho fa ara perquè pot i perquè vol. I perquè en el seu moment 
determinat no ho va poder fer. O perquè està molt desprestigiat i perquè sembla una cosa 
només de capellans. I dius, no, no. Seria boníssim que tothom pogués tenir aquesta formació, 
ja ho crec que sí! L’intent que se sentin a casa seva hi és: cada dimecres fem la quarta hora, 
on se senten aquestes veus i es presenten temes d’actualitat, que no entrarien dins del 
currículum normalitzat i que val la pena que se sentin. I és bonic. 

 

Què més ha identificat en aquests quatre mesos com a degà? 

L’equip humà és extraordinari. A nivell de professorat, la gent hi posa molt més del que té i 
molt més del que pot donar, els compromisos són extraordinaris; l’equip d’administració, 

https://www.facultatantonigaudi.cat/ca
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secretaria, comunicació, és boníssim. Jo estava deslligat de la gestió. I ara veig que he de 
procurar que tot això continuï, no tirar a terra res: el meu antecessor, en Joan Planellas, 
actualment arquebisbe de Tarragona, havia fet aquí un treball enorme, de temps. L’ambient 
que es respira a la casa, el treball seriós, per mi és un dels grans goigs que he trobat. 

 

Quin és el seu objectiu inicial? 

Que tothom s’hi trobi bé i que el treball que hi faci sigui efectiu, amb el màxim de coordinació 
possible. Als departaments tothom aporta una gran riquesa, es tracta que els professors –ara 
diré aquella frase tan gastada– puguin treure el millor de si mateixos. 

 

A favor de què o de qui? 

Amb el darrer objectiu sempre 
que l’Església a casa nostra 
pugui tenir elements seriosos 
i teològics per la labor 
evangelitzadora i pastoral que 
s’està duent a terme. Un món 
que canvia amb una rapidesa 
extraordinària, requereix una 
anàlisi continua i podem 
sentir-nos minoritaris o que 
ens van en contra i el perill 
seria tancar-se. A mi em 
sembla que convé el contrari: 

analitzar, observar i donar eines per dir què cal transmetre. La Càtedra Pont i Gol de teologia 
pastoral –amb en Dani Palau– està prestant un servei extraordinari per reconciliar i obrir 
perspectives. Això és el que s’ha de potenciar el màxim possible. També estan funcionant 
grups de reflexió sobre temes de frontera: literatura, art, pensament, ciència, filosofia, 
comunicació… 

 

Qui els composa? 

Gent de la casa, del claustre, i es convoca també gent de fora. Es troben i d’aquí en pot sortir 
la pregunta clau de què hi podem fer, què podem aportar. Hi ha també cursos d’aprofundiment 
bíblic, de formació permanent, les escoles de llengües… Això fa que no quedi només tancat 
en la dimensió de la docència, i també permet acompanyar els departaments en la dimensió 
d’investigació.  

 

Quin percentatge ocupa la investigació a la Facultat de 
Teologia de Catalunya?  

En percentatge és difícil de dir. Com ho mesures? Tots els 
professors tenim aquesta dimensió i publiquem a la Revista 
Catalana de Teologia, que fa molts anys que funciona. Tenim les 
col·leccions de llibres on es publiquen els articles dels professors i 
el llistat de publicacions i investigacions i ponències a final de curs 
és notable. 

 

En el congrés sobre el Papa també es va parlar sobre com 
implementar criteris de conversió integral en l’estructura 
eclesial. La facultat té algun pla en aquest sentit? 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/planellas-entra-tarragona-com-bisbe-poble
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cercador?title=c%C3%A0tedra+pont+i+gol&body_value=&type=articles&date_filter_op=%3D&date_filter%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&date_filter%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&date_filter%5Bmax%5D%5Bdate%5D=
https://teologia-catalunya.cat/ca/comunicacio/publicacions/revista-catalana-de-teologia-rcatt/39/19
https://teologia-catalunya.cat/ca/comunicacio/publicacions/revista-catalana-de-teologia-rcatt/39/19
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Immediatament després del congrés, això va sortir al senat acadèmic de l’Ateneu i al consell 
permanent com una crida que arribava des del departament de moral. “Estamos en ello”. El 
marge de maniobra que nosaltres tenim és relativament petit, però ha de ser significatiu. Fem 
el congrés i l’aigua se serveix en gots de vidre i no en ampolles de plàstic. Mirar aquesta colla 
de coses i, al mateix temps, la reflexió contínua. Al departament de moral sortia que hem 
d’anar vitalitzant i ajudant a que les parròquies puguin acomplir aquesta dimensió: ha de ser 
en aquests llocs on això es visibilitzi, es digui i es faci. No per moda, sinó per essència.  

 

A qui trobem entre els seus teòlegs de referència? 

A mi em van vertebrar el pensament una colla de professors extraordinaris d’aquesta casa: 
Rovira Belloso, Evangelista Vilanova, Salvador Pié, Antoni Matabosch, Gaspar Mora… 
No ho agrairé mai prou. Gent que estava en tota aquesta recepció teològica de Vaticà II, amb 
una labor extraordinària i meravellosa. Tots aquests em van obrir el pensament a grans 
teòlegs: recordo amb passió Karl Rahner –és l’esquelet dels meus estudis– acompanyat de 
Joseph Ratzinger, i d’altres. Tot això amb Pere Tena, un gran teòleg i liturgista de la casa, 
juntament amb Miquel dels Sants Gros, que era de Vic, em van portar als temes de l’origen: 
de la teologia i de la praxi litúrgica. Una afició que després va passar a ser estudi amb la 
llicenciatura, d’aquesta època dels pares de l’Església, amb sant Pacià. Això em va obrir al 
món de la patrologia. 

 

Per què s’hi va aficionar, què l’atreia? 

Tota la teologia ha hagut de ser elaborada, pensada per gent que ho havia de pensar perquè 
no tenia res. Ho havien de crear tot, per això són pares, perquè engendren pensament. Vaig 
anar a estudiar a l’Augustinianum a Roma, i una colla de patròlegs de referència em va portar 
a sant Agustí, al segle V. Aquest home és un geni, un monstre tan gran que és capaç de fer 
un recull, una síntesi, una reflexió personal de tot el que hi ha hagut fins ara, i totes les 
problemàtiques que es viuen, que això marca profundament la història de la teologia 
posterior. Sobre sant Agustí vaig fer la tesi i és immens, no te l’acabes. D’autors previs a tots 
aquests, també estic enamorat d’Ireneu i Orígenes. 

 

 

De què li serveixen avui? 

Aquests autors són els que van deixar clar que és el que era essencial, què és Tradició amb 
majúscula d’aquest missatge cristià. I què és canviable i, per tant, es pot anar modificant. 
Aquesta reflexió sobre què és i què no és essencial és extraordinària, meravellosa. Diríem 
allò de que no et passin bou per bèstia grossa. A la gent que et diu “això s’ha fet sempre”, jo 
els contesto “perdoni, que jo soc especialista del sempre”. El “sempre” l’entenem des del 
començament; i de vegades s’utilitza el “sempre” quan en realitat són 50 anys. 

https://www.edusantpacia.cat/ca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-bisbe-pere-tena-maxim-expert-en-renovacio
http://www.patristicum.org/es/,
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I els pares diuen quin valor té cada cosa? 

Sí, descobrir quin és el pinyol m’ajuda a recollir tot el missatge d’escriptura, de Jesucrist als 
evangelis per dir com això es viu en la història. Llavors, la pregunta que avui ens hem de 
continuar formulant davant de qualsevol dilema sobre teologia i praxi és dir: això és una cosa 
essencial, sí o no? Són les coses que amb el sínode de l’Amazònia s’han plantejat. Si només 
ho fem sociològicament, tindrà molt poc valor i ens abocarà a una cosa d’opinió. I l’opinió em 
porta a dir m’agrada o no m’agrada, però no em porta a pensar o justificar el perquè. No és 
només una qüestió historicista, sinó donar valor al que és essencial. Els pares fan tota la 
reflexió del dogma fonamental: qui és Jesucrist, com és que estem dient que Déu és pare, fill 
i esperit? Això són els quatre grans concilis. Tota aquesta reflexió és apassionant! El que 
diríem heretgia, és el camí de la veritat. Seiem-nos i parlem-ne, fem un concili, movem-nos 
sinodalment: això és una manera de ser Església, que hi és des del començament. 

 

La Facultat també fa aquest exercici? 

Sí, en aquesta casa es fa, perquè és un lloc de pensament, de diàleg, de reflexió oberta, 
madura, l’estàs fent amb gent que pensa, que estudia, que investiga, que llegeix, gent que 
està al corrent… I això és el que fecunda la praxi que ve després: dona solidesa a la labor 
dels bisbats i les ordes religioses… No ens movem a partir de l’últim vent, sinó a partir del 
que hem reflexionat, buscant les fonts bíbliques, històriques. 

 

Això fa que no es donin respostes immediates i que els processos siguin molt lents. 

Quina sort! Per segons què, quina sort! Si això representa realment aquesta maduració. Si 
això representa que ho alentim perquè no sabem què dir o ens fa mandra, llavors malament. 

 

Per exemple, han passat 25 anys del Concili Provincial Tarraconense. Un cop ja s’ha 
fet el treball d’estudi, de diàleg, molts dels acords no s’han acabat d’executar. Calen 
25 anys per reaccionar?  

Jo hi vaig ser. Ara el març hi dedicarem una jornada acadèmica. Va ser una experiència 
eclesial extraordinària. Està bé. Surt el Concili, una gran reflexió, que cau en un moment 
concret i que, per tant, és víctima d’aquella situació. Allò passa a disposició de totes les 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/manual-instruccions-concili-provincial-tarraconense
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esglésies de Catalunya i cadascuna ho treballa des de la seva perspectiva i possibilitats. No 
es pot fer igual al bisbat de Barcelona, que al bisbat de Lleida. Va tardar un any l’aprovació 
del Vaticà, després ve el problema de que es divideix el bisbat de Barcelona, els temes de la 
Franja, i tot això col·loca el Concili en una situació que no hauria volgut. I sembla que ho 
haguem d’inventar tot cada vegada. Però el Concili hi continua essent. I allò és un document 
reconegut per l’Església universal. I al rellegir-ho hi trobem una pila de coses. Algunes eren 
circumstancials d’aquell moment i altres que són de sempre. Com que és un concili pastoral, 
passa que tindrà problemes amb la pastoral concreta. Per exemple, fa 25 anys no hi havia 
les situacions de migracions que tenim avui. El Concili en parla, però molt poc. D’aquí 
l’actualització contínua que cal anar fent. És meravellós: encara que hagin passat 25 anys, 
continua sent allò que fructifica i fermenta, allò que dona empenta. La pregunta del Concili de 
l’arquebisbe Ramon Torrella –“Esperit, què dius a les esglésies de la Tarraconense?”–, és 
la pregunta d’avui i de sempre. L’hem de continuar responent. Serà a través d’un altre Concili 
o a través de sínodes diocesans. 

 

Això demana certa disposició i 
obertura, fins i tot, una mirada 
il·lusionant. Però hi ha bon grapat de 
laics i capellans esgotats i cansats. 
Com pot caminar conjuntament 
l’Església sense projectes compartits 
que encoratgin? 

Un primer detall que ha posat de relleu el 
Papa: quan diu, sobretot, que no ens 
mirem més el melic. Ell parla d’estar 
“ensimismado”. Hem de ser capaços de 
pensar que la feina que tenim davant ha 
de ser il·lusionant, en la mesura que el que 
ens mirem és l’Evangeli, i les persones i 
situacions d’avui. Si mirem l’Evangeli que 
hem de comunicar, veiem que és la 
resposta profunda als interrogants que 
portem les persones a sobre i que ens continuarem formulant. La pregunta és: com ho fem 
per donar resposta a això? I aquesta pregunta és il·lusionant sempre. 

 

Llavors, es tracta d’anar enfora? 

Davant de situacions de debilitat i amb un món que corre tant i les 
circumstàncies i les campanyes es mouen de tal manera…, correm el 
perill del tancament, del dogmatisme, d’autoritarismes. Quan ho veiem 
pensem que són persones molt fortes. No, no. Són molt dèbils. Si ens 
entretinguéssim només a mirar-nos nosaltres mateixos, a dir “ai 
pobrets de nosaltres”, “goita què ens passa” o “mira què ens diuen”, 
malament, això se’ns esparraca. L’Evangeli és il·lusionant i hem de 
veure com explicar-ho i respondre-hi. 

 

Vostè ha estat quinze anys de rector a les parròquies de Torelló. Què hi veia? 

Jo de la feina a Torelló sempre valorava dues coses. Primera, a les parròquies encara hi 
cabem tots, no és només d’una manera de pensar, és el sentit de la paraula catòlic, universal; 
per mi això és obsessió. A la parròquia i a la facultat. La gent s’hi ha de sentir còmode i poder-
hi treballar amb comoditat. Per tant i per favor: que hi capiguem tots. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/concili-vam-fer-tots-junts
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I la segona? 

Que encara parlem de nostru Senyor. No cal que ens entretinguem a parlar d’això i d’allò a 
la parròquia, parlem del Senyor. L’Evangeli vivifica la vida de les estructures. Perquè ens 
puguem posar tots de costat, sabent que ens mirem a nostre senyor Jesucrist i que aquest 
és el que ens dona sentit. I encara que ens situem en llocs diferents del vano, ens uneix un 
mateix eix. 

 

Si parlem de la seva vocació, què el va fer decidir fer el pas i entrar al seminari? 

Soc capellà perquè no vaig saber dir que no. Un pot trobar deu mil excuses, explicacions, 
justificacions, i al final no n’hi ha cap que sigui satisfactòria. Després de dir això, vaig ser 
capellà i vaig aprendre a dir que sí per no haver de dir que no. I la meva vida canvia. Vols ser 
degà? Vols anar de rector a Vacarisses? Vols anar a Torelló? Si s’ha de fer…  

 

Una dinàmica de servei i disponibilitat. 

Sí. Jo venia d’una família cristiana, soc nascut a 
Manresa, el tercer de sis germans. A casa som 
molts plurals, hi ha de tot. Dono gràcies a la 
parròquia que vaig tenir, primer a la parròquia del 
Carme, després la Sagrada Família. Era molt 
jove quan el 68-69 vam començar un moviment 
de canalla: els Júniors que després va passar a 
ser el MIJAC, i que encara ho és. A la parròquia 
hi feia catequesi, érem molt amics amb el rector 
i anava pensant “potser sí, potser sí”. Un 
contacte amb la parròquia que es produeix en el 
moment del Vaticà II i del post Vaticà II. Però jo 
estava en el món del treball des dels 14 anys, 
treballava 10 hores cada dia i estudiava el 
batxiller de nit. 

 

On treballava? 

Estava en una empresa d’automòbils, la Morris en aquell moment, que després va passar a 
la Seat. Al cap d’un any i mig d’estar en aquella empresa havia estat en tots els sectors de 
l’oficina, l’amo va plegar i em van demanar d’anar a muntar una altra oficina. Amb 15-16 anys, 
ja em diràs tu! Sense cap preparació ni carrera, ni empresarials… Ho feia estudiant de nit, el 
batxillerat nocturn. Vaig fer un curs de magisteri per lliure, i vaig anar a la mili. Hauria pogut 
entrar abans al seminari, però considerava que l’Església no havia de tenir privilegis. I “como 
cualquier hijo de vecino”, vaig anar a la mili. Vaig entra-hi el 18 de juliol de l’any ‘75 i vaig 
acabar l’11 de setembre del ‘76, i entremig va morir el Franco el 20 de novembre. 
L’experiència va ser curiosa. 

 

I allí es va decidir? 

A mitja mili vaig veure que no tenia motius per dir que no. Sentia que estar al servei de 
l’Evangeli donava sentit a la meva vida. I que responia la mateix temps a un canvi social, a 
un projecte de persona humana, del Regne de Déu, d’intentar fer que el món d’aquell barri 
de casa meva fos diferent. Tot allò l’Evangeli m’ho fermentava, li donava sentit, perquè sinó 
hauria estat un projecte polític i ja està. Jo no volia un projecte polític, tot i que tocava coses 
de societat, jo volia un projecte de cor de la persona humana, de canvi de manera de ser, i 
una proposta per al cor de la gent. Amb aquest desig, vaig començar a la Facultat a estudiar 
l’any ‘76. El primer any i mig vaig estar treballant a l’empresa, no ho podia deixar de cop. 
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I l’empresa no estava a Barcelona, sinó a Manresa. 

Sí, per tant, vaig comprar cotxe per poder pujar i baixar cada dia. Avui quan ho explico costa 
molt d’entendre. Del contrari, hauria tardat un any a entrar, perquè no podia deixar l’empresa: 
als anys setanta, era el meu compromís amb el món del treball. L’empresa, me la sentia 
meva: vaig començar-la jo i quan vaig marxar havia muntat tota l’oficina, treballàvem per la 
Seat i hi havia 60 o 70 treballadors. El primer any el vaig fer pujant i baixant, i després ja em 
vaig quedar aquí a Barcelona i estava a la parròquia de casa. 

 

Què van significar els estudis en aquell moment? 

Van ser uns estudis d’obertura i de donar fonament a tot allò que intuïa, aquelles catequesis, 
les descobertes bíbliques, tots els raonaments que anàvem fent en els moviments. Els estudis 
em van vertebrar el pensament d’una manera extraordinària. Això ho he dit públicament –al 
llibre dels 50 anys de la facultat també està explicat–. Quan vaig acceptar de ser degà vaig 
dir-ho als professors i al consell permanent: estic tan agraït a la facultat! 

 

Què va venir després? 

Recordo la pregunta exacta a què vaig contestar, en els exercicis per ordenar-me de diaca. 
Recordo el monjo de Montserrat que em preguntava: “Però vols dir? Però vols dir?” I vaig 
acabar dient aquesta frase de “és que no sé dir que no”. I em va dir: “Ara sí, ara anem bé”. I 
va dir-me: “Si m’haguessis dit per això i per això altre, malament. Estaries dient que Déu 
passa per la teva vida traient-te la llibertat. No, no: tu has triat això perquè t’has enamorat”. 
Vaig ser ordenat de diaca i després de prevere, amb 27 anys, vaig anar destinat a Moià el 
cap de setmana i, durant la setmana, al seminari menor. A Moià hi havia un agrupament 
escolta extraordinari. 

 

Hi participava, a l’agrupament? 

Vaig fer de consiliari de l’agrupament. Vaig ser ordenat diaca el desembre del ‘80 i capellà al 
‘82 i vaig continuar fent els cursos de la llicenciatura perquè vaig voler: m’ho podia combinar. 
Vaig presentar la tesina sobre la relació entre penitència i baptisme en les obres i escrits de 
Pacià. I em van suggerir continuar estudiant, en Josep Maria Guix i el bisbe Masnou. Del 
bisbat feia temps que no havia anat ningú a estudiar.  L’esquema era “fes allò que et faci feliç 
que això és el que ens servirà”. És un esquema molt bonic, gens utilitzarista: no era anar 
estudiar catequètica o dret canònic “perquè neccessitem algú…” No, no, no. Va ser “tu 
mateix”. I vaig anar a l’Augustinianum, l’institut per estudiar pares de l’Església a Roma. Era 
el 1988, tenia 34 anys. I allà vaig tornar a fer tota una llicenciatura, però fascinant: va ser una 
nova descoberta de pensament, del món dels pares. 

 

http://www.patristicum.org/es/,
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I va començar a preparar la tesi... 

Diplomat en teologia i ciències patrístiques, tot això m’habilitava per fer la tesi doctoral sense 
haver de fer tesina. Després el bisbat em va reclamar de rector, a Santa Maria d’Oló; vaig 
estar-hi quatre anys i vaig poder treballar força amb la tesi. I el ‘94 el bisbe Guix em va fer 
vicari episcopal. Ell em demanava perdó: “Ho faig perquè m’ho han dit”, deia. Havia fet 
consulta i havia sortit el meu nom. Quan vaig ser vicari, la tesi ni tocar-la. Sortosament, ja 
estant a Santa Maria d’Oló vaig començar a fer algun curs aquí sobre els pares de l’Església, 
al seminari de litúrgia i al departament de moral; i al cap d’un temps vaig començar a fer la 
patrologia substituint el pare Josep Vives. Simultàniament, feia docència als instituts de 
ciències religioses de Barcelona i Tarragona, i al centre de pensament cristià de Manresa. 
Amb el canvi de bisbe, em va enviar de rector a Torelló, des del 2004 fins al 2019, més de 
quinze anys. Vaig anar traduint i actualitzant de la tesi el que tenia escrit en castellà i italià de 
Roma; en Planellas, de degà, em va 
demanar d’acabar-la. El maig de 2017 
la vaig presentar. 

 

Hem parlat de temes molt seriosos, 
però se’l considera una persona molt 
alegre i de tarannà afable… Què diria 
que li ha forjat el caràcter? 

La meva mare diria “em fan pagar el 
mateix”. Sí, hi ha una part que és de 
manera de ser, i una part que és de 
manera de fer. He volgut ser així i vull 
ser així. Quan vaig ser vicari episcopal, 
vaig estar nou anys anant a dir missa a 
una comunitat de monges. Em deien, 
enfadades: “No sabem mai si estàs bé, 
si tens problemes, si no en tens, perquè 
sempre fas la mateixa cara”. I d’això es 
tracta. És un convenciment: el que estic 
fent em fa feliç, em dona sentit, estic 
enamorat de l’Evangeli, estic enamorat 
de l’Església amb totes les seves 
mancances. He pogut dir que sí a tot el que se m’ha anat demanant. Penso que hi ha 
preguntes que per no haver de contestar-les, és millor no fer-les. “Potser m’agradaria més...? 
Estic cansat? En tinc ganes? Em fa il·lusió?” Tot plegat és igual, ho he de fer igualment, oi 
que sí? No em moc per si em fa il·lusió o no, em moc per convenciment. 

 

Aquestes preguntes que li poden semblar una mica absurdes, es fan molt, al carrer. 

Sí, sí, sí.... Jo he anat buscant sentit a la vida, això m’il·lusiona. Segurament hi té a veure una 
manera de ser, el caràcter. També el fet de veure si això ajuda, si està al servei de..., si 
serveix per acompanyar gent, per donar pau. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/jesuites-acomiaden-teoleg-josep-vives-com-un
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BREUS 

  

 
 El papa Francesc estableix el nou Sistema Judicial per l'Estat del 

Vaticà.La nova llei CCCLI deroga i substitueix la vigent des de 1987. 
Major independència per als magistrats, simplificació del sistema, 
major separació entre fiscalia i poder judicial 

  
 Des de dijous, l’Editorial Claret ofereix els continguts de la 'Lectio 

Divina Quaresma 2020' de manera gratuïta. Es podran consultar a 
través de l’aplicatiu de La Missa de Cada Dia i de la 
web missadecadadia.cat, a l’apartat Lectures d’avui. 

  
 Webinar Obs: Coronavirus i Islam. Com fer front a la pandèmia? 

Data Dimecres, 25 de març 2020. 
Hora 19h. 
Lloc Online. Google Hangouts. Enllaç per accedir a la 
videotrucada: meet.google.com/wtc-xmke-fwy 
Descripció Col·loqui amb Amanda Figueras (Foro Abraham) i 
Lydia Dionís (Obs Blanquerna). 
Cal confirmar la participació al correu obs@blanquerna.url.edu 

  
 Dimarts 24 de març va ser el 40è aniversari de l'assassinat de Sant 

Óscar Romero mentre celebrava missa 
  
 Colòmbia va celebrar ahir dia 25 el Dia del Nen per Néixer amb el 

lema: "On hi ha vida hi ha esperança" 
 
 
 

FECC  núm. 764   Data: 23.03.2020 
 

Solidaritat i esperança 
Ha transcorregut una setmana llarga des que les autoritats van decretar el tancament de 
les escoles. Una situació que se suma a la sobtada aturada de l’activitat laboral, a un 
confinament de la població que ha suposat la inopinada supressió de la nostra vida social i 
la gran dosi d’incertesa que el coronavirus ens ha provocat. Diuen els experts que la 
setmana que comencem serà molt complicada, i una de les mesures que s’ha implantat és 
el perllongament de l’estat d’alarma. 

Són molts els interrogants que ens envaeixen. Moltes les preguntes, plenes d’inquietud, 
sobre quina serà la repercussió a curt i mitjà termini en el teixit econòmic en general, a les 
nostres escoles en concret, i com explicar-ho a les famílies. S’han destapat campanyes que 
exigeixen la supressió de les quotes, sense més matisos i sense conèixer la resposta que 
l’escola concertada pot donar, que ni és fàcil ni pot ser unívoca, com tampoc ho és la realitat 
de les nostres institucions educatives. 

http://missadecadadia.cat/
https://obsblanquerna.us9.list-manage.com/track/click?u=042ca7e4f8cb6a6fe7657c368&id=75dabf0258&e=45ed8a723a
mailto:obs@blanquerna.url.edu
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Potser hauríem de prendre consciència que aquesta pandèmia ens mostra una sèrie de 
casos i de situacions absolutament inusuals, que posa el món en estat d’alerta i que poden 
configurar un escenari vivencial diferent. Circumstàncies tan excepcionals requereixen ser 
abordades amb la màxima serenitat possible. La gravetat de la situació no ens hauria de 
conduir a prendre decisions tan plenes de bones intencions com precipitades, ni tan sols 
davant d’aquelles interpel·lacions que ens arriben, raonables i plenes de lògica, però també 
de confusió i de desconcert. 

Allò que més ens pot ajudar en aquest moment és la tasca coordinada, les petites accions 
extraordinàries, l'autonomia en la presa de decisions sota directrius comunes, la 
responsabilitat professional, el suport decidit dels equips directius i, per sobre de tot, la 
solidaritat entre el col·lectiu i amb el nostre proïsme. Amb esperança i amb capacitat 
d'adaptar-nos positivament a situacions adverses. No tenim recepta màgica. Però és segur 
que, mancats d’esperança i orfes de solidaritat, no ens en sortirem. 

Des de la FECC s’han pres iniciatives que han d’anar per aquest camí. Des del moment en 
què s’anuncià el tancament de les escoles comunicàvem que aquesta mesura s’havia 
d’afrontar amb la mateixa dedicació als alumnes que ens caracteritza. Suggeríem que el 
nostre alumnat havia de continuar fent activitats online per seguir treballant de casa estant, 
amb el seguiment i acompanyament dels docents en aquesta nova circumstància. Serà un 
bon servei, sens dubte. A la pàgina web de la FECC naixia Escola Cristiana en Xarxa, un 
espai concebut com a centre de recursos mantingut i nodrit des de la solidaritat i generositat 
de les nostres institucions, on es comparteixen materials i propostes per poder seguir oferint 
als nostres alumnes docència online i el qual us esperonem a mantenir ben viu. 

Una altra intervenció molt primerenca de la FECC va ser la de sol·licitar al Departament 
d’Educació l’ajornament del procés de preinscripció i matrícula. Les previsions no aportaven 
cap element que permetés suposar que les dates del procediment es podrien mantenir tal 
com estaven anunciades, i d’aquesta manera s’exposaren a la Direcció General de Centres 
Concertats. Malgrat una situació inicial en què l’administració manifestava preservar el 
calendari inicial, finalment la realitat ha tancat aquest debat, en principi sine die. Una 
actuació completament anàloga a la que s’ha dut a terme en relació a les PAU. 

També des de la FECC s’ha promogut una actuació conjuntament amb la resta de patronals 
del sector que té a veure amb la concepció de l’escola no només com un espai de 
transmissió de coneixement, sinó com un complex educatiu que abraça el conjunt 
d’activitats que s’hi ofereixen: curriculars, serveis, extraescolars, complementàries... Unes 
activitats que han patit amb gran cruesa la seva paralització fruit del tancament dels centres, 
i el personal directament vinculat es pot veure abocat -si no ho ha estat jaa integrar-se als 
ERTOs. La dimensió social és dramàtica, i s’ha sol·licitat al President de la Generalitat que 
s’apliqui a les escoles concertades el conjunt de mesures ja previstes per als centres 
públics, i que bàsicament significa el manteniment del pagament del seu cost als proveïdors 
d’aquests serveis, encara que no es realitzin. El finançament públic d’aquests costs 
pal·liaria la gravetat de la situació en aquest col·lectiu i seria un magnífic exemple de la 
concepció del Servei d’Educació de Catalunya com a model real i efectiu, lluny de tota 
retòrica. Som a l’espera de la resposta. 

I avui des de la Fundació presentem una altra iniciativa, fent una crida a totes les escoles 
cristianes que disposin d'estocs d’equips de protecció individual d’ús sanitari perquè els 
posin a disposició dels centres hospitalaris. Podeu tenir estocs, per exemple, per als 
laboratoris de química o de ciències naturals. Però la nostra crida s'adreça molt 
especialment als centres de formació professional que imparteixen cicles de grau mitjà o 
superior de la família sanitària. A causa de la crisi sanitària generada per la irrupció del 
COVID-19, el sistema sanitari pateix escassetat d'equips de protecció individual per al 
personal. Ens toca ser solidaris. 
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Des de la Fundació procurem mantenir-vos informats de les novetats i actuacions més 
rellevants, i volem oferir-vos acompanyament i assessorament. Us hem facilitat indicacions 
referents a les mesures laborals i econòmiques a aplicar als nostres centres, i avui mateix 
rebreu assessorament sobre els expedients de regulació temporal d’ocupació. També 
estem redactant indicacions pel que fa al tractament de les quotes, que esperem donar-vos 
a conèixer en breu, perquè intentarem que sigui una informació consensuada amb la resta 
d’entitats representatives del sector. Dèiem abans que aquesta situació no serà superada 
sense solidaritat. I la millor manera d’exercir-la és actuant de manera responsable i amb 
constància en el compliment de les nostres obligacions. El combat contra el Covid-19 és 
una tasca col·lectiva. I només un esforç col·lectiu, amb les mínimes fissures possibles, 
reduirà i abreujarà el patiment causat per la pandèmia. Sense oblidar-nos dels que pateixen, 
dels malalts, de la gent gran. Fomentem la cultura de la cura, del respecte, del consol fins 
al final, perquè compromesos amb els que sofreixen ens fem més forts com a persones i 
com a societat. No els oblidem, com a persones i com a cristians que ens hem de 
comprometre a tenir fe, mantenir l’esperança, practicar la caritat. 

Igualment, demanem als nostres polítics, a les nostres autoritats, que estiguin a l’altura de 
la situació. La resposta de la immensa majoria de la ciutadania de Catalunya davant 
aquesta crisi ha estat exemplar. La solidaritat mostrada amb el personal sanitari i amb la 
resta dels servidors públics en general, és constatable. Però els poders públics han de 
respondre. Com a ciutadans i ciutadanes que els hem delegat gestionar el bé comú, els 
diem, especialment als que incideixen en el sector educatiu, que cal que siguin proactius, 
pràctics i decidits, amb fets i en cooperació. Ho esperem, pel bé del Servei d’Educació de 
Catalunya i de la societat en general. 
 

 

 

 

  2020  

   MARÇ 

26 dj 82 assemblea general de l’URC CANCEL·LAT 

29 dg Canvi d’horari (estiu)  

30 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial ON LINE 

    

26 dj Dia mundial del clima  

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 

 Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00  

Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  
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