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La nova normalitat 

  

Els desconfinament i la desescalada está abocant a un período incert que el govern estatal 
ha qualificat de “nova normalitat”. Aquesta expressió va calant a la prensa, a les ràdios i a 
les televisions. Aquests dos termes són força contradictoris. La novetat fa que una cosa 
deixi de ser normal. Si es vol mantenir la normalitat, la novetat representa un element 
pertorbador. Alguns utilitzen la paraula “represa”. Segons el Diesc-2, aquest molt gaudeix 
d’una primera accepció molt interessant: “Acció de reprendre una cosa interrompuda”. El 
confinament ha interromput moltes realitats. Ara es tracta que tornar-les a dinamitzar. Com 
nosaltres sortim del desconfinament, el retorn a la normailitat sembla un somni, però no ho 
és. Primer, perquè la pandèmia és pacient i torna a uns pics progressivament preocupants. 
Segon, la paraula nova xoca amb normalitat, si més no en un primer moment. Els canvis 
requereixen ser assumits. Nova, però, sembla un terme referit a una realitat desitjable. Les 
paraules va per un cantó, però els fets per un altre d’oposat. La pandemia va ser una 
novetat, mai nosaltres no l’havíem viscuda d’aquesta manera. Una novetat, paralitzant i 
letal.  

D’entrada 
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Continua la pugna entre els fets i les paraules. Molts assessors d’imatge, més que posar 
l’accent en els fets, aconsellerien realizar el control de les paraules. Qui domina el relat 
domina la història. En el fons potser sempre ha estat igual, però avui en día la tecnología i 
les xarxes socials ho fan més palés i la seva penetració social és més evident.  

 La “nova normalitat” pot ser un engany descomunal. En 
aquest mateix espai vaig publicar: “Ens entusiasma 
pensar en un món nou, però ens espanta. La lluita per 
l'hegemonia del dia després s'entreveu descarnada, 
atroç, bruta, però ja ha començat. Els Estats poden 
sucumbir a la temptació de prolongar de manera 
indefinida els mecanismes de control que estan utilitzant 
amb pocs escrúpols. Yuval Noah Harari en el seu article 
El món després del coronavirus reflexiona sobre dos 
temes d'importància crucial: ≪Cal triar entre vigilància 
totalitària i empoderament ciutadà... i entre aïllament 
nacionalista i solidaritat mundial.≫ Els drets humans, la 
intimitat, la democràcia... estan en joc. Dues setmanes 

després, el mateix filòsof afirmava que “hem d’estar alerta perquè aquesta crisi no és només 
sanitària, sinó  també política” i recordava que “qui governi als propers anys no podrá revertir 
el que es decideixi ara”. Un exemple: entreu a www.oxfamintermon.org i veure l’informe que 
s’hi publica.i que difondrem en propers dies als nostres lectors/es. Dues afirmacions. 
Primera: “La crisis podría arrojar a más de 700.000 personas adicionales en la pobreza, y 
además, según las estimaciones de la organización, el previsible aumento de la 
desigualdad supondría borrar de un plumazo la reducción de ésta durante los últimos cuatro 
años. Las personas con menores ingresos perderían, proporcionalmente, ocho veces más 
renta que las más ricas, según los cálculos de la ONG.”  Segona: “En contraste, según 
datos de la organización, los 23 milmillonarios españoles han visto aumentar el valor de su 
riqueza en 19.200 millones de euros en los 79 días transcurridos entre el 18 de marzo y el 
4 de junio. Una realidad que contrasta con la de miles de familias que enfrentan un futuro 
incierto con muy pocos recursos.” No ens podem distreure en temes menors ni en el teatre 
polític que día rere día ens regalen els seus protagonistes. Quan el poble té por i está 
amenaçat, com és el cas, la temptació del poder és aprofitar-se’n augmentant el control i 
dificultant l’empoderament ciutadà.  

La vida religiosa, com molt d’altres col·lectius, es pot veure profundamente sacsejada. Com 
ha succeit a la societat, ha vist greument desateses les persones grans de les seves 
comunitats per les instàncies publiques. Possiblement necessitem més temps per perfilar 
exactamente què ha passat i comprendre l’autèntica dimensió de la tragèdia. Ara, amb 
aquesta “nova normalitat”, els poders públics poden aprofitar l’avinentesa per allunyar-se 
de l’àmbit constitucional dels drets i anar ofegant gradualment els hospitals, les residències 
geriàtriques, les escoles concertades, les obres socials que les congreegacions están 
portant a terme amb gran dedicació i esforç. Per exemple en les residències sociosanitàries, 
el model social que propugnen les mateixes congregacions, a l’igual que altres entitats, es 
vol identificar erròniament amb el model mercantilista, que accentua més el guany que el 
servei. Cal distingir-ho. 

No podem esperar que la “nova normalitat” es consolidi perquè ni les congregacions ni la 
societat, ja no tindrem res a fer, tal com diu Harari. Lord Martin Rees, (La Vanguardia, La 
contra 23 juny 2020) afirma “Aquest segle difícil pot portar-nos a una regressió global”. Hi 
ha indicadors preocupants de que anem per aquest camí.  
 

http://www.oxfamintermon.org/
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Renúncia  
 

Qui no ha sentit dir alguna vegada que triar és 
renunciar? Interpretar bé aquesta frase requereix tenir 
en compte molts matisos. La renúncia no és l'objectiu 
de l'elecció, sinó una de les conseqüències. No és el 
mateix. La voracitat de gaudir-ho tot, la por de perdre 
alguna cosa, la força de la indecisió que paralitza, el 
desdibuixament dels límits... impedeixen viure una 
vida a fons. Sense recipient, el vi cau a terra i no pot 
ser degustat. Sense marcar el camp de joc, la diversió 
lúdica es dilueix. El llenguatge ascètic ressalta el valor 
de la renúncia. Com l'hem de viure sense posar en 
perill l'equilibri humà i el creixement espiritual? 
 
 Rabindranath Tagore va escriure magistralment sobre 
L'asceta (Sanyasi). Tirso de Molina, segles abans, 
descrivia Pau, un ermità, que acabarà sent ≪El 
condemnat per desconfiat≫. El profeta Osees posa en 
evidència la prioritat: ≪El que jo vull és amor i no 
sacrificis≫ (6,6). Renunciar, sense més, no dona el 
fruit esperat. Produeix un buit que genera vertigen 
perquè falta el que és essencial: la força del valor que 
justifica una renúncia. 

 
Jesús, quan parla del regne del cel, l'explica amb dos exemples ben clars: ≪Amb el Regne 
del cel passa com amb un tresor amagat en un camp: l'home que el troba el torna a amagar 
i, ple de joia, se'n va a vendre tot el que té i 
compra aquell camp. També passa amb el 
Regne del cel com amb un mercader que 
busca perles fines: quan en troba una de gran 
valor, va a vendre tot el que té i la compra≫ 
(Mt 13, 44-46). 
 
S'acostuma a valorar una renúncia posant 
l'accent en el que es perd. La renúncia 
adquireix ple sentit quan es focalitza en el que 
es guanya. La perla preciosa justifica vendre-
ho tot per comprar-la. Només amb els avenços 
de l'amor es replega la renúncia. 
 
En la litúrgia baptismal, la pregunta se sent 
amb nitidesa: ≪Renuncieu a Satanàs, a totes 
les seves obres, i a totes les seves 
seduccions?≫ Amb aquesta renúncia a 
seques no n'hi ha prou. Només un valor 
superior la justifica. L'elecció ha de ser lúcida, 
sense autoenganys. 

Lluís Serra Llansana 
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EL PAPA FRANCESC 
 

« El miedo es uno de los enemigos 

peores de nuestra vida cristiana » 

 El Papa – Angelus 21 juny 2020 
 

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (cf. Mateo 10, 26-33) recoge la invitación que Jesús dirige a 
sus discípulos a no tener miedo, a ser fuertes y confiados ante los desafíos de la vida, 
advirtiéndoles de las adversidades que les esperan. El pasaje de hoy forma parte del 
discurso misionero con el que el Maestro prepara a los Apóstoles para la primera 
experiencia de proclamar el Reino de Dios. Jesús les exhorta con insistencia a “no tener 
miedo”. El miedo es uno de los enemigos peores de nuestra vida cristiana, y Jesús 
exhorta: “No tengáis miedo”, “no tengáis miedo”. Y Jesús describe tres situaciones 
concretas a las que se enfrentarán. 

Ante todo, la primera, la hostilidad de los que quieren silenciar la Palabra de Dios, 
edulcorándola, aguándola o acallando a los que la anuncian. En este caso, Jesús 
anima a los Apóstoles a difundir el mensaje de salvación que les ha confiado. Por el 
momento, Él lo ha transmitido con cautela, casi en secreto, en el pequeño grupo de los 
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discípulos. Pero tendrán que decir “a la luz del día”, esto es, abiertamente, y anunciar 
“desde las azoteas” —así dice Jesús—, es decir, públicamente, su Evangelio. 

La segunda dificultad con la que se encontrarán los misioneros de Cristo es la 
amenaza física en su contra, o sea, la persecución directa contra ellos, incluso hasta 
el punto de que los maten. Esta profecía de Jesús se ha cumplido en todas las épocas: 
es una realidad dolorosa, pero atestigua la fidelidad de los testigos. ¡Cuántos cristianos son 
perseguidos aún hoy en día en todo el mundo! Sufren por el Evangelio con amor, son los 
mártires de nuestros días. Y podemos decir con seguridad que son más que los mártires 
de los primeros tiempos: muchos mártires, solo por ser cristianos.A estos discípulos de ayer 
y de hoy que sufren persecución, Jesús les recomienda: «no temáis a los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el alma» (v. 28). No hay que temer a los que intentan 
extinguir la fuerza evangelizadora mediante la arrogancia y la violencia. De hecho, no 
pueden hacer nada contra el alma, es decir, contra la comunión con Dios: nadie puede 
quitársela a los discípulos, porque es un regalo de Dios. El único temor que debe tener el 
discípulo es el de perder este don divino, la cercanía, la amistad con Dios, renunciando a 
vivir según el Evangelio y procurándose así la muerte moral, que es el efecto del pecado. 

El tercer tipo de desafío al que los Apóstoles deberán enfrentarse lo identifica Jesús 
en el sentimiento, que algunos experimentarán, de que el mismo Dios los ha 
abandonado, permaneciendo distante y en silencio. También en este caso nos exhorta 
a no tener miedo, porque, aunque pasemos por estos y otros escollos, la vida de los 
discípulos está firmemente en manos de Dios, que nos ama y nos cuida. Son como las tres 
tentaciones: edulcorar el Evangelio, aguarlo; la segunda, la persecución; y la tercera, la 
sensación de que Dios nos ha dejado solos. También Jesús sufrió esta prueba en el huerto 
de los olivos y en la cruz: “Padre, ¿por qué me has abandonado?”, dice Jesús. A veces 
sentimos esta aridez espiritual; no tenemos que tenerle miedo.El Padre nos cuida porque 
nuestro valor es grande a sus ojos. Lo importante es la franqueza, es la valentía del 
testimonio de fe: “reconocer a Jesús ante los hombres” y seguir adelante obrando el bien. 

Que María Santísima, modelo de confianza y abandono en Dios en momentos de 
adversidad y peligro, nos ayude a no ceder nunca al desánimo, sino a encomendarnos 
siempre a Él y a su gracia, porque la gracia de Dios es siempre más poderosa que el mal. 
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« La discriminació racial és 

absolutament intolerable » 

 La Santa Seu 
 

Santa Seu via Flama.info - 19 juny 2020 
 

La Santa Seu reitera que la discriminació racial en totes les seves formes és absolutament 
intolerable. En la seva intervenció en el debat urgent convocat aquest dijous 18 de juny a 
la seu de les Nacions Unides a Ginebra, en l'àmbit de la 43a Sessió del Consell per als 
Drets Humans sobre "les actuals violacions dels drets humans per motius racials, el racisme 
sistèmic, la brutalitat policial i la violència contra les protestes pacífiques", l'observador 
permanent, l'Arquebisbe Ivan Jurkovi, ha instat tots els Estats a " reconèixer, defensar i 
promoure els drets humans fonamentals de totes les persones". 

 

No és possible tolerar cap tipus de racisme 
De fet, "tots els membres de la família humana, fets a imatge i semblança de Déu", ha 
assenyalat Monsenyor Jurkovi, són "iguals en la seva dignitat intrínseca, independentment 
de la raça, la nació, el sexe, l'origen, la cultura o la religió "a la qual pertanyen. Citant les 
paraules del papa Francesc, el prelat ha recordat que "no és possible tolerar o tancar els 
ulls davant cap tipus de racisme o forma d'exclusió social i al mateix temps pretendre 
defensar la sacralitat de la vida humana". 
 

Ningú està autoritzat a trepitjar la dignitat dels altres 
Ha arribat el moment - ha advertit el prelat - de posar fi als prejudicis, els preconceptes i la 
desconfiança mútua que estan en l'arrel de la "discriminació, el racisme i la xenofòbia". 
"Ningú - ha afegit l'observador permanent de la Santa Seu - ha de sentir-se aïllat, i ningú 
està autoritzat a trepitjar la dignitat i els drets dels altres". "Trepitjar la dignitat inviolable dels 
altres és, de fet, trepitjar la pròpia". Fent ressò del que el papa Francesc va dir a l'Audiència 
General el 3 de juny passat, Monsenyor Jurkovi ha advertit: "la violència és autodestructiva 
i autolesionista. Res es guanya amb la violència i molt es perd". 
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EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

« Temps per a les grans preguntes »  

El Covid-19 desperta una nova set 

d’interioritat i espiritualitat» 

 Rosa María Jané Chueca 
 

Catalunya Cristiana · En primer pla · 21 juny 2020 
 
«Una humanitat confinada en el segle XXI és un bon laboratori per fer una revisió  profunda 
de la vida humana al nostre planeta, en tots els seus aspectes, també sobre la interioritat», 
reflexiona M. Jesús Zabalza, carmelita missionera, membre de l’equip del Centre 
Francesc Palau de Barcelona. 
 

En aquests mesos de confinament, ens 
comenta la germana Zabalza, «saturat 
d’ofertes materials, l’ésser humà se sent 
ofegat en les seves dimensions més 
profundes: el sentit de la vida, la llibertat 
interior, la seva dignitat, el conreu de la 
bellesa, de la pregària i de la 
transcendència». En aquest sentit, apunta 
que el coronavirus «ha aconseguit 
enderrocar el pedestal en el qual havia 
pujat l’home modern». 

 
Al llarg d’aquest temps hem experimentat moltes emocions profundes, en espais reduïts, 
molts cops en soledat i amb infinitat d’hores i dies per endavant, on hem pogut palpar 
conceptes com «silenci», «desert» o «nit». 
 
 Per a Javier Sancho, director de la 
Universitat de la Mística d’Àvila, 
aquest és un temps en el qual s’està 
suscitant una gran set d’espiritualitat: 
«Hi ha hagut un despertar, tot i que 
potser ni tan massiu ni tan profund com 
es podria esperar. No hi ha cap dubte 
que han sorgit moltíssims interrogants. 
Hem pogut replantejar-nos com estem 
vivint i en què estem gastant les 
energies i la vida. Per a mi, això és 
fonamental perquè es comenci a forjar 
una autèntica recerca espiritual. L’espiritualitat, la necessitat de la transcendència només 
sorgeix quan hi ha un plantejament interior, una reflexió calmada.» 
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I  és en aquest context de crisi sanitària, 
social, econòmica... on l’Esperit ha 
disparat la creativitat. De manera molt 
gràfica el jesuïta David Guindulain, que 
es dedica a l’acompanyament 
espiritual a la Cova de Sant Ignasi de 
Manresa, descriu que «ens ha passat 
com a les noces de Canà. Ens hem mirat 
i ens hem dit: “No tenen vi.” Cadascú ha 
posat el seu talent a disposició de 
l’emergència o ha après maneres de 
crear vincles que mai no s’hauria 
imaginat». 

 
Javier Sancho opina que l’Esperit no ha deixat de treballar «incansablement. Potser ara 
hem estat una mica més sensibles a percebre tot el que Ell continua suscitant. Hi ha signes 
concrets infinits, en el dia a dia, que l’Amor de Déu, l’Esperit no ha deixat de crear». 
 
«En els nostres dies, la recerca d’allò místic i diví té una gran tirada», sosté M. Jesús 
Zabalza, «és un repte per a les grans tradicions espirituals cristianes i per a totes les 
confessions saber oferir l’experiència d’amor i de fe que l’home sempre desitja. Però la 
presència misteriosa de Déu la percebem avui, amb més profunditat, en gestos de 
solidaritat i iniciatives d’associacionisme». 
 
El «racó de pensar» 
 
 Aquesta pandèmia «ens ha enviat a tots al racó de pensar», 
ens explica David Guindulain, «o més ben dit, a la talaia des 
de la qual veiem d’un cop d’ull tot plegat: vida i mort, el 
conjunt del gènere humà i el malmès planeta on vivim. Ens 
hem adonat que estem bevent una aigua que no sadolla la 
necessitat d’entendre d’on venim i cap on anem. Les 
respostes que han perdurat durant segles i que hem 
menystingut seran útils de nou. Caldrà veure si la nostra 
supèrbia generacional ens permet comptar-hi, amb l’ajuda de 
l’Esperit, que sempre és nou». 
 
Fer una aturada a la vida, voluntària o no, ens facilita la 
reflexió, contemplar la realitat amb calma, ser més sensibles 
al dolor aliè i obrir-nos al «Misteri que ens habita i acompanya 
sempre», apunta Javier Sancho. 
 
Però també ens fa vulnerables i ens pot portar a la temptació de caure en una mena 
d’amargor existencial, especialment en un context de pandèmia global com el que estem 
vivint. En aquesta situació hem de recordar, subratlla Guindulain, «que ens tenim els uns 
als altres. L’amor que s’estableix entre les persones, quan és reflex de l’amor de Déu, és el 
millor antídot contra aquesta amargor. La pandèmia ens descobreix que no estem sols. 
Llavors tenim dues alternatives: o ens endinsem en la cova interior i descobrim el vincle 
amorós amb Déu Pare del qual res no ens pot separar, o a través de l’ajuda fraterna i 
d’escoltar-nos, entenem que allà on n’hi ha dos o tres en el seu nom, Ell és entre nosaltres. 



10 | 51 

 

Quan no trobem maneres de recórrer un camí o l’altre és quan pot arribar aquesta amargor 
que surt en tot el que fem i diem». 
 
Mort, dolor, malaltia, pèrdua de feina... són moltes les maneres en les quals el Covid-19 ens 
ha apallissat. Així, Javier Sancho afirma que «aquesta pandèmia ens ha dut a percebre que 
ni les ideologies, ni els partits i ni tan sols el benestar són capaços d’assegurar-nos la vida. 
Només Crist pot donar la resposta. Només Ell ha estat capaç de viure fins i tot donant sentit 
i valor al patiment i a la mort, a la mancança, a la dificultat. Només Ell promet proximitat, 
amor i esperança certa. Però per això cal despertar a la fe, més enllà de la ideologització 
de la religió i més enllà d’un consol enganyós». 

 
 Llegir els signes dels temps des de la fe 
és una tasca que requereix posar-hi els 
cinc sentits. I un bona eina de lectura és 
la Paraula de Déu, com constata 
Guindulain: «Les lectures del dia són 
una ocasió per escoltar el que Déu ens 
està dient avui. El que ens diu, en primer 
lloc, és la gratuïtat del seu amor fidel. 
Aquesta certesa com a punt de partida, 
asserena per discernir, entenent que la 
vida és dinàmica de mort i resurrecció: 

guanya qui no té por a perdre, el gran és el petit, el més important és el que serveix, etc. 
Encara no hem encaixat la nostra història en aquesta graella que capgiraria la tendència 
predominant.» 
 
Per a M. Jesús Zabalza, «la pandèmia és una paraula molt gruixuda que trigarem molt en 
comprendre. Per desxifrar-ne el missatge, convé fer servir claus o passos: aturar-nos, 
preguntar-nos què passa, veure la meva situació; no rebutjar, no cercar justificacions ni 
causants, acollir en silenci; informar-te bé, no viure de notícies, deixa’t afectar en pregària; 
analitza, pondera, discerneix; encara-ho, pregunta’t: “Què puc fer-hi, jo?” Implica’t en algun 
servei concret amb els necessitats: compromís». 
 
El director de la Universitat de la Mística assenyala que el primer és llegir la realitat «amb 
realisme: forma part de la història de l’univers i de la humanitat. Tot això ens ajuda a ser 
veritablement humils, a deixar de creure’ns els déus de l’univers i veure’ns com a part 
integrant i responsable. Ens ajuda a adonar-nos de la solidaritat necessària entre tots, de 
la necessitat de fer caure fronteres... ens ajuda a entendre que els treballs més humils són 
els més necessaris i que no es pot menysprear ningú». 
 
I acollir aquesta realitat suposa, també, entendre el que significa la fe com a acollida, 
obertura i confiança, afegeix: «La fe forma part de l’ésser humà i sense fe destruïm la realitat 
i a nosaltres mateixos, perquè ens col·loquem on no ens correspon. La fe ens parla d’un 
Déu que ens estima i que ens dona la llibertat de crear sempre de nou i sempre millor. La 
fe ens parla que tots som u, que només la fraternitat pot construir positivament una nova 
societat.» 
 
Quatre referents  
La història ens deixa grans lliçons i podem aprendre de l’exemple de qui va viure temps de 
tribulació amb una actitud molt oportuna per a la nostra realitat.  
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 Javier Sancho considera que l’espiritualitat de santa 
Teresa de Jesús i de sant Joan de la Creu ens pot 
resultar molt profitosa: «No només perquè van viure 
situacions molt difícils en les seves vides, sinó perquè 
van saber descobrir la veritable Font per mantenir-se 
ferms i esperançats en mig de tot això. Són sants que 
van conviure amb la malaltia, la pobresa, l’exclusió, la 
presó, etc. I això va afavorir en ells el descobriment del 
valor més gran de les seves vides: saber-se estimats i 
acompanyats sempre per Crist. Són exemple de 

resiliència autèntica i de com treure allò positiu de les situacions més negatives i adverses. 
També un exemple de com viure la veritable fe en la trobada personal amb Crist, tot i que 
estiguem privats de les altres mediacions.» 

 
 El jesuïta Guindulain ens recomana fixar-nos en sant 
Ignasi de Loiola: «Tant la seva salut com la de la 
societat del seu temps van ser més precàries que la 
nostra fins ara.» En aquell context, «les ocasions 
freqüents de passar a prop de l’abisme i fer-se grans 
preguntes sobre la pròpia vida va ser ocasió per a sant 
Ignasi de tornar-se cap a Déu, per després ajudar els 
altres. Els exercicis espirituals són la seva gramàtica. A 
l’examen de consciència trobes una eina per entendre el 
pas de Déu per la vida i disposar-te a caminar amb Ell.» 
 
 I un altre referent, de la nostra terra, el pare Francesc 
Palau, «un acompanyant excel·lent per a moments de 
prova», ens comenta M. Jesús Zabalza. Aquesta 
carmelita missionera destaca que, «per descomptat, el 
confinament del P. Palau era diferent: el nostre, global, 
el seu, personal; el nostre espai, familiar, el seu, llunyà i 
perdut en una illa poc recomanable; ell sense poder 
sortir al balcó cada tarda, com nosaltres, per sentir el 

suport de l’altre. El seu enemic no era un virus desconegut, sinó personal, amb nom concret: 
el govern el jutja persona sospitosa i perillosa per a l’ordre públic. La meravella és que 
Francesc entra en aquell exili forçat, deportat, i en surt 
transformat, enamorat, cantant la llum que ha rebut en 
aquella gran nit». 
 
Darrera d’aquesta crisi inesperada, tenim l’oportunitat de 
construir una humanitat diferent, de mirar la vida i a 
nosaltres mateixos amb altres ulls. Com assegura Javier 
Sancho, «la principal lliçó potser sigui l’important que és 
viure una fe oberta a la confiança en Déu, que t’allibera 
de pors i t’omple d’esperança, t’ajuda a comprendre el 
sofrent i a ser tolerant amb la resta. Em queda com a 
urgència i reclam existencial haver descobert, encara 
amb més força, la necessitat que té l’ésser humà d’avui 
d’una espiritualitat autèntica. Una espiritualitat que sigui 
capaç de donar valor i esperança a les seves vides, i 
d’obrir-los a descobrir l’Amor més gran i veritable». 
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« Algú es va assebentar del dol 

nacional del coronavirus ? »  

Jaume Flaquer 
 

Jaume Flaquer. Des del 27 de maig al 6 de juny vam estar de dol 
nacional. Ho deia el BOE, així que havia de ser veritat. Els polítics 
portaven corbata negra, però les seves paraules agressives no 
anaven a joc amb el dol. Tot i ser el dol més llarg decretat per un 
govern de la democràcia espanyola, per què Espanya no ha viscut 
en realitat en estat de dol?, per què el dol nacional ha passat 
desapercebut? 

En primer lloc perquè no hi ha unitat política. El dol requereix 
consol mutu. Més aviat Espanya s’assembla a aquella família on 
alguns dels seus membres decideixen no assistir al funeral per les discussions sobre 
l’herència. A Espanya, alguns partits es preparen com carronyers per arrencar trossos de 
poder a qui consideren un govern moribund. Igual que en alguns funerals esclata el conflicte 
entre els hereus, de vegades per sempre, els partits polítics han estat incapaços d’unir-se 
per recordar als milers de morts causats pel virus o en ocasió d’ell pel col·lapse sanitari. 

En segon lloc, per l’embolic de xifres: ¿a quants cal plorar? No tenim ni el nombre 
exacte ni sabem si alguns dels que van morir al principi va ser a causa d’el virus per la 
impossibilitat de fer-los la prova. 

En tercer lloc, perquè percebem que això no s’ha acabat. L’amenaça del virus encara 
és present i el degoteig de morts ens impedeix tancar la llista. Com plorar a algú que encara 
no ha mort? Un funeral suposa el principi de la sanació del dolor sentit perquè ajuda a 
assumir la realitat del fet dolorós i perquè amb la llosa es tanca també un capítol de la vida. 
No obstant això, fins que no aparegui una vacuna les nostres vides continuaran 
amenaçades. 

En quart lloc, perquè el dol requereix recolliment i la societat està pensant més en 
sortir i alliberar-se que en aprofundir en el drama viscut. Sentim urgència en llevar-nos 
el negre de la foscor de la casa i posar-nos el colorit banyador de la platja. 

Finalment, en cinquè lloc, molts espanyols necessiten també incorporar la dimensió 
religiosa per superar el dol. Per a ells han estat especialment durs aquests dies. No poder 
celebrar cerimònies religioses -o només amb la família més propera- ha impedit desplegar 
totes les dimensions de la celebració. A més, totes les religions s’han vist obligades a 
renunciar a elements essencials dels seus ritus funeraris a causa de la pandèmia: els 
catòlics a l’acompanyament d’un sacerdot a la fi de la vida, els musulmans i jueus als rentats 
rituals obligatoris, els budistes a la necessària immobilització del cos durant les 72 hores 
següents a la defunció… Hi ha hagut enormes dificultats per a la repatriació de cadàvers 
als seus països d’origen… Segurament no sigui més que una idea peregrina, però seria 
bonic que després d’un gran acte estatal en record dels morts, s’ajuntessin els fidels de 
cada religió, cadascuna en el seu temple, per acomiadar els difunts segons els seus rituals. 
Una pausa en la lluita política i una oració simultània de totes les religions potser sí podria 
ajudar-nos com a societat a superar junts el drama que hem viscut. 

https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/06/15/algu-es-va-assabentar-del-dol-nacional-
pel-coronavirus 

https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2019/07/02/tres-anuncis-als-afores-el-dret-al-dol-vs-lexigencia-del-dolor
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/06/15/algu-es-va-assabentar-del-dol-nacional-pel-coronavirus
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/06/15/algu-es-va-assabentar-del-dol-nacional-pel-coronavirus
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Pregàries durant la pandèmia 

Arnaldo Pangrazzi, m.i. 
 

EL TIEMPO 
 
... Señor, en el tiempo del Coronavirus 
estamos siendo observadores y espectadores 
de acontecimientos y cambios nunca imaginados. 
 
Un minúsculo virus, llamado Covid-19, 
como el joven David que demolió la arrogancia de Goliat, 
se ha burlado de nuestras falsas ilusiones, 
ha desmoronado los castillos de nuestro aparente control. 
 
Este maestro implacable y severo 
ha frenado nuestra loca carrera, nos ha sacado la tarjeta roja, 
nos ha quitado el permiso de circulación, 
expropiándonos de la alegría de abrazar a nuestros seres queridos, 
sustrayéndonos el derecho de socializar. 
 
Perdidos en un mundo redimensionado, 
hemos rumiado desde nuestras ventanas pensamientos 
sobre el significado del tiempo, mosaico donde escribimos nuestra historia, 
habitado ahora por agendas suspendidas y libertades condicionadas. 
 
El Covid-19 nos ha hecho pasar: 

del tiempo del frenesí al tiempo de la quietud; 
del tiempo de los contactos al tiempo de las distancias; 
del tiempo del placer al tiempo del sacrificio; 
del tiempo del derroche al tiempo del ahorro, 
del tiempo de las comodidades al tiempo de las colas de espera, 
del tiempo de elaborar proyectos al tiempo de lo imprevisible. 

 
El paso del coronavirus ha trastornado 
el guión de nuestros rituales 
enseñándonos a vivir una estación transformadora: 
 nos ha quitado el tiempo de las certezas a fin de formarnos para la provisoriedad 

nos ha quitado el tiempo de la autosuficiencia para abrirnos a la fraternidad 
nos ha quitado el tiempo de la acción a fin de educarnos para el reposo. 
 

Señor, ayúdanos a recordar que el tiempo es un don, no un derecho; 
una oportunidad, no una prisión; una arena para encuentros y desencuentros; 
una sucesión de metas alcanzadas y de oportunidades perdidas. 
 
Te damos gracias por todos los tiempos recibidos, tejidos de sonrisas y de lágrimas, 
ocasiones en que nos hemos sentido astros y desastres, 
experiencia de fertilidad y de esterilidad, 
galerías que han custodiado amores y separaciones. 
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Fortalece nuestro espíritu para hacer frente a las incomodidades de hoy, 
para tener paciencia con el que nos irrita o critica, 
para entrenarnos a la resistencia y a la positividad. 
 
Cuando el tiempo deje de ser una certeza 
y llegue la hora del ocaso, 
haz que emprendamos el último viaje, desde el tiempo a la eternidad, 
confiándonos a ti, con todos los tiempos vividos en tu creación. Amén 
 
 
 

ORACIÓN POR LOS AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS 
 
Señor: 
Acoge nuestras súplicas en este tiempo crítico y dramático 
marcado por un virus que nos ha despojado de nuestras certezas. 
Un virus que ha encontrado una infinidad de nichos donde 
esconderse 
y una cadena impensable de estrategias para difundirse, 
muy difíciles de detectar y contrarrestar. 
 
La oración sigue siendo, en medio del abatimiento y de la 
inquietud que advertimos, el hilo que no nos une a ti y a los otros, 
un acto que nos permite narrar nuestros temores y nuestras 
esperanzas, 
dar nuevo vigor a nuestra fe y a nuestro sentido de fraternidad. 
 
 En este momento queremos orar por todos los afectados por el coronavirus, 
por todos los que en sus casas y en los hospitales han sido agredidos  
por este huésped que se ha adueñado de su casa y de su futuro. 
 
Te confiamos, en particular, a los que se encuentran  
en las unidades de cuidados intensivos, 
a las personas que viven angustiadas, desconcertadas,  
que buscan aire y ayuda, que imploran vida, temerosas de morir. 
Te las confiamos en su angustia, en su Huerto de los Olivos, 
con sus miradas en busca de rostros familiares 
a los que comunicarles sus sentimientos, afectos y mensajes, 
pero imposibilitadas de hacerlo desde su prisión forzosa. 
 
Haz que cuantos les asisten les transmitan su cercanía y consuelo, 
haz que adviertan en su soledad y desconcierto 
tu presencia misteriosa y tus palabras: 
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados,  
y yo os aliviaré». 
Que tu gracia venga en ayuda de nuestros límites y de nuestra turbación 
y nos ayude a fiarnos de Ti y a confiarnos a Ti. Amén. 
 
«Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento, ni siquiera ha venido a explicarlo. Ha venido a 
colmarlo con su presencia» (Paul Claudel). 
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ORACIÓN POR NUESTRAS FAMILIAS 
 
Señor, esta primavera ha sido para nosotros un largo invierno. 
La pandemia ha paralizado nuestras ciudades, 
ha convertido nuestras calles en desiertos, ha vaciado nuestras iglesias. 
 
En medio de este desconcierto te pedimos, en primer lugar, 
por los que no tienen casa, patria o alimento: 
socórrelos por medio de la bondad y la disponibilidad de buenos samaritanos, 
multiplicando los signos de la fraternidad humana. 
 
El coronavirus ha descongestionado nuestras plazas 
para hacernos volver a la intimidad de nuestras casas, 
para estar junto a los que tienen un sitio especial 
en nuestro corazón y en nuestra vida. 
 
Ellos son los que nos han enseñado el arte del vivir y convivir, 
acogiendo nuestras flaquezas y afirmando nuestras potencialidades; 
son aquellos con quienes hemos elegido construir un proyecto de vida, 
son también los hijos y los nietos que confiamos al mañana. 
 

 La pandemia ha vuelto a traer la familia al 
corazón de la existencia, 
dándonos un tiempo impensable para jugar, 
leer, cultivar intereses, 
desempolvar las fotos descoloridas del 
pasado, ordenar la casa y el balcón. 
 
La intensa proximidad y la cuarentena social  
han agitado algunas veces a los pequeños, 
que buscan espacios para divertirse, 
consumido a los jóvenes, deseosos de 
contactos con sus amigos, 
puesto nerviosos a los adultos,  una vez 
agotadas sus reservas de autocontrol. 
 
Concédenos, Señor, a nosotros y a nuestras 
familias 

suficientes goteros de tolerancia para aceptar nuestras imperfecciones, 
suficientes inyecciones de buen humor para hacer frente a las contrariedades, 
suficientes transfusiones de esperanza para embellecer nuestros días. 
 
Abre las ventanas de nuestra mente para descubrir riquezas no exploradas, 
abre los huecos de nuestro corazón para escuchar a quien lo necesite, 
abre los pasos de nuestro espíritu para dejarte espacio a ti. 
 
Calma con tu gracia la futilidad de nuestras inquietudes, 
confórtanos en los momentos del adiós y del duelo, 
aliméntanos con el fármaco de la serenidad y del abandono confiado, 
y devuélvenos el sentido del misterio de todo lo que nos rodea. Amén            
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ORACIÓN POR LOS AGENTES SANITARIOS 

En el tiempo del coronavirus 
 

  
 

Señor, 
las imágenes de los contagiados y de los que han muerto 
discurren inexorables ante nosotros para recordarnos la fragilidad humana, 
la precariedad de la vida, nuestra dependencia de ti y de los otros. 
En la oración nos apretamos en torno a los agentes sanitarios 
que, más que nadie, custodian a la humanidad herida, 
al que está atemorizado y angustiado, 
a las familias que invocan ayuda y esperanza. 
En medio de la fatiga y del agotamiento, 
vuelve a levantarlos y estimúlalos para interpretar con renovado impulso 
su misión de curar, de cuidar y de confortar. 
 
Guía sus corazones para que irradien calor y ternura, 
bendice sus manos para que transmitan cercanía y alivio, 
inspira sus mentes para que pronuncien palabras sanadoras, 
actúa sobre su espíritu para que sepa irradiar calma y serenidad. 
Haz, Señor, que sean el tabernáculo vivo 
que acoge a los desventurados heridos en el cuerpo y en el espíritu, 
dando testimonio de tu presencia 
y de la presencia de la comunidad solidaria. 
Dales sabiduría para ponderar, 
tenacidad y paciencia para resistir, 
humildad para aceptar sus propios límites. 
 
Ayúdales, en medio de la tormenta, a dar lo mejor de sí mismos, 
a colmar con la pasión las lagunas de la ciencia, 
a transmitir proximidad a los que luchan por la supervivencia, 
a comunicar con delicadeza las verdades dolorosas 
a los que aquí se quedan. 
 
Concede a estos ángeles de nuestros días 
sentir el afecto y la gratitud de toda la comunidad; 
dales nuevo vigor con el gotero espiritual de la abnegación y del 
optimismo; 
haz que tomen de esa fuerza que puede hacer frente a todo: 
el amor a ti y a los otros. Amén. 
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ORACIÓN POR LOS VOLUNTARIOS 
En el tiempo del coronavirus 

 
Señor, has enriquecido a nuestras 
comunidades con una galaxia de voluntarios 
portadores del don de la solidaridad a las 
comunidades y a las parroquias, 
a los hospitales, a las residencias de ancianos,  
a los centros de cuidados paliativos. 
 
Su presencia alegra y consuela a los discapacitados, a los enfermos, 
a los ancianos, a los moribundos, a los que viven duelos. 
Ellos representan el evangelio de la misericordia, 
son los buenos samaritanos que siembran la bondad, 
sostienen al que es frágil, confortan a quien se encuentran  
en el ocaso de la vida. 
 
Son presencias discretas que juegan con los que tienen habilidades diversas, 
enseñan la lengua local a los que no saben hablarla, 
acogen al extranjero, dan de comer a los que tienen hambre, 
visten al que está desnudo. 
 
Son las miles de luces que calientan las moradas de la soledad y del olvido, 
alegran con una sonrisa y una caricia al que está huérfano de afecto, 
acogen las lágrimas de quien ha perdido a una persona querida. 
 
Por desgracia, la devastación del coronavirus los ha obligado a contemplar 
el paisaje del padecer desde las ventanas de sus casas, 
amargados por este exilio forzoso, turbados por el sentimiento de culpa 
por el alejamiento impuesto del que está necesitado. 
Un huésped ingrato llamado coronavirus 
ha bloqueado momentáneamente los trenes de la solidaridad humana, 
retenido el calor de unas manos amorosas  
   que acarician a otras manos que tiemblan, 
impedido a los rostros sonrientes cruzarse con los angustiados, 
suspendido el maratón del amor. 
 
Nunca había frenado la historia de este modo el altruismo! 
Jamás había bloqueado así la adversidad los impulsos  
más nobles y humanos. 
Ahora, amarse significa estar alejado, 
protegerse y tutelar la salud de los otros. 
 
Ayúdanos, Señor, a ser pacientes con este terremoto 
que ha sacudido nuestro mundo, descompuesto nuestros programas, 
retenido nuestra actividad y nuestros proyectos. 
Transforma la pena en renovado empeño de ayudarnos mutuamente, 
transforma nuestro sentimiento de culpa  
en aumentada motivación para amar, 
transforma nuestra pausa en un viaje de crecimiento interior. Amén. 
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El coronavirus ens ha fet més 

germans? 

Victòria Molins, stj. 
 

Es tracta d’un projecte molt interessant que ha sortit a l’Hospital de campanya de Santa 
Anna entre un grapat de gent bona que sap que l’Evangeli no es pot viure fora de l’amor 
fratern i el lliurament als altres.  

Arran d’això, i altres experiències, em faig aquesta pregunta: «El coronavirus ens fa més 
germans?» Si més no, ens ha agermanat en molts casos i ens ha fet reflexionar en moltes 
ocasions. Avui vull reproduir les paraules d’una mare de família.  

Pertany a «Famílies acompanyant famílies» i diu: «D’aquest moment difícil en confinament, 
n’he extret moltes coses. El primer és aprendre a tenir més present els meus germans, els 
homes, la gent de la meva ciutat. És com si, de cop i volta, m’hagués vist més unida a ells 
per haver estat cridats al mateix, en una situació d’incertesa i duresa. Ho vaig percebre un 
dels primers dies que se’ns va permetre sortir.   

»Era com si, de sobte, el desconegut se’t fes proper, t’interessés més, t’impliqués més, 
formés part de tu mateix. En resum, es pot dir que he après que jo em completo i em realitzo 
més comptant amb l’altre, pensant en la situació del proïsme. La teva vida s’enriqueix cent 
vegades més quan està oberta a les necessitats i els problemes dels altres.»   

Des de la presó, em comunico —gràcies al regal de la videoconferència que em fan els 
funcionaris— amb un noi a qui fa anys que acompanyo i que ara no puc anar a veure. És 
musulmà i aquesta setmana ha acabat el Ramadà. Quan li pregunto com li ha anat, em diu 
que aquest any ha estat més difícil perquè estaven confinats a les cel·les. Però que ell ha 
estat feliç perquè ha parlat molt amb Déu des del seu cor i que això li ha donat una alegria 
molt gran al fons de l’ànima.   

I jo he pensat en l’únic Déu de qui Jesús ens parla i que abans d’anarse’n al cel ens promet 
a tots els homes: «Us convé que Jo me’n vagi... us donaré una alegria que ningú us podrà 
prendre.»   

Deu ser aquesta la mateixa alegria de la mare de família que ajuda i la del pres que a la 
cel·la parla amb Al·là i sent el cor envaït de goig? 
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Es busquen noves famílies per acollir 

persones refugiades a Barcelona 

Migra Studium 

 

 

Hola  
 
Migra Studium activa la campanya hospitalaris.org per trobar noves famílies acollidores a 
la ciutat de Barcelona i rodalies. Adjunta la nota de premsa de la campanya, i material 
complementari amb testimonis. 
 
Aquí teniu el resum de la informació de la nota: 

▪ 63 famílies i comunitats han acollit 65 persones. 
▪ El 85% de les persones que passen per la Xarxa d’Hospitalitat de Migra Studium 

aconsegueixen una vida més autònoma. 
▪ S'acaba de posar en marxa la Comunitat Arrupe, un nou espai amb capacitat per a 

acollir 10 persones. 
▪ Migra Studium fa una crida per a ampliar la xarxa amb noves famílies i per a 

col·laborar per fer possible aquest projecte. Perquè, fins i tot en un context de 
pandèmia, hi ha realitats que no canvien: la necessitat de rebre acollida i l'oportunitat 
d'oferir #hospitalitat. 
 

A disposar, 
 
Contacte: Marta Romay - comunicacio@migrastudium.org - 699505365 
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L’ESGLÉSIA DESPRÉS DEL CONFINAMENT.  

SER CRISTIÀ EN TEMPS DE CORONAVIRUS 
 

Catalunya Religió 
17.06.2020 
 
Falta perspectiva encara per a una anàlisi reposada i de conjunt. Però les comunitats 
cristianes veuen l’acompanyament com un valor essencial que han sabut preservar durant 
la pandèmia i que convindria potenciar de cara al futur. En paral·lel, s’obre el debat de com 
disposar de recursos virtuals per aprofundir en l’experiència cristiana, sense descuidar el 
factor humà. Així ho han expressat aquest dimarts els participants de la primer diàleg 
sobre L’Església després del confinament. Un cicle organitzat per Animaset i Catalunya 
Religió, a partir del documental Església confi(N)ada. 
 
“Estic llegint aquest període en la base encara del xoc, no me’n puc abstreure, amb serenor 
i perspectiva”, reconeix Simó Gras, un dels protagonistes del documental. Com a plebà de 
Montblanc s’adona que a la parròquia viuen una doble tensió: “La inèrcia ens porta a voler 
retornar a la normalitat d’abans que ja no podrà ser”. I, alhora, es pregunta si hi volen tornar 
“perquè ens era més còmode o perquè era millor”. Considera que encara no tenen la 
suficient distància sobre l’experiència viscuda per treure’n conclusions sòlides. 
 
En el diàleg virtual sobre 'Noves comunitats cristianes' s’ha constatat la resposta activa de 
l’Església durant el confinament, amb múltiples àmbits que afecten la vida eclesial, des de 
les comunitats, passant pels capellans, els laics o les famílies. Però en quin sentit ha sigut 
una oportunitat per a les comunitats cristianes?  

 
Acompanyar, prioritat compartida 
Els participants del diàleg han coincidit amb què l’acompanyament ha estat una prioritat 
compartida per a les comunitats cristianes. Amb iniciatives concretes, com grups de suport 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-despres-confinament
https://www.catalunyareligio.cat/ca/estrena-documental-esglesia-confinada-animaset
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per Whatsapp, la reinvenció de la Setmana Santa per part de les confraries, l’atenció a les 
persones sordes o les mobilitzacions virtuals de la pastoral obrera per l’1 de maig. 
 
“Hem convertit la vulnerabilitat en possibilitat i en fortalesa”, defensa Anna Almuni, 
delegada pel Laïcat de Barcelona. Per mantenir viva la comunitat “cadascú ha posat el millor 
des de la seva parcel·la”. Almuni subratlla “la inventiva i la disponibilitat de la gent a 
acompanyar-se” en el temps de confinament. 
 
“El grup de revisió de vida ha seguit, ens hem acompanyat”, ha explicat també Eloi Aran, 
responsable de pastoral de l’Escola Cristiana de Catalunya. A casa, amb els fills, han 
mantingut la celebració de Setmana Santa. Per exemple, fent pa per Dijous Sant amb tota 
la simbologia del “llevat en la massa”. Escenaris que han fet que “la vivència de la fe sigui 
realment una cosa atractiva i que faci comunitat”. Recollint el títol del diàleg Aran afirma que 
“la nova comunitat que es redescobreix és la domus ecclesiae, l’Església domèstica”. 
 

Simó Gras defensa que “un dels valors 
que ha aflorat és que som una família”. 
El plebà de Montblanc assegura: “No 
hem desaparegut, perquè l’Església no 
és una realitat de serveis, sinó que vivim 
un sentit familiar”. Des d’aquest 
“sentiment de fraternitat” defensa que 
“hi ha grans connexions entre nosaltres, 
tenim fonament, tenim base, tenim gent, 
hi som”. El plebà de Montblanc reconeix 
que la pandèmia ha estat una 
experiència “dura, difícil i amb algun 
element traumàtic”, però que alhora ha 
impulsat la parròquia “a fer coses que 
no hauríem imaginat que faríem”. I que 
els demostrat “no podem prescindir de 
les relacions humanes”. 
 
Eloi Aran, prefereix entendre la 
pandèmia com una invitació: “La Covid 

com a oportunitat té el rerefons de què guanyo jo d’això”. En canvi, Aran fa la lectura de 
“què em convida a donar?”. Parlant sobre concret, constata que en l’àmbit de la pastoral 
s’ha creat molt material i considera que “és una llàstima que arribi la pentecosta i tot 
desapareix”. Es refereix, per exemple, als materials que ha publicat el SIC, el Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi o els recursos virtuals que ha ofert la Companyia de 
Jesús durant el confinament, que comptaven amb la participació de tota una família 
espiritual. 
 
L’espiritualitat a la carta 
Com a element d’anàlisi, Simó Gras també considera el factor de la temporalitat i la 
importància que les celebracions siguin compartides en el mateix moment. I  que puguin 
“celebrar junts en un moment concret, units malgrat la distància”. Ara per ara, a la parròquia 
de Montblanc continuen les pregàries virtuals de dimecres al vespre, iniciades durant el 
confinament. Considera que arriben a gent que d’ordinari “a casa no viurien una estona de 
pregària”, potser per manca de formació. 
 

http://www.sic-catequesi.cat/actualitat/detall/catequesi-a-casa/80
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-posen-en-marxa-acasaambdeu
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-posen-en-marxa-acasaambdeu
http://www.santamariamontblanc.cat/temps-de-pregaria-per-un-temps-incert-4/
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Eloi Aran confirma que “no és el mateix participar ara i aquí en una celebració, que fer-ho 
en diferit”. Tot i que diferencia l’experiència més sacramental, com ho fa el teòleg 
jesuïta Antonio Spadaro al llibre Ciberteologia, del que pot ser una estona de pregària. 
 
Amb tot, i com a pare de família, Aran reconeix que el vespre que ha de preparar sopars i 
no s’hi pot connectar ha fet “missatouber”. Però alerta del perill d’una “espiritualitat 
Juanpalomo”, que fa que “si no m’agrada el sermó del capellà, passo una mica més 
endavant i segueixo la litúrgia”. Una dinàmica que contrasta, segons ell, amb saber que 
“som els que som” i que la comunitat es construeix des d’aquesta acceptació. 
 
“L’espiritualitat a la carta em preocupa des del punt de vista del laïcat”, apunta Anna Alumni. 
Parla d’una pràctica estesa, d’una certa mobilitat, de qui tria missa en funció del capellà. 
Això, que ja existia abans de la pandèmia, “en aquest moment s’ha accelerat moltíssim”. I 
es pregunta “com estem ajudant a la gent a entendre les celebracions des de l’experiència 
comunitària?”. Des del seu punt de vista, la comunitat humana va primer: “Si no hi ha 
comunitat humana, a quina celebració anem i quina acció social fem?”. 
 
Seguiran les misses per streaming? 
Ara moltes comunitats tenen la qüestió tècnica solucionada i integrada, per retransmetre 
celebracions en directe, Simó Gras reconeix “una doble tensió”: “Estem entrant al menjador 
de casa de gent que no venia”. Això “els impulsa” per apropar gent que d’entrada no vindrien 
mai. 
 
Però, alhora, tenen laics que ja venien i que ara no es 
desplacen perquè els és més còmode seguir la 
celebració per internet. Com a imatge per il·lustrar 
aquesta realitat, explica l’anècdota de qui segueix la 
missa mentre fa anar la bicicleta estàtica des de casa. 
 
Amb aquest escenari, Eloi Aran no descarta seguir 
buscant “una devoció per al segle XXI”, una mena de 
“rosari virtual que sigui assequible”. “Essent 
possibilistes, entre no fer res i fer alguna cosa, potser 
hem de fer alguna cosa”, diu. 
 
Simó Gras considera aquestes “eines virtuals” com un 
suport i creu que tenen recorregut: “Aquestes 
dinàmiques que s’han creat no les hauríem de 
desmuntar de seguida”. Però reconeix que “l’àmbit de 
virtualitat de les parròquies no visibilitza la 
corresponsabilitat, el dinamisme i el lideratge que a les parròquies tenen els laics”. Perquè 
fins ara aquest àmbit públic i virtual l’han “capitalitzat els mossens” Per tant, diu, toca pensar 
“no com desmuntar-ho, sinó com potenciar-ho”. 
 
Anna Almuni hi coincideix: “No podem tornar a com vivíem, però tampoc ens quedarem 
amb la virtualitat”. I en aquest sentit considera necessari engegar una reflexió dins de les 
comunitats cristianes: per entendre “la globalització” i “el canvi de paradigma” que estem 
vivint. 
 
Podeu recuperar el diàleg sobre 'Noves comunitats cristianes', moderat per la periodista i 
directora del documental Laura Mor, aquí 

https://youtu.be/D0Gv65Au_fk
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APORTACIÓ D'ENRIC GOTANEGRA D'ARRELS FUNDACIÓ 
 

Històries d’esperança de les entitats socials des del confinament 
 
Eines per l'esperança setmana. 19 de juny 

 
Els membres d’Arrels som persones que volem que ningú dormi al carrer. Des de 1987 hem 
acompanyat més de 14.700 persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia, oferint 
orientació i serveis útils d’allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Comptem amb 
el suport de 68 treballadors i treballadores, prop de 400 persones voluntàries i més de 5.700 
persones sòcies i donants que col·laboren per fer possible #ningúdormintalcarrer. 
 
La missió 
Acompanyem i atenem les persones sense llar que es troben en les fases més consolidades 
d’exclusió cap a una situació el més autònoma possible. 
Sensibilitzem la ciutadania respecte els problemes de la pobresa al nostre entorn. 
Denunciem situacions injustes i aportem solucions a les administracions i a la societat civil. 
Els valors 

• La voluntarietat 

• La personalització 

• El respecte 

• L’acompanyament 

• La dignitat 

• L’autonomia personal 
 

I és que un dels grans reptes, ara amb el coronavirus més que mai, és com treure del carrer 
les 1.200 persones que encara viuen al ras. Aquesta és la gran preocupació de la fundació 
Arrels. Enric Gotanegra destaca l’entrega totals dels treballadors i dels voluntaris, la majoria 
grans, que havien de quedar-se a casa per por del contagi. Però “sorprenentment ens vam 
trobar amb dues realitats, malgrat oferir 100 pisos, persones que viuen al carrer no hi van 
voler anar, però es van oferir 70 joves com a voluntaris que van sortir amb la furgoneta amb 
kits de neteja i bosses de menjar, gràcies a l’aportació de restaurants, per atendre'ls al 
carrer”. Una bona notícia és que el centre Abraham al Poble Nou està a punt d’obrir.  
 
Aportació d'Enric Gotanegra 

https://www.youtube.com/watch?v=53SxNIj7nB4&feature=youtu.be&utm_source=Secretariat+de+Marginacio&utm_campaign=beb093bacf-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_27_10_35_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9b4f2a4a12-beb093bacf-6234445
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RES SERÀ COM ABANS? 
 
FRANCESC TORRALBA, VICEPRESIDENT D’ALDEES INFANTILS SOS 
El Punt Avui · 21 juny 2020 
 
Durant el temps de confinament vaig sentir dir, en moltes ocasions, que després de la crisi 
pandèmica, res no seria igual. Tal vegada és d’hora per verificar si aquesta afirmació és 
una hipèrbole o es correspon amb la realitat. El que sí que és evident és que, després de 
la pandèmia, vindrà una crisi social i econòmica sense precedents en el segle XXI. En els 
propers temps, haurem de recordar els absents, les víctimes de la catàstrofe, celebrar 
cerimònies en honor seu, curar ferides emocionals, plorar-les i alliberar la nostra tristesa. 
També haurem d’exercitar-nos en l’art de la gratitud i mostrar agraïment a tots els qui s’han 
deixat la pell per salvar vides i tenir cura dels més vulnerables. 
 
S’ha dit, una vegada i una altra, que res serà com abans. La sentència pot interpretar-se en 
una clau negativa, però també des d’una perspectiva positiva. Les crisis són ocasions, opor-
tunitats de primer ordre per auditar les nostres formes de vida, explorar les causes que l’han 
activat i afrontar el present i el futur des d’una nova mentalitat. Com a conseqüència de la 
crisi, tot s’ha vist alterat. L’imperatiu de la distància social ens ha obligat a conrear noves 
formes de proximitat. La velocitat habitual s’ha vist interrompuda. Hem tingut temps per 
desaccelerar-nos. La nostra relació amb el temps i amb l’espai ha mutat. El silenci ha irrom-
put als carrers. 
 
Els més escèptics ho veuen d’una altra manera. Consideren que, després del vendaval, 
una vegada s’hagi restablert la nova normalitat, no haurem après res i que tot tornarà a ser 
com abans. Els més esperançats, en canvi, creuen que aquesta crisi pot ser un gran 
despertador social, pot envigorir valors i actituds que estaven en letargia. Tota crisi suscita 
moviments diametralment oposats. Alguns, quan irromp amb força, es repleguen espantats, 
mirant de salvar els mobles. Altres, en canvi, transcendeixen la por i són capaços de sortir 
del seu propi feu per donar el millor de si mateixos a la col·lectivitat. En aquesta crisi que 
patim, hem vist com fluïa la força interior de la societat, aquesta energia que habita en ella 
i que s’ha manifestat de múltiples maneres, als hospitals, a les residències geriàtriques, als 
espais públics i, també, en les comunitats de veïns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No puc afirmar taxativament que, després de la crisi, res no serà igual. Una infermera 
anònima deia, en una breu entrevista televisiva, que aquesta catàstrofe ens faria millors 
persones. Tant de bo! És el que de veres esperem d’aquesta crisi, que hagi servit per a 
alguna cosa, que hagi estat útil per enfortir actituds que, en termes generals, estan molt 
oblidades en les societats postmodernes. La crisi ens ha permès redescobrir valors com la 
cura, l’escolta, la gratitud, la humilitat, la solidaritat, la paciència, la perseverança enfront 
del mal, la cooperació, la generositat i l’entrega, valors que estranyament ocupen un lloc 
rellevant en la nostra societat. 
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ESPERANÇA DESPRÉS DE LA COVID-19 
 

L’Editorial Claret presenta el 
llibre Esperança després de la 
Covid-19, un treball col·laboratiu que 
ens recorda que tota crisi és una 
oportunitat. L’obra recull la visió 
esperançadora de diversos autors 
provinents d’àmbits molt diversos en 
referència a la situació actual que 
estem vivint. Han participat en el llibre 
Jesús Ballaz, Enric Benavent, 
Margarita Bofarull, Míriam Díez, 
Juanjo Fernández, Sònia Fuentes, 
Eduard Ibáñez, Tomàs Molina, Josep 
Otón, Peio Sánchez i Lluís Serra. Part 
dels beneficis del llibre aniran a 
Càritas Catalunya. 

 

La presentació serà online, el dia 30 de juny, a les 18.00h de la tarda, 
a través d’aquest enllaç de l’aplicació  
Google Meet: https://meet.google.com/xnw-vweb-vqe 
Hi esteu tots convidats!  
Us convidem, també, a veure el booktràiler: https://youtu.be/QXKz_o7IovI 
 
 

https://meet.google.com/xnw-vweb-vqe
https://youtu.be/QXKz_o7IovI


26 | 51 

 

Servei de Documentació: 
« El perdó i la reconciliació » 

 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 

 

Autor Fra Josep Manuel Vallejo 

305 

Títol “El perdó i la reconciliació” 

Font Revista Catalunya Franciscana gener-març 2020 

Publicat 19 de juny de 2020 
 

“El perdó i la 

reconciliació” 
Josep Manuel Vallejo 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Servei de Documentació: 
« Quan el perdó allibera de pedres que pesen tones » 

 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 

 

Autor Eduard Sala 

307 

Títol “Quan el perdó allibera de pedres que pesen tones” 

Font Revista Catalunya Franciscana gener-abril 2020 

Publicat 24 de juny de 2020 
 

“Quan el perdó allibera 

de pedres que pesen 

tones” 
Eduard Sala 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Servei de Documentació: 
« Lliçons de la pandèmia: la necessitat d’un sistema fort de protecció 

universal i integral de la salut » 
 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 

 

Autor Justícia i Pau Catalunya 

306 

Títol 
“Lliçons de la pandèmia: la necessitat d’un sistema fort de 
protecció universal i integral de la salut” 

Font https://www.justiciaipau.org/ 

Publicat 22 de juny de 2020 
 

“Lliçons de la pandèmia: la necessitat 

d’un sistema fort de protecció 

universal i integral de la salut” 

Justícia i Pau de Catalunya 

 
 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
 

ESTEVE GALLIERA: “MANTENIM VIVA LA FLAMA DE 

L'HOSPITALITAT, VOLEM QUE SE SENTIN A CASA" 
 

Orde Hospitalària Sant Joan de Déu via Catalunya Religió. 20/06/2020 

 

A la Llar Sant Joan de Déu de Manresa es fa un esforç constant en l'acompanyament a les 
persones des d'una visió integral en la qual es té en compte la dimensió espiritual com un 
factor clau per al seu benestar. Això inclou tant el programa per a persones sol·licitants de 
refugi com per a les persones ateses de la resta dels programes socials que desenvolupen. 
En aquest context de treball les situacions de vulnerabilitat, precarietat, desemparament i 
incertesa són el pa de cada dia i això s'ha vist agreujat pels temors i problemes generats 
per l'actual pandèmia i les seves possibles conseqüències. Parlem amb Esteve Galliera, 
responsable del SAER de Llar Sant Joan de Déu a Manresa. 

 
Com s'està vivint aquesta crisi a la Llar, sobretot les setmanes de confinament? 
És una situació que ha impactat en diversos aspectes molt importants. D'una banda ha 
repercutit en l'adaptació, que ja de per si, és un procés difícil. La impossibilitat de sortir del 
centre amb naturalitat, les restriccions per prendre contacte amb l'entorn i per accedir a 
recursos externs, i l'impediment per socialitzar fora del context de la Llar han dificultat la 
possibilitat de compensar les sensacions d'aïllament i de manca de pertinença 
característiques de les persones que s'incorporen a una societat que no és la pròpia, 
especialment les que acaben d'arribar. 

https://www.ohsjd.es/entrevista/mantenemos-viva-llama-hospitalidad-queremos-se-sientan-casa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esteve-galliera-mantenim-viva-flama-hospitalitat
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D'altra banda, s'han vist truncades momentàniament moltes expectatives d'escolarització, 
formatives i laborals, i això ha provocat certa sensació de frustració i inquietud sobre les 
possibilitats d'integració. Finalment, la incertesa és un factor que està incidint notablement, 
no tant pel que fa a la pandèmia pròpiament dita, sinó per les conseqüències negatives que 
pot tenir en els seus processos d'inserció. 
Des de la Llar s'han disposat tots els mitjans humans i materials per abordar aquestes 
situacions, i la veritat és que la convivència i l'estat d'ànim general són positius. 
 
L'aïllament que han pogut patir les famílies confinades se suma a la distància física 
amb les seves famílies. Com heu treballat aquestes emocions? 
L'aïllament és sempre un factor d'estrès, especialment quan és prolongat. Som gregaris i el 
confinament produeix ansietat, irritabilitat i sentiments de tristesa i incertesa. Aquesta 
situació ha repercutit considerablement en els residents perquè ha agreujat els problemes 
propis de les persones que fugen dels seus països i, en particular, d'aquells amb problemes 
d'ànim i psicològics preexistents. La confiança, que és un factor de protecció fonamental, 
s'ha vist afectada per aquesta situació i és on intentem fer més èmfasi en l'acompanyament. 
D'altra banda no cal oblidar que la pandèmia està afectant a tothom i moltes persones han 
mostrat preocupació per les seves famílies en els seus països d'origen i han acusat la 
impossibilitat de compartir la seva situació, especialment perquè la COVID-19 va afectar 
amb notable virulència nostre territori en els moments inicials de la malaltia.  

Estem treballant principalment a través de 
l'acompanyament com a factor de 
protecció davant de situacions de fragilitat, 
brindant contenció i suport emocional 
durant la vida quotidiana. Al principi, el 
paper dels professionals que han estat en 
primera línia ha estat clau ja que han 
garantit la continuïtat dels serveis 
essencials; però no cal oblidar els que des 
de casa, silenciosament i fent un gran 
esforç d'adaptació, han brindant el suport 
necessari perquè la resta de companys 

pogués mantenir el funcionament de centre. Per sobre de tot, el nostre objectiu és estar 
presents, no només físicament sinó d'una manera integral oferint suport, escolta activa i 
acompanyament en els moments difícils. La dedicació de tots els equips està suposant un 
gran alleujament de les tensions naturals en aquests contextos i està servint com a element 
de detecció perquè el SAER actuï en cas de necessitat. 
D'altra banda, també convé ressaltar que el programa per a sol·licitants de refugi que 
implementem des de la Llar inclou una fase molt important en la qual les persones ja no 
resideixen al centre sinó que compten amb habitatges propis. En aquests casos hem notat 
que l'aïllament ha estat especialment dur perquè s'han ressentit les xarxes de contenció 
social que estaven creant i també l'atenció específica que rebien, com ara la psicològica, i 
per això estem brindant suport social, psicològic i espiritual més intensiu. A el mateix temps, 
tant la seva atenció en el centre com les visites domiciliàries suposen un desafiament 
d'adaptació de les instal·lacions, l'establiment de nous protocols i el seguiment de les 
mesures de seguretat necessàries per part dels professionals que hi intervenen. 
 
A la Llar conviu una gran varietat de costums i religions. Com ha estat la convivència 
en aquest període? Com heu treballat des SAER aquestes qüestions? 
En general la convivència interreligiosa en el centre és molt bona i es facilita tot el possible 
el fet que cada família pugui continuar respectant els seus costums i creences a mesura 
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que anem construint un entorn de cordialitat i interculturalitat conjunt. Com comentàvem, 
les circumstàncies no han estat fàcils però la convivència ha estat raonablement bona i crec 
que, en certa manera, millor del que s'esperava. Sens dubte això es deu a la qualitat 
humana dels professionals i de les mesures preses al respecte. En aquest sentit es va 
intensificar el desenvolupament de propostes per promoure la comunicació i la cohesió 
entre les persones. Entre altres activitats, hem confeccionat bates per a hospitals, celebrat 
Sant Jordi, realitzat activitats de ball, continuat amb el que anomenem cuines de món i, 
actualment, acompanyem també als residents musulmans en la celebració del Ramadà. El 
nostre objectiu, a més de mantenir-nos ocupats, actius i implicats davant la situació actual, 
és fonamentalment transmetre el sentit d'hospitalitat. En contextos tan diversos com el 
nostre és molt efectiu i positiu treballar l'espiritualitat a través de l'acció i l'exemple, de 
manera que els valors de l'Orde siguin una experiència viva dins de la vida quotidiana. 
 

 
Sorgeixen qüestions fonamentals respecte a la fi de vida ? Com les enfoqueu des del 
punt de vista religiós? 
No és una casuística habitual com ocorre en l'àmbit hospitalari, però centrem l'abordatge a 
acompanyar les persones tenint en compte les seves creences, respectant-les i tractant de 
facilitar els rituals o cerimònies de cada cultura. L'important és aproximar-se a l'altre amb 
una actitud humana, escoltant, acompanyant, sostenint i estant presents en totes les 
circumstàncies. Les persones que acompanyem a la Llar han viscut moltes petites morts; 
les seves antigues vides han desaparegut, els seus rols, possessions, salut, títols i famílies, 
en molts casos, han estat arrasats. Cal, però, una cosa que sempre preval, la capacitat de 
sentir el caràcter sagrat i miraculós de la nostra existència. Fins i tot en el pitjor dels 
moments, un gest càlid o una mirada de comprensió, poden ser el punt d'inflexió perquè la 
nostra vida adquireixi sentit, i això pot passar en l'últim sospir o a la nostra vida quotidiana. 
Nosaltres tractem de mantenir la flama de l'hospitalitat viva i amb això la certesa que sigui 
el que sigui que haguem de passar, estem a casa. 
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LES CLARISSES DEL SANT CRIST HAN OBERT UN COMPTE 

PER MOSTRAR EL SEU DIA A DIA 
 
NacióDigital 
16 de juny de 2020 
 
Les monges clarisses del Santuari del Sant Crist de 
Balaguer han obert un compte a Instagram. Amb el perfil 
@clarisasbalaguer, la comunitat pretén mostrar amb 
fotografies i vídeos els interiors del santuari i l'activitat 
quotidiana que realitzen. 
 
La desena de monges que hi viuen ja van ser notícia 
durant el confinament per les seves cançons cantades 
en directe i per megafonia a mode de prec per aturar 
l'afectació de la pandèmia. 
 
 
 

TESTIMONI DE VIDA I DENÚNCIA SOCIAL, LES NOVETATS DE 

L’EDITORIAL CLARET 
 
Editorial Claret via Catalunya Religió 
16/06/2020 
 
L’Editorial Claret presenta aquesta setmana dues novetats 
editorials: Raimon Algueró Fortuny. L’amic, el muntanyenc, 
el mestre, el capellà, de Jesús Renau i Los secretos de la 
Bahía de Mª Victòria Molins. 
 
Testimonis de la vida de Raimon Algueró 
Raimon Algueró Fortuny. L’amic, el muntanyenc, el mestre, 
el capellà; és una obra dedicada al jesuïta Raimon Algueró 
i creada a partir de diferents testimonis directes que el van 
conèixer. El llibre ha estat coordinat per Jesús Renau, 
jesuïta llicenciat en Filosofia i Teologia. És autor de 
nombrosos llibres de caire espiritual i pastoral, molts d’ells 
publicats per l’Editorial Claret. 
 
Raimon Algueró va tractar durant la seva vida una quantitat immensa de persones, de totes 
les edats i condicions. El llibre dóna veu a molts dels qui van ser companys d’en Raimon i 
n’expliquen anècdotes, activitats i divertides històries d’uns anys de molta fraternitat i grans 
canvis en la societat i en l’Església. Alguns el defineixen com “un jove entranyable, bon 
company, excursionista, fort i constant, organitzat, senzill, servicial, molt treballador i un xic 
murri.”   
 
Tots els companys que van conviure amb ell en guarden un agradable record des de molts 
punts de vista: “va ser un religiós absolutament lliurat a la seva missió, que sempre tenia un 
sí per a celebrar un funeral, visitar un malat, ajudar una família, beneir un casament, batejar 

https://www.instagram.com/clarisasbalaguer/
https://www.instagram.com/clarisasbalaguer/
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un infant o adolescent... i fer un servei si el temps li ho permetia.” D’altres afirmen que va 
ser “una persona organitzada, previsora, capaç d’improvisar quan calgués i molt fidel als 
temps de pregària, eucaristia, exercicis espirituals o trobades dels companys.” 
 
Entre els molts testimonis que han escrit sobre la manera com atenia i es relacionava amb 
les persones i els grups, s’entreveuen les formes més externes de la seva capacitat de 
relació i la força afectiva que el movia.  
 
Ell llibre vol deixar per escrit el testimoni d’una vida entregada als altres, el record d’una 
persona entranyable, fidel a l’evangeli, que va marcar la vida de molts. Llegint-lo, es pot 
tornar a reviure la seva persona, el seu record es fa present en cada línea escrita per un 
company, un amic, un conegut o un familiar. Es tracta d’una obra que barreja somriures i 
llàgrimes, com la vida mateixa. 
 
Victòria Molins presenta una novel·la de denúncia social 
Per la seva banda, Mª Victòria Molins presenta Los secretos de la Bahía. L’autora és 
llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, religiosa de la Companyia 
de Santa Teresa de Jesús i autora d’innumerables llibres. També treballa en el projecte 
“Hospital de campanya” a l’Església de Santa Anna de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mª 
Victòria Molins utilitza la novel·la i els personatges com a mitjà de reivindicació, protesta i 
denúncia, a la vegada que ressalta valors com l’honradesa i la veritat. Temes com la 
injustícia, el frau, l’abús de poder i la desigualtat social són tractats per l’autora en contextos 
que se situen entre Angola i Barcelona. Es tracta d’un llibre de denúncia social on apareixen 
els grans problemes de la societat actual: fraus, enganys, drogues i perills.  
 
El llibre es desenvolupa a través d’un personatge principal, Míriam, innocent però amb 
caràcter, que viu una experiència transformadora. Sent jove i metge, decideix anar-se’n uns 
mesos en un hospital d’Angola, un país de grans contrastos entre la riquesa i la pobresa, 
on la corrupció està a l’ordre del dia. Allà, s’enfrontarà amb el perill de les màfies que la 
situaran cara a cara amb l’ètica. El personatge principal està reforçat per personatges 
secundaris que ajudaran a crear ambients que reprodueixen experiències i llocs que l’autora 
ha viscut. “Els personatges són ficticis, menys alguns que, de tan coneguts, és impossible 
ocultar el seu lloc al món” afirma l’autora. 
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MONTSERRAT: “HI HA MOLTA GENT QUE ENS DIU QUE TÉ 

GANES DE TORNAR A VENIR” 
 
Glòria Barrete 
Catalunya Religió. 22/06/2020 
 
10 del matí d’un dia laborable i ni 
una ànima a Montserrat. Plaça 
buida, accesos buits, aparcament 
sense cotxes, museu i locals 
tancats. Imatge insòlita per a un 
indret que acull anualment més 
de 2,7 milions de persones. La 
pandèmia de la Covid-19 ha 
deixat durant dos mesos 
Montserrat sense visitants. Una 
comunitat benedictina avessada a l’acollida d’hostes, pelegrins i visitants que veia com d’un 
dia per a l’altre tot restava en silenci. Aquest dimecres 24 de Juny tornen a obrir les portes 
als visitants. Amb aforament limitat i mesures sanitàries extraordinàries.  
 
Catalunya Religió ha parlat amb tres monjos de la comunitat, Bernat Juliol, Gabriel Soler i 
Lluís Planas, per conèixer com han viscut el confinament, quina vivència es pot extreure 
d’una situació com la viscuda i, sobretot, com serà el Montserrat post-Covid19. 
 

Vegeu el video aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://abadiamontserrat.cat/
https://www.regio7.cat/bages/2020/01/04/montserrat-estableix-nou-record-2750000/589194.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=mX3NPdk3nLU&feature=emb_logo
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In memoriam 

 

El llistat comprèn religioses i religiosos difunts a Catalunya a partir de 1 de gener de 2020. 
Romandrà obert permanentment. Moltes gràcies a les diverses congregacions per la vostra 
col·laboració, que representa sens dubte un homenatge als difunts i un agraïment 
intercongregacional a Déu pel seu testimoniatge fins a la mort. 

 
 

Religioses i religiosos difunts: introducció de dades 

 

Control + clic per connectar amb el vincle 
   

 

S’HA MORT EL CLARETIÀ RAMON CARALT ROCA 
 
Comunicació Claretians de Catalunya 
19 de juny 2020 
 
Aquest dimecres 17 de juny al migdia s’ha mort el pare 
claretià Ramon Caralt Roca a l’Hospital General de 
Manresa, on estava ingressat. Tenia 81 anys i els darrers 
temps ha viscut a la comunitat de Sallent, col·laborant amb 
la parròquia de Santa Maria, i especialment a Cornet. 
D’acord amb el superior de la comunitat i les circumstàncies 
del moment, l’enterrament tindrà lloc divendres 19 a Vic, al 
temple-sepulcre de Sant Antoni Maria Claret a les quatre de 
la tarda. Trobarem l’ocasió de fer una celebració per a 
recordar els Missioners Claretians que ens han deixat 
durant aquest temps de pandèmia. La comunitat i parròquia 
de Sallent i Cornet notificaran, en el seu moment, el dia que es farà la missa en record del 
pare Ramon. 
 
Catalanista, promotor de l’Aplec del Matagalls, col·laborador en la fundació del moviment 
cristià Hora 3, i catequeta membre durant uns anys del SIC, el Secretariat Interdiocesà de 
Catequesi de Catalunya i Balears. Ramon Caralt Roca va dedicar bona part del seu ministeri 
com a capellà a atendre els malalts als hospitals de Santa Tecla de Tarragona, Creu Roja 
de Barcelona i de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat. 
 
Els darrers anys ha viscut a la comunitat de Sallent i el 2016 va celebrar a la parròquia de 
Santa Maria les noces d’or de sacerdoci. Religiós disponible, enèrgic, amable i amb sentit 
de l’humor, amb facilitat per apropar-se a la gent gran i als petits, i habilitat amb els jocs de 
mans, tenia el nom artístic de mag Racaró. Amant de la música, recupera caramelles i 
dirigeix una coral. Són àmbits que recull Josep Mir en una semblança del pare 
Ramon publicada a ‘Llibre de Tona’ l’any 2010, i que sintetitzem a continuació. 
 
Fill de pagès, Ramon Caralt Roca neix el 1939 a Santa Cecília de Voltregà, a casa eren 13 
germans. Amb 12 anys entra el seminari dels claretians a Cervera i el 1966 és ordenat 
sacerdot a Girona pel bisbe Narcís Jubany. Des d’aleshores i fins al 1968, és professor al 

https://409q8.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/19VkZTLnF53IAXSkanh3EU_p7BPLmmDnRcBehU9gCh4rBz8nnSq0RFQMawgJnKXIs_CNtp4n0Hfb_XdfsWuoTOhCNhLbojwEXHAOCAk5zVx1tzBvmf_jQ-Bg6gWpKwpeAV543nymhXCJd9t1Obk8DyJMzFFc23U0nIE54TP6s1geh3AyX8mDq9hQGicGe4Y6KnjaaJeYrBbAEivFYae0OnRy1n5-vueOA7lfHDn-C3TMhYRGpo4iNXPwmZuPYGUz1mLKtCIkTehRQgoeBg
http://parroquiasantamariadesallent.blogspot.com/2016/10
http://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2020/06/sobre-ramon-caralt.pdf
http://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2020/06/sobre-ramon-caralt.pdf
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seminari de Sant Boi de Llobregat. A Solsona, substitueix per uns mesos un professor que 
impartia classes al filosofat. En aquest període té de deixeble l’actual abat de 
Montserrat, Josep M. Soler. En acabar la suplència, s’integra en un equip itinerant per fer 
setmanes de convivències de joventut i de família, per un període de 3 anys. 
 
Estudia catequètica a l’Institut Catòlic de París (1972-1974). I durant deu anys torna en 
diferents etapes a la capital francesa per suplir rectors de parròquies o capellans a 
residències d’avis. Més tard el destinen a Tarragona, on és viceconsiliari diocesà del 
Moviment Familiar Cristià i, més endavant, consiliari dels Equips de la Mare de Déu. Fa de 
professor de deontologia mèdica (moral professional) a les escoles d’infermeria de l’Hospital 
de Santa Tecla i a la Creu Roja. 
 
El 1976 exerceix de professor en el col·legi Claret de Valls i, alhora, és rector de la parròquia 
del Pla de Santa Maria.  El 1979 és destinat a Sallent com a vicari de la parròquia i superior 
de la comunitat. Allà es dedica als malalts, amb visites periòdiques a l’Hospital de Bellvitge 
de l’Hospitalet de Llobregat. El 1984 hi viu més a prop: és traslladat a Sant Boí de Llobregat, 
on aquell moment els claretians porten tres parròquies de la ciutat. Des d’aquí fa la feina de 
capella a l’Hospital de Bellvitge i, al mateix temps és vicari d’una de les parròquies. 

 
Del 1984 al 1986 és rector de la parròquia de Sant Antoni 
M. Claret, en aquesta mateixa població. Després de dos 
anys, alliberat de la feina parroquial, es dedica totalment 
a la tasca de capellà a l’Hospital de Bellvitge. Durant els 
gairebé 18 anys de servei en aquest hospital, forma part 
de l’equip de cures pal·liatives i també fou membre del 
CEIC (Comitè Ètic d’Investigació Clínica). 
 
Després d’uns anys de col·laborar i ajudar el pare Faustí 
Illa, claretià, el 1997 passa a presidir l’associació Amics 
de l’Aplec de Matagalls. L’entitat organitza des de 
fa setanta anys aquesta trobada en aquest espai 
emblemàtic del Montseny, amb la finalitat d’honorar la 
figura de sant Antoni Maria Claret i la del poeta Jacint 
Verdaguer. 
 
Del 1998 fins al 2002 passa a ser capellà a l’Hospital del 
Mar i administrador de la comunitat de Montgat. Pocs 

dies després d’arribar-hi, el 6 de de juliol, l’operen del cor i després d’una llarga 
convalescència, l’1 d’octubre del mateix any, reprèn la tasca amb els malalts; des de 
Montgat, visita cada dia l’Hospital Dos de Maig (abans la Creu Roja) de Barcelona. 
 
El 2008 deixa l’hospital per ser rector, només durant un any, de la parròquia de Sant Joan 
de Montgat, i superior de la comunitat. L’any següent la parròquia passa a mans del bisbat. 
A la comunitat de Montgat fa d’administrador i superior. També fa xerrades a grups diversos, 
especialment a equips de visitadors de malalts que treballen des de les parròquies. 
 
Catalanista, apassionat de la poesia i literatura, obté el títol de professor de català amb un 
examen clandestí, quan la nostra llengua és perseguida i Òmnium Cultural és clausurat per 
ordre policial. Autor del llibre de barbarismes Parleu bé el català (Editorial Claret). Corrector 
de proves i traductor del francès al català. Va col·laborar amb Jaume Sidera i Pere 
Franquesa amb la publicació el 1978 d’una versió catalana popular del Nou Testament. 

https://www.aplecmatagalls.cat/
https://www.aplecmatagalls.cat/
http://claretians.cat/2019/07/18/fotos-70e-aplec-de-matagall/
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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 

 



 
 

 

EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 
 

 

MONS. JOSEP M. ABELLA, C.M.F., BISBE DE FUKUOKA (JAPÓ) 

«ACOLLIR LA VIDA I L’EXPERIÈNCIA DE L’ALTRE I 

COMPARTIR LA PRÒPIA ÉS EL CAMÍ DE L’EVANGELITZACIÓ» 
 
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA 
Catalunya Cristiana · 21 juny 2020  
 

  
 
El 17 de maig el lleidatà i claretià Josep M. Abella prenia possessió de la seva nova diòcesi 
de Fukuoka, al Japó, en una eucaristia celebrada a la catedral de Nostra Senyora de la 
Victòria, amb una quinzena de preveres i una dotzena de fidels, a causa de les restriccions 
del Covid-19. Com ens explica Mons. Abella, ara construirà «una nova relació amb 
persones que fins ara no coneixia però amb les quals comparteixo la fe i el desig de construir 
un món on tots tinguin cabuda, on tothom se senti valorat i respectat en la seva dignitat com 
a persona i, per a nosaltres, com a fill/filla de Déu». 
 
Fins ara era bisbe auxiliar d’Osaka. Com valora aquesta etapa de servei? 
Ha estat una etapa viscuda amb intensitat. He compartit la responsabilitat pastoral de la 
diòcesi amb l’arquebisbe, el cardenal Manyo Maeda, i amb l’altre bisbe auxiliar, Mons. 
Sakai. Ha estat una experiència positiva de feina en equip. Ja coneixia la diòcesi d’Osaka 
perquè hi havia treballat 11 anys abans de ser destinat a Roma per col·laborar al govern 
general dels missioners claretians, i tres anys més després del meu reton al Japó el 2015. 
Han estat dos anys marcats per les visites als centres pastorals de la diòcesi, pel treball 
com a director del centre de pastoral social i per la celebració del 150è aniversari de la 
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segona arribada dels missioners a Osaka, després dels 250 anys de prohibició del 
cristianisme al Japó. Tot això ha fet que poséssim l’accent en l’animació missionera. El 
treball en l’àrea de la pastoral social m’ha donat l’oportunitat de conèixer, per un cantó, la 
magnífica feina que està fent l’equip de laics responsables del centre, i per l’altre, la situació 
i els problemes que pateixen moltes persones, sobretot els immigrants que no han pogut 
regularitzar la seva situació jurídica. 
 
Va prendre possessió de la diòcesi en el context del Covid-19. Quines lliçons podem 
extreure d’aquesta pandèmia? 
Sí, va ser una presa de possessió en «to menor», participada només per representants dels 
sacerdots, religiosos i laics de la diòcesi. Esperem fer una celebració d’acció de gràcies 
quan ens ho permeti la situació del Covid-19. Aquesta pandèmia, primer de tot, ens ha 
deixat dolor. Sí, molt dolor per les persones que han mort i per les seves famílies. També 
ens hem sentit un xic aclaparats pel sofriment de tants que han perdut la feina, que han vist 
com s’ensorraven els esforços de molts anys de la seva vida o que estan hospitalitzats 
infectats pel virus i viuen la incertesa de no saber si tot anirà bé. Però també ens ha deixat 
testimonis excel·lents de dedicació i solidaritat, començant per les persones que treballen 
en l’àmbit de la salut. 
Jo crec que d’aquesta pandèmia en sortirem tots una mica més humils i molt més conscients 
que ens necessitem els uns als altres. Hem tornat a descobrir la importància de la relació 
amb els altres i també dins de la pròpia família. La pandèmia ens ha deixat moltes 
preguntes, també sobre la fe, que ens obligaran a purificar i aprofundir la nostra percepció  
de Déu, la manera de pregar, el sentit de la comunitat i molts altres aspectes de la nostra 
experiència humana i espiritual. Com diuen molts sociòlegs i repeteixen els mitjans de 
comunicació social, haurem d’aprendre a crear una «nova normalitat». L’important serà que 

la sapiguem construir sobre els valors 
que fan possible una convivència justa 
i fraterna entre totes les persones i tots 
els pobles. 
 
Com és la diòcesi de Fukuoka? 
Com totes les del Japó, petita en 
nombre de catòlics. Som uns 30.000 
entre una població de més de set 
milions i mig d’habitants. La formen tres 
províncies civils: Fukuoka, Kumamoto i 
Saga. Té zones urbanes i rurals. L’any 
2027 celebrarem el centenari de la 
seva erecció com a diòcesi. Mirarem 
que sigui una ocasió de renovellament 

espiritual i missioner. També, com a tot arreu en l’Església del segle XXI, és una comunitat 
cristiana cada cop més internacional. La diòcesi acull molts catòlics estrangers, sobretot de 
les Filipines, el Vietnam, Indonèsia i també d’Amèrica Llatina i Àfrica. Crear una comunitat 
unida i esperançada és un gran testimoni dins la societat japonesa, un xic tancada a 
l’acollida d’aquests es trangers. Estem lluitant per tal que es facin unes lleis d’immigració 
més respectuoses de la dignitat de les persones i més obertes a l’acollida. 
 
Quins reptes haurà d’afrontar? Quines són les seves prioritats? 
El repte fonamental és l’evangelització: «comunicar la joia de l’Evangeli», com diu el papa 
Francesc. Ho fem sense cap mena de proselitisme, moguts pel desig de compartir la joia 
de qui s’ha sentit «agraciat» amb el do de la fe i ha descobert, en aquesta experiència, un 
nou horitzó per a la seva pròpia vida. Un altre repte és viure com a cristians oberts sempre 
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al diàleg i a la col·laboració amb les persones que pertanyen a altres tradicions religioses o 
que treballen per la dignitat de les persones, per la justícia social o per crear una societat 
acollidora per a tothom, empesos per altres visions humanistes properes als valors 
evangèlics. 
El papa Francesc ens compartia, en una reunió que vam tenir amb ell alguns bisbes del 
Japó l’any 2018 per preparar la seva visita al nostre país, la seva preocupació pel nombre 
de suïcidis de joves i adolescents i per la solitud de molta gent gran que havia sentit que hi 
havia al Japó. Són dos reptes grans: connectar amb el jovent i fer-se proper a molta gent 
gran que viu sola. 
Fer créixer una Església que els pobres i les persones que pateixen qualsevol mena de 
discriminació sentin com a «amiga» és un altre repte fonamental i una condició 
indispensable per donar credibilitat al missatge que proclamem. Les prioritats pastorals les 
anirem definint amb tota la gent de la diòcesi mentre anem discernint el pla pastoral diocesà.  
 
Què caracteritza l’Església japonesa? 

 
Els cristians japonesos són, numèricament, una minoria. Representen prop de l’1% de la 
població, si incloem en la suma les diverses Esglésies cristianes presents al Japó. Hi ha 
algunes característiques que marquen la manera d’assumir i viure la identitat cristiana. La 
majoria de les vegades, no tots els membres de la família són cristians. En el si de la família 
té lloc un veritable diàleg interreligiós. Això comporta també la necessitat d’una atenció 
pastoral més personalitzada que doni suport al camí de fe de cada persona. Les comunitats 
cristianes procuren ser lloc de trobada entre els seus mem bres i lloc de sortida cap a la 
missió que, com en tot el món, cal viure on cadascú es troba. 
Crec que cal destacar la dimensió de la pastoral social de l’Església. Ser a prop i 
acompanyar les persones que viuen experiències de qualsevol tipus de marginació ha estat 
i és una de les característiques de la comunitat cristiana. És una dimensió que dona 
credibilitat al nostre anunci. En aquest moment, al Japó, l’Església està dedicant una gran 
atenció a l’acompanyament dels nombrosos immigrants que arriben al país i que han 
d’afrontar situacions molt difícils de tota mena. En aquest moment, una altra característica 
de l’Església japonesa és la seva internacionalitat. Al Japó hi ha tants catòlics japonesos 
com estrangers. Això ens fa més catòlics (universals) i eixampla la visió del món que tenim. 
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No cal dir que una característi ca important de l’Església del Japó és el treball en favor de 
la pau. El Japó sap què és la bomba atòmica i això és un reclam constant per treballar per 
la pau. Cada any, del 6 al 15 d’agost, tota l’Església del Japó s’uneix en un programa de 10 
dies centrat en el tema de la pau. En totes les esglésies i altres institucions vinculades al 
món catòlic es prega per la pau, s’organitzen activitats per aprofundir la consciència entorn 
d’aquest tema i es renova el compromís de seguir les activitats que es fan en favor de la 
pau i la justícia. L’Església convoca altres Esglésies cristianes i moltes persones de bona 
voluntat que porten al cor aquest desig pregon per la pau, a unir-se en algunes de les 
activitats programades per aquests dies. 
Finalment, cal dir que l’Església al Japó té també una notable presència social a través de 
les institucions educatives, de l’atenció a la salut i d’altres projectes socials i culturals. 
 
Quin pes té la memòria martirial? 
 En totes les Esglésies el testimoni dels màrtirs és sempre llavor de vida per a les 
comunitats. També ho és al Japó. El martiri va marcar el camí de l’Església japonesa en 
dues ocasions. La primera al començament de l’evangelització, quan va ser prohibit el 
cristianisme i van ser expulsats tots els 
missioners estrangers. La pel·lícula Silenci, que 
es basa en la novel·la del mateix títol de 
l’escriptor catòlic Shusaku Endo, ha donat a 
conèixer a tot el món aquesta realitat. Una 
segona persecució, tot i que molt més 
restringida, es va viure al segle XIX quan, amb 
l’arribada dels nous missioners, van reaparèixer 
algunes comunitats cristianes que havien 
conservat la seva identitat durant 250 anys 
sense la presència de cap sacerdot. És una 
realitat que va desconcertar els governants 
japonesos que no s’havien imaginat quelcom 
semblant i que va provocar una nova repressió 
del cristianisme durant uns anys. Tot això ha 
marcat la comunitat cristiana del Japó. El papa 
Francesc va visitar l’església i el museu 
memorial dels màrtirs a Nagasaki. 
 
Passats uns mesos des de la visita del papa 
Francesc, quin pòsit ha deixat? 
Primer de tot cal dir que ha donat una major 
visibilitat a l’Església al Japó; no només a 
l’Església catòlica, sinó també a les Esglésies 
cristianes en general. La visita del Papa va tenir un ressò important arreu del Japó. El 
seguiment de la visita per part dels mitjans de comunicació social va ser intens i molt positiu 
i el missatge del Papa va arribar a moltes persones més enllà de l’Església. La seva crida 
a promoure una cultura del diàleg i el seu clar posicionament sobre les armes nuclears va 
trobar una ressonància molt forta en la majoria de la població. El Papa va afirmar amb tota 
claredat que, no només l’ús de les armes nuclears és immoral i inhumà, sinó també la seva 
possessió. D’altra banda, el Papa no va deixar de referir-se repetidament a la situació dels 
immigrants i va tocar algunes qüestions que afecten la societat japonesa com, per exemple, 
la recerca de sentit, el tema de la solitud (sobretot de molta gent gran que ha de viure sola), 
el valor de la família, la necessitat d’una ecologia integral, etc. Per a les comunitats 
cristianes va ser una experiència forta de comunió amb l’Església universal i una intensa 
crida a ser testimonis de l’alegria de l’Evangeli. 
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Francesc insisteix molt en una «Església en sortida», en una Església «hospital de 
campanya»... com es tradueix aquesta manera de ser Església al Japó? 
És un dels grans reptes que tenim, sobretot ara que moltes persones que van rebre el 
baptisme en els anys posteriors a la guerra s’han fet grans i, d’altra banda, ha disminuït la 
presència dels joves en les nostres comunitats cristianes. Hi ha la temptació de tancar-se i 
«mantenir» allò que tenim. Seria un gran error i ens transformaria en una Església 
autorreferencial, tantes vegades criticada pel papa Francesc. Ser una «Església en sortida» 
vol dir obrir els ulls i mirar al voltant, obrir el cor i acollir el desig de tantes persones que 
cerquen consol, força per viure, nous horitzons en la pròpia vida, ajuda per canviar 
situacions de marginació, pobresa o injustícia presents en la nostra societat. Vol dir acollir 
aquests desigs i fer-se present en moltes iniciatives que existeixen a més de crear-ne 
d’altres. Tot això demana als cristians aprofundir la pròpia experiència de fe, d’on neix la 
motivació per «sortir», i reforçar el sentit de comunitat que assegura un compromís més 
permanent. Intentem mantenir obertes les portes de les nostres parròquies i institucions per 
tal que tothom que ho necessiti pugui trobar un lloc on sentir-se acollit, escoltat i estimat.  

 
 
Com s’ha d’entendre l’evangelització en una societat com la japonesa? Quin és el 
punt de partida? 
El punt de partida de l’evangelització, al Japó i a tot arreu, és l’experiència de la trobada 
amb Jesús. Quan aquesta trobada marca de debò la vida, sorgeix el desig de compartir-la, 
no per portar més gent al nostre grup, sinó per obrir nous horitzons d’esperança per a moltes 
persones que els necessiten. El camí és el diàleg, un diàleg que no és només parlar sinó, 
abans de tot, acollir la presència de l’altre seriosament. És el camí que ens va mostrar 
Jesús, atent sempre a les preguntes i situacions de les persones amb qui es trobava. Qui 
no s’obre a la realitat concreta de l’altre no pot acompanyar-lo en la recerca de resposta a 
les seves inquietuds. Nosaltres ho fem des de l’Evangeli. Els discursos i els documents, les 
xerrades i les conferències poden suscitar preguntes o fins i tot oferir alguns flaixos que 
ajudin a qui busca llum. Però el fonamental és la «trobada» i el «diàleg» que neix d’ella. A 
partir d’aquí comença un camí que, si el diàleg és sincer, és camí de creixement per a tots 
dos interlocutors, es tracti de persones concretes o de comunitats o grups. Acollir la vida i 
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l’experiència de l’altre i compartir la pròpia és el camí de l’evangelització. Els bisbes d’Àsia 
ho van dir clarament l’any 1975, quan preparaven el Sínode sobre l’evangelització, i van 
assenyalar tres interlocutors privilegiats a Àsia: les cultures, les tradicions religioses i els 
pobres. I, perquè ningú es perdés en un món merament conceptual, van parlar d’un «diàleg 
de vida». 
 
Vostè va arribar al Japó el 1973. Com l’ha marcat aquesta vivència amb el poble 
japonès? 
Crec que ha ampliat l’horitzó de la meva vida. Mirar d’entendre i apreciar una altra cultura 
és sempre un fet positiu. Ajuda a alliberar-se de prejudicis i de la catalogació que tot sovint 

fem de les persones, els pobles, les cultures. I, alhora, t’ajuda també 
a apreciar més la pròpia cultura com el lloc i l’ambient on has crescut 
i has anat configurant el món de valors que orienten la teva vida. 
T’ajuda a apreciar la pròpia i a no absolutitzar-la. Les cultures 
creixen i es desenvolupen a través del trobament i la interacció amb 
altres cultures. 
Des del punt vista del camí de fe, puc dir que el diàleg amb les altres 
cultures i, sobretot amb les altres tradicions religioses, ens 

descobreix noves maneres de plantejar les preguntes fonamentals de recerca de sentit i 
ens permet enriquir-nos amb la bellesa de les respostes que s’han anat donant al llarg de 
la història. L’experiència de la fraternitat universal s’eixampla i enforteix i, 
contemporàniament, s’aprofundeix l’experiència de la paternitat/ maternitat de Déu. 
Acompanyats per Jesús, anem reconeixent l’amor de Déu en les «paraules» que han anat 
omplint de sentit i esperança el caminar de tants germans i germanes nostres d’altres 
pobles. 
 He viscut també les dificultats que suposa viure en un «món divers», sobretot al 
començament de l’experiència: la llengua, el menjar, el tarannà de les persones, 
l’organització social, etc. Cal anar-s’hi fent de mica en mica. En el fons, he confirmat la 
convicció que el més important és estimar de debò el nou poble que t’acull. Sense aquesta 
actitud fonamental, hom no s’hi acabarà mai de trobar bé i, tot sovint, seguirà vivint en una 
nostàlgia negativa d’allò que ha deixat o, el que és pitjor, alimentarà actituds agressives 
envers el nou lloc on viu i envers les persones amb qui ha de compartir la vida. El poble 
japonès, com tots els pobles, té virtuts i defectes. Estimar-lo no vol dir empassar-s’ho tot. 
Vol dir estar disposat a caminar junts, cercant de construir una societat on la dignitat de 
cada persona sigui respectada i la fraternitat universal sigui el veritable horitzó que guia la 
caminada. Hi ha moltes persones que lluiten per això. 
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INFORMACIONS 

 

ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL 
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CASA D’ESPIRITUALITAT  “ENRIC D’OSSÓ”   

 
 
Dies del 24 al 30 de juliol de 2020 
EXERCICIS ESPIRITUALS  
“Déu camina amb el seu  poble. Les 
benaurances.” 
 
Acompanya:  Adolfo Chércoles, sj 
 
LLOC: Casa d’espiritualitat  “Enric d’Ossó”  
(Tortosa) 
Inici:   dia 24 a les 13h.  
Final: dia 30 després de dinar. 
Preu: 330€ (tot inclòs) 
Llengua: Castellà 
   
 
 Persona de contacte: Cristina Caire 

 Email:  
tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org 
 Telf.: 977 500 786 / 977 503 943/ 628050513 
 Com arribar-hi:  Tren, autobusos HIFE, 
cotxe. 
 
 

 

CARMELITES MISSIONERES 

ESPAI D’INTERIORITAT PARE PALAU 

Precio por persona: 300€  -Alojamiento y pensión completa- menú vegetariano. 
Plazas limitadas. Protocolos anti COVID-19 definidos. 
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Precio por persona: 380€ - Alojamiento y pensión completa. 
Plazas limitadas. Protocolos anti COVID-19 definidos. 
 
 
 

COVA SANT IGNASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degut a l'estat actual generat per la 
Covid-19, hem preparat una nova 
programació d'Exercicis Espirituals 
per aquest estiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació i inscripcions 

http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/exercicis-espirituals
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SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 

1.075 anys 
Aquest dimarts 20 de juny farà exactament 1.075 anys que es va consagrar la primera 
església del nostre monestir, al barri de Sant Pere 
 
Hostatgeria oberta 
A partir del dissabte 20 de juny. 
 
Conferència 
Espiritualitat de l’acolliment en la Regla de sant Benet a càrrec de la gna. Griselda Cos 
diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda a l’església 
 
Silenci contemplatiu 
Cada divendres, de 8 a 9 del vespre, a la Sala Madrui. 
 
Recés d’Estiu a la Ciutat 
Del 24 al 29 d’agost. 
 
Dansa Contemplativa 
Dissabte, 12 de setembre, de 8 a 9 del vespre a l’hort (Dolors Monserdà, 31) Integrada en 
La Nit de les Religions. Vespres a 2/4 de 8 a l’església (Anglí, 55) 
 
Puiggraciós 
Danses de pau universal 
amb David Gallardo 
dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda 

Solemnitat de Sant Pere i Sant Pau 
Us convidem a la festa del titular del monestir 
dilluns 29 de juny a les 7 de la tarda 
vespres i eucaristia 
després coca a l’hort i comiat amb la pregària de completes 

Puiggraciós 
Jazz a la fresca 
amb Oriol Romaní, clarinet, i Albert Romaní, guitarra 
divendres 3 de juliol a les 8 de la tarda 
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Exercicis de Silenci Contemplatiu 
amb Glòria Andrés i Rosa Suriñach 
del 20 al 26 de juliol. 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 

Més informació al web www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

 

 

 

“PANDÈMIA, RELIGIONS I SOLIDARITAT”. 

El proper divendres 26 de juny, a les 19h. es farà un acte ON LINE sobre “Pandèmia, 
Religions i Solidaritat”.  
Algunes comunitats islàmiques, catòliques, bautistes i adventistes  ens presentaràn com 
han viscut la seva Religió i la Solidaritat amb els més necessitats durant aquest temps de 
confinament per la pandèmia. 
Està organitzat per la Taula Interreligiosa de Badalona per donar a conèixer, en viu i en 
directe, la diversitat religiosa existent a Badalona. Volem facilitar el coneixement mutu  a fi 
que ens valorem i respectem més, i així anem treient estereotips negatius que dificulten la 
convivència cívica en pluralisme i respecte. 
  
El link per unir-vos a la reunió per ZOOM és: 
https://us02web.zoom.us/j/81252935677?pwd=Slp2amtVQVdNSk1XTkdxWnlnZ0JrUT09 
ID de reunión: 812 5293 5677 
Contraseña: 140577 
 
Us ho fem saber convençuts que us pot interesar. Equip de Pastoral Obrera de Badalona 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
https://us02web.zoom.us/j/81252935677?pwd=Slp2amtVQVdNSk1XTkdxWnlnZ0JrUT09
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BREUS 

 

 
 Després del brutal atac patit el 12 de maig passat, Metges Sense 

Fronteres (MSF) ha anunciat la seva decisió de posar fi a les seves 
activitats a la maternitat de Dashte Barchi, a Kabul. Aquell fatídic dia, 
16 mares van ser assassinades a trets sistemàticament; cinc d'elles en 
ple treball de part. També van perdre la vida una matrona de MSF, dos 
nens, de 7 i 8 anys respectivament, i sis persones més que estaven 
presents en el recinte en el moment de l'atac. 
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 Presidida pel bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, i concelebrada 

per una cinquantena de capellans del bisbat solsoní, el divendres 19 
de juny des de la catedral de Solsona, va tenir lloc una eucaristia de 
pregària per les víctimes de la pandèmia de la diòcesi de Solsona. 
Calculen que, aproximadament, han mort a la diòcesi unes 250 
persones per causa de la Covid-19. 

  
 La missa per les víctimes de la Covid-19, a la Catedral de 

Tarragona, tindrà lloc el proper diumenge dia 26 de juliol, a les sis de 
la tarda. En aquesta celebració també s’encomanarà als quatre 
preveres traspassats durant el confinament, dels quals no es va poder 
celebrar la missa exequial. 

 

Fundació Escola Cristiana 

 

FECC INFORMA núm. 777 | 22 de juny de 2020 

 

La gestió del procés de preinscripció ha de ser transparent 
 
Algunes escoles han detectat que no tenen notícia de les assignacions de les segones 
opcions, les quals els consta que han triat la seva escola i no han trobat plaça en la primera 
opció. D’altres s’han posat en contacte amb les comissions de garanties i no han obtingut 
resposta sobre les seves peticions d’informació. A les acaballes del procés de preinscripció 
i matrícula del proper curs, aquestes actituds susciten preocupació.  
La coexistència de drets i deures diversos obliga a la gestió del procés sota els 
criteris de publicitat i transparència. No està en joc la prevalença d’uns interessos o 
d’unes concepcions partidistes respecte de la configuració de l’educació al país. La 
conducta administrativa ha de basar-se en la tutela dels drets fonamentals d’elecció de 
centre, de creació i direcció d’escoles, d’equitat en l’escolarització. Quan les decisions 
preses són públiques i notòries, es procura amb nitidesa l’execució d’aquests drets, permet 
als afectats o als interessats fer el seguiment de les actuacions, l’adequació a dret 
d’aquestes, informar-se dels problemes i col·laborar en la solució. 
Persisteix encara una idea, completament errònia, que les comissions de garanties 
“assignen” els alumnes que no han obtingut plaça en primera o altres opcions. Res més 
lluny de la legalitat. Hem de recordar que el Decret regulador del procés d’admissió, el 
75/2007, de 27 de març, estableix al seu art. 21, apartat 2, que una de les funcions 
d’aquestes comissions és “oferir lloc escolar, en el segon cicle d'educació infantil i a 
l'ensenyament obligatori durant el període de preinscripció, a l'alumnat que encara no 
estigui escolaritzat les sol·licituds del qual no hagin pogut ser ateses pels consells escolars 
dels centres públics o pels titulars dels centres privats sufragats amb fons públics, en el 
marc de l'oferta de places existent i d'acord amb les preferències de centre 
explicitades per les famílies en la corresponent sol·licitud, en exercici de la llibertat 
d'elecció de centre. A aquest alumnat la comissió li ofereix centre, per garantir l'exercici 
del dret a l'educació i, si s'escau, l'escolarització obligatòria. En el cas que el centre no 
sigui acceptat pel sol·licitant, s'escoltarà el pare, la mare, tutor o tutora, per tal de 
conèixer les preferències que tenen i oferir-li una altra plaça d'entre les vacants 
existents”. 
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La norma no presenta gaires dificultats de compliment o interpretació. Oferir lloc escolar 
no és assignar-ne plaça a cap centre. A més, el suggeriment que facin les Comissions 
no pot ser d’un centre qualsevol, sinó de conformitat amb les preferències de centre 
explicitades per les famílies en la corresponent sol·licitud, lògicament en el marc de l'oferta 
de places existent. I, tal com ens ho remarca el Decret, tota l’actuació en aquest aspecte 
concret s’ha de dur a terme per permetre, dins del possible, l’exercici de la llibertat d'elecció 
de centre. 
Per això la situació es pot agreujar quan el que no es respecta és l’elecció ja manifestada 
pels pares i mares a la sol·licitud de preinscripció. “El dret a l’educació es regeix pels 
principis d’equitat, igualtat, integració i cohesió social. El règim d’admissió de l’alumnat 
en els ensenyaments sufragats amb fons públics garanteix la llibertat d’elecció de 
centre, que ha de ser atesa sempre que l’oferta del centre o centres elegits ho 
permeti”, ens recorda el decret 75/2007 
És bo que els representants de les escoles concertades en les comissions facin un 
seguiment d’aquestes actuacions i, si observen alguna irregularitat, la denunciïn. Perquè 
convé tenir present que una de les atribucions de les comissions -aquesta sí- és vetllar pel 
compliment de la normativa. I, si no es compleix, cal posar-ho en coneixement de l’òrgan 
competent, perquè faci corregir aquestes conductes. 
Si l’Administració, que és la primera obligada a complir i fer complir la norma, obvia 
aquestes obligacions, no només transgredeix unilateralment els principis i acords que 
sustenten l’actuació dels sectors afectats, sinó que trenca les més elementals normes 
i obligacions que regeixen el procés de preinscripció i matrícula i vulnera els drets 
fonamentals dels afectats. Hem d’exigir explicacions. Estem absolutament legitimats 
per fer-ho, i l’Administració, obligada a donar-ne. No es poden trencar les regles del joc. 
 
No tothom opta pel mateix model d’escola, però tothom coincideix en un punt: el dret a 
l’educació és tan essencial que mereix una aplicació escrupolosa de la legalitat. No tot s’hi 
val! 
 

 

 

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  

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com 

http://www.urc.cat 
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