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Ja em perdonaran que avui els parli breument 
de nosaltres. De la història de Catalunya Reli-
gió. El canvi de director és un bon moment per 
fer memòria. També per recollir alguns noms 
(amb el risc assegurat de deixar-se’n) perquè 
el nom del director sempre es veu més que els 
altres. Ara es veurà més el de la nova directora, 
Laura Mor. Però la història de Catalunya Reli-
gió està plena de gent que de forma gratuïta i 
anònima ho ha fet possible.

Tot va començar amb una trucada el 30 de ge-
ner de 2008. La Conferència Episcopal Espa-
nyola presidida pel cardenal Rouco acabava de 
publicar una nota que pràcticament deia que 

en les properes eleccions calia votar al PP i que 
només hi havia una opció política possible pels 
catòlics. No ho deia en aquestes paraules, és clar, 
però tothom ho va llegir així. “Hem de fer alguna 
cosa! Hem de fer alguna cosa!”, gairebé em cridava 
esverat l’interlocutor al telèfon. El problema no 
era el PP, el problema era que s’expulsés del món 
catòlic la resta d‘opcions polítiques. 

El que vam fer va ser quedar per dinar. Allà, 
d’un petit grup, en va sortir un document que 
van signar una cinquantena de personalitats 
catòliques de la societat civil catalana. Vam or-
ganitzar una presentació del document el 19 de 
febrer i va tenir prou ressò.

Petita història de Catalunya Religió

PER JORDI LLISTERRI I BOIX 
A LAETO ANIMO

https://www.catalunyareligio.cat/ca/laura-mor-nova-directora-catalunya-religio
https://www.conferenciaepiscopal.nom.es/archivodoc/jsp/file/exportar_fichero.jsp?document=8034&file=00001000.pdf&recordId=630
https://www.lavanguardia.com/vida/20080219/53437628025/personalidades-catolicas-de-catalunya-critican-la-nota-de-la-conferencia-episcopal.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo
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És curiós perquè, més enllà de la concreció del 
moment, bona part dels arguments d’aquell text 
han marcat la línia editorial de Catalunya Religió:

“Creiem que l’Església –tant el poble fidel 
com els seus pastors– té dret a intervenir 
públicament en els debats socials”.

“Apostem per una laïcitat integradora i no 
excloent, la ‘sana laïcitat’”.

“Sabem que cap projecte contingent, de ca-
ràcter sociològic o polític, no pot pretendre 
tenir l’exclusivitat de representar l’Evangeli 
(...) Hem de proposar d’una manera serena, 
atraient i esperançada, sense imposicions 
(...) Ho hem de fer a través del diàleg i de la 
misericòrdia, i no pas de la confrontació”.

“El model de presència pública que promo-
uen algunes entitats catòliques, així com el 
paper d’alguns mitjans de comunicació de 
l’Església, no afavoreixen el necessari clima de 
diàleg que l’Església hauria de testimoniar”.

“La recerca de la pau i de la justícia es troba 
en el nucli indissociable del missatge cris-

tià i ha estat l’orientació de l’acció de l’Es-
glésia per lluitar contra la violència arreu 
del món”.

“[Hi ha] temes opinables que no afecten ‘la 
integritat de la fe i dels costums’”.

(Per cert, recordaran que el 2008 va sortir ree-
legit Rouco com a president de la Conferència 
Episcopal Espanyola i Zapatero com a presi-
dent del Govern espanyol, cosa que potser diu 
molt poc a favor de la nostra influència i de la 
dels bisbes.)

D’un dinar a Catalunya Religió

Si no em falla la memòria, el grup inicial que 
ens vam trobar en aquella taula érem Jo·
sep Maria Carbonell, Ignasi Garcia i Clavel, 
Marcel·lí Joan, Eduard Ibáñez, Josep Maria 
Fisa, Manuel Manonelles, Carles Armen·
gol, Jordi López Camps i un servidor (com 
veureu tot homes, també signe d’un temps). 
En el rerefons del que vam organitzar durant 
aquells dies hi havia una preocupació general: 
la presència pública de l’Església, un aspecte 
molt vinculat a la comunicació. La mirada va 

anar més enllà del tema polític inicial i en el 
qual els reunits teníem opcions diverses.

Estem en un context en el que coincideixen 
diversos factors. La jerarquia eclesiàstica espa-
nyola cada vegada es decanta més cap a un es-
pectre sociopolític i estan prenent força diver-
sos espais digitals en els quals sistemàticament 
s’ataca el perfil propi de l’Església catalana. No-
més se sent una veu cridar que no representa ni 
expressa la nostra realitat eclesial plural.

Encara més preocupant, això ajuda a una laïci-
tat exacerbada a difondre una visió de la religió 
com una cosa tronada i del passat. S’estén aque-
lla idea que la religió és un fet privat, que no ha 
de sortir de la sagristia, en decadència i cada 
vegada més irrellevant. La projecció perma-
nent d’una imatge negativa o encarcarada del 
fet religiós ajuda a avalar aquests arguments. A 
estendre aquesta percepció encara que no sigui 
real.

Finalment, també certs sectors de l’anomenat 
progressisme eclesial es focalitza excessiva-
ment en la crítica a aquells factors que grinyo-
len de l’Església. Sigui en l’àmbit de la discipli-
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na eclesiàstica o de la doctrina. Fàcilment amb 
aquesta crítica necessària troba l’aplaudiment 
i l’altaveu dels mitjans de comunicació. És un 
debat que no es pot obviar però que en deter-
minats moments també ha estat paralitzant. 
Un debat que cal que serveixi per avançar, no 
per tirar-se pedres a la teulada. 

Així, ens trobem en un bucle en què els sec-
tors integristes que per motivacions polítiques 
dibuixen l’Església catalana com un desastre 
decadent per estar massa arrelada a Catalunya i 
haver cregut en el Vaticà II, de rebot es retroali-
menten amb els sectors laïcistes que ja els con-
vé aquesta versió autodestructiva de l’Església 
i que a vegades també es genera des de sectors 
més revolucionaris de la mateixa Església que 
alhora s’enfronten a l’integrisme.

També es comença a veure que la informació 
religiosa ja no passa només per la vida eclesiàs-
tica –que molta gent ja no entén o no li interes-
sa– sinó que ha ser sobre la vida de les comuni-
tats religioses. De les persones. La constatació 
també és que molts mitjans informatius reli-
giosos no transcendeixen prou i que haurien 
d’arribar més enllà del món confessional. En 

aquell moment ja comencen a tenir presència 
digital algunes entitats religioses, però és molt 
dispersa, incipient i amb poca difusió.

Després del primer dinar, el grup inicial es va 
continuar reunint amb aquests temes de dis-
cussió sobre la taula. I l’“hem de fer alguna 
cosa” es va acabar concretant a finals de de-
sembre de 2008. Crearem un portal informatiu 
sobre l’actualitat religiosa a Catalunya. Josep 
Maria Carbonell, crec que ja el mateix dia, va 
batejar-lo com Catalunya Religió.

Com que a la taula hi havia un periodista que 
es dedicava a la informació religiosa des dels 
anys 90, tenia un blog des del 2006 i semblava 
que es movia prou bé pel món digital, van en-
carregar el projecte a un servidor que passava 
per allà.

L’impuls inicial

Hi ha dos tipus de fundacions: les que tenen 
diners per repartir i les que en demanen. El nos-
tre cas no érem ni tant sols una entitat. I tampoc 
a la taula hi havia ningú amb patrimoni sobrer 
per posar en marxa el projecte. Perquè estava 

clar que una manera de diferenciar el producte 
era que tingués els recursos per comptar amb 
una estructura professionalitzada. Austera i 
versàtil, però professionalitzada.

Van començar dues feines paral·leles. Definir 
el projecte periodísticament, i finançar-lo amb 
garanties de continuïtat. Cal dir que els dos van 
ser prou fàcils. Per la primavera del 2009 ja es 
va començar a veure que el projecte era viable 
i es va crear l’Associació Cercle d’Estudis Con-
ciliars per dotar-lo de personalitat jurídica. És 
l’entitat que després es va convertir en l’actual 
Fundació Catalunya Religió.

Van confluir dos factors per fer-ho possible. Les 
persones impulsores i les entitats que hi van 
donar suport.

Dels impulsors del projecte tres s’hi van impli-
car més directament en cos i ànima i van mar-
car el perfil de Catalunya Religió i la dinàmica 
durant els primers anys: Josep Maria Carbonell, 
Ignasi Garcia i Clavel i Marcel·lí Joan. Són els 
veritables pares de Catalunya Religió. Gràcies 
a ells ràpidament es va trobar la complicitat 
de diverses entitats. Francament, les persones 
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responsables d’aquestes entitats hi van creure 
gairebé a cegues.

En primer lloc els religiosos. Cal destacar el 
nom del claretià Màxim Muñoz, que des de la 
Unió de Religiosos de Catalunya va facilitar el 
suport de les congregacions religioses que els 
primers anys van ajudar-nos més econòmica-
ment: Claretians, Maristes, Vedruna, Jesuïtes, 
Escolapis i l’Abadia de Montserrat. En el anys 
següents s’hi van anar incorporant una llista 
més llarga amb les principals congregacions 
religioses amb presència a Catalunya: La Sa-
lle, Salesians, Caputxins, Franciscans, Sant 
Joan de Déu i Lestonnac. Hem d’agrair que 
fins ara les congregacions religioses que s’han 
sumat al projecte han mantingut el suport 
any rere any.

En segon lloc, algunes entitats catòliques que 
també es van comprometre a donar continuïtat 
a patrocinis com la Fundació Blanquerna, l’IQS 
i la Junta Constructora de la Sagrada Família. 
Després s’hi han sumat de manera estable al-
tres entitats com la Fundació Pere Tarrés o el 
CPL, i fora de l’àmbit eclesial, l’Obra Social “la 
Caixa”.

I, finalment, des d’Afers Religiosos de la Gene-
ralitat, la llavors directora general, Montserrat 
Coll, va ser una de les persones que va acollir 
amb més interès el projecte. Una subvenció per 
posar-lo en marxa va ser el salt definitiu que 
ens va permetre iniciar Catalunya Religió amb 
certa solidesa.

Com veuran, encara que tots els impulsors pro-
veníem del món catòlic (principalment de l’Ac-
ció Catòlica) no he citat els bisbes. Fa un parell 
d’anys en una visita a Barcelona el director del 
diari catòlic La Croix, Guillaume Goubert, va 
expressar-ho de la millor manera que ho he es-
coltat mai: “A vegades anem davant dels bisbes, 
a vegades al costat de bisbes, i a vegades darre-
ra dels bisbes. Però mai en contra dels bisbes”. 
Aquest era el plantejament. Que el projecte no 
depengués jeràrquicament dels bisbes ens do-
nava més llibertat, però tampoc volia dir que 
féssim un projecte en contra de la jerarquia. 
Abans de presentar-se en societat vam tenir 
algunes converses amb ells per explicar-los el 
que volíem fer. Crec que sempre hem mantin-
gut una relació de respecte i cordialitat mútua, 
que no necessàriament passa per dir només el 
que els agrada escoltar. 

Paral·lelament, la concreció del format del 
projecte va recaure amb el primer equip de 
redacció que vam formar: Carla Herrero com a 
redactora, i Joan Salicrú, Ramon Bassas, Eloi 
Aran, i David Casals com a col·laboradors.

11 de setembre de 2009

L’inici oficial de Catalunya Religió es va fixar 
per l’11 de setembre de 2009. Aquí hi ha una 
mica de trampa, perquè aquell dia no va po-
der estar tot a punt. Per justificar-ho, podem 
donar tota la culpa als informàtics que vam 
contractar en aquell moment i que ja no estan 
entre nosaltres. Però l’11 de setembre sí que 
es va posar en marxa Catalunya Religió amb 
una versió reduïda amb les primers firmes als 
blogs i un recull de notícies.

En els blogs vam aplegar noms ben potents 
com Francesc Torralba, Josep M. Rovira Be·
lloso, Teresa Forcades, David Jou, Xavier Mel·
garejo, Francesc Riu, Octavi Fullat, Ramon 
Colom, Laia de Ahumada, Viqui Molins, Fran·
cesc Romeu, Guillem Correa, Andreu Ibarz, 
Jesús Renau, Lluís Serra... Tots hi han col·labo-
rat sempre voluntàriament.
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Per suplir el format informatiu que no estava a 
punt al setembre, van improvisar el que després 
ha resultat ser un dels espais amb més recorre-
gut de Catalunya Religió: el recull d’enllaços de 
notícies vinculades al fet religiós que publicaven 
altres mitjans. Des del primer dia, cada matí i amb 
actualitzacions permanents. El recull de premsa 
ha estat un dels serveis més valorats pels lectors. 
Estalvia la feina de buscar les coses i alhora per-
met llegir una àmplia pluralitat de notícies i opi-
nions, fins i tot moltes vegades a les antípodes 
de la línia editorial de Catalunya Religió. Sempre 
hem pensat que el lector és intel·ligent.

Oferir i sumar

Finalment al desembre de 2009 vam poder 
presentar totes les seccions i el format com-
plet del portal amb un editorial que era una 
declaració d’intencions totalment vàlida avui: 
“Catalunya Religió: oferir i sumar”.

D’editorials se n’han fet poques. Qualsevol mit-
jà de comunicació ja fa una editorial cada dia 
escollint i jerarquitzant els temes. Però en l’ini-
ci vam marcar alguns punts que han estat els 
referents de la línia editorial.

“Per sort, ja no vivim en una societat confessi-
onal, però això no vol dir que les persones ha-
guem abandonat les nostres inquietuds religio-
ses. El fet religiós no és un fet aliè a les persones 
i al país”.

“Un nou portal d’internet per visualitzar la 
rellevància del fet religiós dins d’una societat 
democràtica i plural. Un nou espai de presèn-
cia i d’incidència pública del cristianisme com 
a religió majoritària, així com de les altres ex-
pressions religioses també arrelades al país. 
Sense imposicions, els seus criteris i valors 
també fan una aportació positiva al conjunt 
de la ciutadania”.

“En la configuració com a país és de justícia re-
conèixer el paper determinant l’Església catòli-
ca, una Església catalana que avui conserva dues 
actituds determinants: la decisiva adhesió a la 
renovació del Concili Vaticà II i a un cristianisme 
obert i dialogant, viscut entre la gent, i la iden-
tificació amb la cultura i llengua catalana com 
a expressió de la identitat pròpia de Catalunya. 
És el catolicisme que s’expressa a Arrels Cristia-
nes de Catalunya i en les resolucions del Concili 
Provincial Tarraconense”.

“CatalunyaReligió.cat informarà i opinarà. Les no-
tícies, contrastades amb rigor i professionalitat. 
Les opinions, de qualitat i plurals. Volem infor-
macions servides amb veracitat. Volem les opini-
ons amb la màxima llibertat i respecte als altres”.

“És hora de sumar i no de restar. El que volem 
és fer un servei de proposta donant la rellevàn-
cia que mereix el fet religiós i visualitzar-lo en 
la Catalunya d’avui”.

Catalunya i religió, en el que “proposta” és se-
gurament la paraula clau.

Estem parlant del 2009 i a Catalunya ha plogut 
molt i amb intensitat des de llavors.

El context eclesial ens ha posat més fàcil fer 
aquesta proposta. En una primera etapa pel ni-
vell intel·lectual del papa Benet XVI. Lluny dels 
estereotips inicials va ser un pontificat que a tra-
vés d’una fe raonada va aplanar una renovació 
de l’Església que posava la fe en el centre. Amb 
el papa Francesc, la conciliaritat de l’Església 
catalana torna a caminar totalment compassada 
amb Roma. I en l’àmbit religiós en general, cada 
vegada ha estat més fàcil trobar a Catalunya in-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalunyareligiocat-oferir-sumar
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terlocutors que puguin donar veu a totes les tra-
dicions religioses presents a casa nostra. 

Però en el context polític el procés ha estat més 
complicat. En tot cas, podem afirmar que cap 
veu autoritzada que amb respecte ha volgut 
expressar el seu punt de vista polític ha trobat 
mai la porta tancada a Catalunya Religió. El 
nostre paper ha estat explicar i recollir els punts 
de vista que han fet públic les diverses entitats 
i persones que han parlat durant aquests anys. 
Als qui hagin considerat que el seu parer no 
ha quedat prou recollit a Catalunya Religió, 
els demano sincerament disculpes. També 
he de dir que en els moments políticament 
més sensibles hem intentat prendre decisions 
escoltant a tothom. Però al final, cal prendre 
decisions. Com dèiem el 2009, el que hem 
intentat és alinear el projecte amb Arrels 
Cristianes (document episcopal que des del 
Concili Provincial compta amb l’aval explícit 
de la Santa Seu) que reconeix el fet nacional de 
Catalunya i tot el que se’n deriva.

Veuran també que malgrat tots els impulsors 
de Catalunya Religió pixem aigua beneita, no 
hi apareix la paraula evangelització. Crec que 

la informació religiosa és un pas previ que fa 
possible la difusió del missatge i el fet religiós. 
Que facilita la creació de comunitat i la vivència 
religiosa de la persones. Però és un pas previ, 
posterior o paral·lel a la descoberta i la vivència 
de la fe. Una informació religiosa serena ajuda a 
aixecar l’interès pel fet religiós o a desfer recels i 
estereotips. Ofereix una plataforma d’aterratge 
més suau a la descoberta del fet religiós. Però la 
informació religiosa no s’ha de fer amb paràme-
tres evangelitzadors o catequètics. S’ha de fer 
en paràmetres periodístics.

L’actualitat religiosa des de Catalunya

Un dels pànics infundats en posar en marxa 
Catalunya Religió va ser: “Com omplirem el 
portal cada dia? Hi haurà prou temes per un 
àmbit tant especialitzat?”. Infundat perquè el 
fet religiós és tan transversal i viu a Catalunya 
que podríem generar deu vegades més infor-
macions de les que publiquem. Catalunya Re-
ligió funciona perquè la vitalitat del fet religiós 
a Catalunya és real.

Sempre ens han dit que a Catalunya Religió “hi 
surten moltes coses”. Crec que un dels encerts 

de Catalunya Religió és haver-ho aconseguit 
sense una gran estructura. I això ha estat pos-
sible perquè hem treballat amb un equip molt 
flexible. Mai hi ha hagut ningú amb dedicació 
exclusiva al projecte. Però tothom, en la parcel-
la que tenia encarregada, hi ha aportat el 100%. 
Enlloc de crear una redacció d’una o dues per-
sones, hem creat un equip que, compartint la 
seva feina amb altres ocupacions, ha fet més ric 
el projecte. Més auster i en alguns punts pre-
cari, però més ric. Joan Salicrú van ser una de 
les persones que amb les seves propostes més 
va ajudar a donar a forma a la dinàmica àgil de 
redacció de Catalunya Religió.

Això ens ha permès, per exemple, tenir una 
exclusiva mundial i anunciar que el papa 
Benet vindria a Barcelona el 2010. Una exclu-
siva gràcies a Marta Nin, que des de Roma ha 
estat una de les col·laborades més potents que 
hem tingut. 

Amb equip també hem pogut desplegar un 
bon seguiment de moments forts com la ma-
teixa visita del papa a Barcelona. La renúncia 
de Benet XVI, les entrevistes dels catalans a 
Roma que vam realitzar amb Eulàlia Muntané, 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/esglesia-proces
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arrels-cristianes-de-catalunya-6658
https://www.catalunyareligio.cat/ca/espera-papa-inaugurar-sagrada-familia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/reveure-tot-viatge-benet-xvi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-catalana-situa-gest-benet-xvi-com-exemple
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalans-roma-en-sede-vacante
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i l’elecció de Francesc. O en ple més d’agost els 
atemptats a Barcelona i la seva repercussió en 
les comunitats religioses.

També Catalunya Religió ha tingut un paper 
rellevant en generar discurs al voltant de temes 
polèmics. Alguns que tornen cíclicament: des 
del laïcisme com la confusió entre classe de 
religió i adoctrinament, els privilegis de l’Es-
glésia, l’arraconament de l’escola concertada, 
els debats des de la visceralitat sobre el dret a 
vida, o darrerament les immatriculacions... O 
un clàssic com la continuïtat de la Sagrada Fa-
mília. Altres tornen des de l’integrisme com la 
destrucció de qualsevol arrelament de l’esglé-
sia al país o la inquisició permanent des del seu 
concepte d’ortodòxia al clergat i a les comu-
nitats religioses catalanes. I sobretot contra el 
papa Francesc. Sempre n’hi ha que estan a punt 
amb el trabuc a la mà. Punt i apart és el tema del 
abusos a menors.

La voluntat ha estat no utilitzar mai les mateixes 
armes des de Catalunya Religió, com l’anonimat, 
la tergiversació dels fets o la mentida sistemàti-
ca. Ni tant sols anar a treure els ulls a ningú (i en 
alguns moments no per falta de ganes).

La voluntat ha estat reforçar aquells arguments 
verificables que normalment no tenen cabuda 
en altres espais. Una cosa és explicar-ho d’una 
altra manera o remarcar fets i opinions que cre-
iem que no es difonen prou, i l’altra és mentir. 
Hi ha diverses maneres d’explicar els fets, però 
no fets alternatius. En el tema dels abusos és el 
cas més evident. Mai s’ha negat la realitat, però 
s’ha intentat posar-la en el context i sobretot 
explicar què fa avui l’Església en aquest àmbit.

La centralitat no és el punt mig, aquell que no 
fa ni fred ni calor. “Conec les teves obres i sé que 
no ets ni fred ni calent. Tant de bo que fossis 
fred o calent! (Ap 3, 15)”. La centralitat és fugir 
dels extremismes i acollir un espectre ampli. 

Una altra manera d’enfocar els temes és girar la 
mirada cap el que fan realment les comunitats 
religioses a Catalunya i no només el que donen 
de si els titulars dels diaris. Aquí ha estat clau 
els darrers anys el puntal que ha significat per 
Catalunya Religió comptar amb dues periodis-
tes que estimen la informació religiosa. Laura 
Mor i Glòria Barrete. Gràcies a elles s’han publi-
cat sèries d’articles imprescindibles com la dels 
joves, els religiosos o les dones.

Catalunya Religió també ha funcionat per les 
idees i propostes d’una perspectiva més de 
servei que han gestionat Ramon Bassas i Eloi 
Aran. El cas més clar són els mapes de Setmana 
Santa, de llarg el servei més visitat del portal. 
Alhora la veu de les tradicions no catòliques 
ha estat recollida especialment als inicis pel 
David Casals i després per Alba Sabaté i Lucia 
Montobbio. Recentment ens ha permès veure 
el que gairebé no s’ha explicat enlloc més: com 
vivien el confinament aquests comunitats. I 
com sempre tot això funciona perquè hi ha 
algú amagat a la sala de màquines, el que avui 
fa com a redactor Ignasi Escudero.

“T’ho pots creure”

El moment que va certificar clarament que Ca-
talunya Religió havia trobat el seu espai va ser 
la celebració dels 5 anys. De fet, més enllà del 
nombre de visites, hi ha una manera de saber si 
el que fas interessa a algú: quan et truquen per 
sortir-hi. I això ja ha passat des del primer dia.

L’acte de celebració dels cinc anys va visualitzar 
que Catalunya Religió havia aconseguit sumar i 
d’aquesta manera ajudar a crear una comunitat. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/francesc-novetat-papa-nou
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/barcelona-plora
https://www.catalunyareligio.cat/ca/pedres-sobre-pere-complot-contra-francesc
https://www.catalunyareligio.cat/ca/reaccio-eclesial-social-abusos-menors
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/joves-esglesia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/religiosos-disponibles
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/dones-esglesia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/mapes-setmana-santa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cercador?title=&body_value=montobbio&language%5B%5D=ca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/catalunyareligiocat-tot-sobre-cinc-anys
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La comunicació és una eina per aproximar 
persones quan s’utilitza per donar a conèixer 
el que tenen en comú. És en aquest sentit 
que es diu que la comunicació és una eina 
imprescindible per a la comunió. 

També van voler destacar un servei important 
per la finalitat del projecte: l’ús que en feien 
com a font d’informació els periodistes d’al-
tres mitjans. Fa 30 o 40 anys les redaccions 
dels principals mitjans de comunicació tenien 
a la redacció almenys un periodista especia-
litzat en religió. En molts casos fins i tot eren 
capellans contra els qui no es pot competir en 
coneixement del tema i en accés a les fonts 
d’informació. Jordi Piquer, Joaquim Gomis, 
Joan Subirà, Josep Bigordà... són alguns dels 
noms il·lustres més recents d’una realitat que 
ja ha passat a la història. Avui amb prou feines 
queda algun periodista especialitzat en les 
redaccions més grans i sempre compartint la 
seva dedicació amb temes de societat o cultu-
ra ben diversos.

El vídeo que vam fer dels cinc anys explica 
com Catalunya Religió també és útil a altres 
mitjans. I estem encantats quan ens copien o 

s’hi inspiren, perquè l’objectiu final és la difusió 
del fet religiós. En aquest àmbit Catalunya 
Religió ha guanyat una credibilitat, que alguns 
han definit com a “font oficiosa”. Potser no ho 
expliquem tot, però com deia el lema dels cinc 
anys, el que expliquem “T’ho pots creure”.

10 anys i més

Arribats on volíem arribar, Catalunya Religió 
va obrir una reflexió de futur. Parlant amb di-
versos companys de viatge es va anar van anar 
concretant nous projectes estratègics.

Una constatació de l’experiència feta és que a 
més de mitjà de comunicació moltes vegades 
des de Catalunya Religió acabàvem fent tasques 
d’agència de comunicació. “Ens podeu ajudar a 
difondre això?”, era una petició habitual de les 
entitats religioses. Algunes sense estructura de 
comunicació o ben precària. L’altra constatació 
és que cada vegada més ja no parlem d’un suport 
concret per a un mitjà (una revista, una web, una 
ràdio...) sinó de mitjans omnicanal on les xarxes 
socials també tenen un pes determinant. No hi 
ha una ràdio sense web, una web sense xarxes 
socials, xarxes socials sense vídeo... En algunes 

d’aquestes plataformes les confessions religi-
oses ja tenen una presència prou diversa, però 
en el món audiovisual no hi ha hagut cap intent 
reeixit després de l’èxit de les diapositives de 
Claret dels anys 70 i 80. 

D’aquest plantejament en va sortir Animaset, 
una agència de comunicació per oferir aquests 
serveis de comunicació i, sobretot, per crear una 
estructura amb capacitat de producció audio-
visual. El projecte era prou ambiciós per plan-
tejar-lo conjuntament amb altres entitats. Per 
això, Animaset es va crear el 2017 conjuntament 
amb els Missioners Claretians i es va anar a 
buscar la persona que millor podia liderar aquest 
projecte audiovisual i comunicatiu: el periodista 
i productor Jordi Roigé.

Poder fer aquests passos també demanava una 
major fortalesa jurídica del projecte. Fins lla-
vors Catalunya Religió havia funcionat amb un 
lideratge moral i real del projecte dels copresi-
dents del Consell Editorial, Josep Maria Carbo-
nell i, en una primera etapa Ignasi Garcia i Cla-
vel, i després Carles Duarte. Però legalment de-
penia d’una associació creada només per donar 
personalitat jurídica al projecte formada per 

https://www.catalunyareligio.cat/qui-som
http://animaset.cat/
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altres socis. Per això, també el 2017, l’associació 
que gestionava el projecte es va transformar en 
una fundació sense ànim de lucre, la Fundació 
Catalunya Religió.

Una fundació té una governança clara, més 
transparència i un control financer extern. Al-
hora, ofereix avantatges fiscals als donatius; un 
incentiu pels nombrosos donants particulars 
que des del primer dia també han fet viable el 
projecte. Molts més i més generosos del que 
mai hauríem pensat.

El canvi va significar també una renovació de 
les persones jurídicament responsables del pro-
jecte incorporant al patronat una triple presèn-
cia femenina amb qualitats professionals que 
es complementaven molt bé amb la feina feta: 
la periodista i acadèmica Míriam Díez, l’edito-
ra Núria Iceta, i l’advocada Anna Vilà. En tot 
aquest procés jurídic cal destacar sobretot el 
paper de l’actual president de la Fundació Cata-
lunya Religió, Eduard Ibáñez. Tot i que el dia a 
dia d’un projecte el porti el director, en una fun-
dació els temes de menys fàcil resolució sempre 
acaben a la taula del president. Un dia en aquest 
país caldrà fer una homenatge als presidents i 

membres de patronat que de forma altruista es 
dediquen a resoldre els problemes dels altres. I 
posar Eduard Ibáñez a primera fila.

Tot aquest procés acaba marcant també l’apa-
rició de l’edició paper que es va iniciar el 2019. 
Tots som uns entusiastes del món digital, però el 
paper continua pesant. Quan l’interès principal 
és la difusió, el paper fixa les idees. T’acabes 
trobant Catalunya Religió a sobre la taula i no 
entre desenes de correus o tuits passatgers. Per 
això es va posar en marxa un projecte ambiciós 
que juga a la primera divisió de la premsa gratu-
ïta i que lidera en difusió les publicacions religi-
oses en català. Un projecte gestionat des d’Ani-
maset i en el qual és imprescindible l’eficàcia de 
Paris Grau en la part comercial i la perseverança 
d’Àngels Carrió en l’administració.

Finalment, fidels a la voluntat d’explicar-nos 
en positiu, l’any passat vam iniciar el resum 
setmanal en italià.

Canvi en la direcció, no de direcció

En el món eclesial costa de dir-ho sense ofen-
dre a ningú, però mai he estat partidari de 

l’eternitat en els càrrecs. Arribats als deu anys 
era bo un canvi de director. Un director d’un 
mitjà sempre acaba marcant molt el projecte 
i no cal esperar que s’esgotin les idees. I, amb 
motiu dels deu anys de Catalunya Religió, feta 
al gener la trobada amb el papa Francesc, ja no 
es pot demanar més.

Ara ha coincidit que tots els elements feien el 
relleu possible. El principal element és que hi 
havia la persona amb sobrades capacitats i ex-
periència per marcar una nova etapa. A més de 
portar set anys vinculada a Catalunya Religió, 
Laura Mor ja pilotava l’edició paper. Ara era l’ho-
ra. És un canvi en la direcció, no de direcció.

Per mi ha estat la millor etapa professional de la 
meva vida. I la que deixo amb més tranquil·litat 
de saber que anirà bé. No tinc cap dubte del que 
a partir d’ara serà Catalunya Religió amb Laura 
Mor davant del projecte informatiu. Serà més 
Catalunya i serà més religió.

jordi llisterri | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalunya-religio-consolida-projecte-fundacio
https://www.catalunyareligio.cat/elmeupaper
https://www.catalunyareligio.cat/elmeupaper
https://www.catalunyareligio.cat/it/nasce-versione-italiana-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/it/nasce-versione-italiana-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-francesc-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/laura-mor-nova-directora-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/petita-historia-catalunya-religio-268219
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Relleu en la direcció de Catalunya Religió. La 
periodista Laura Mor és des d’avui la nova 
directora de Catalunya Religió i responsable 
del projecte comunicatiu en l’edició digital i 
en la versió paper. El nomenament de la nova 
directora es va aprovar en el darrer patronat de 
la Fundació Catalunya Religió. Laura Mor forma 
part de la redacció de Catalunya Religió des de 
fa set anys. El fins ara director de Catalunya 
Religió, el periodista Jordi Llisterri, continua 
vinculat al projecte com a director de la Fun-
dació Catalunya Religió, responsabilitat que ja 
exercia conjuntament amb la direcció del pro-
jecte informatiu. 

El relleu en la direcció de Catalunya Religió es 
produeix coincidint amb el final del desè ani-
versari del portal que es va posar en marxa l’11 
de setembre de 2009. Aquest canvi enforteix i 
consolida el projecte. Assumeix la direcció de 
Catalunya Religió una persona més jove i una 
dona passa a liderar el mitjà informatiu religiós 
amb més difusió a Catalunya.

Laura Mor (Barcelona, 1983) és periodista 
i editora, i ha estat sempre vinculada a 
projectes comunicatius amb vocació cristiana Laura Mor, nova directora de Catalunya Religió

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-francesc-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-francesc-catalunya-religio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/solvitur-ambulando
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/solvitur-ambulando
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i humanista. Ha treballat com a guionista al 
programa Signes dels temps de TV3 i, en el 
món editorial, a Edicions Saragossa. Va ser una 
de les fundadores de la revista Relats, publica-
ció trimestral de pensament cristià per joves 
(2005-2011). Des de 2018 gestiona diversos 
projectes d’Animaset. Forma part de Justícia i 
Pau de Barcelona i del Grup Sant Jordi de pro-
moció i defensa dels Drets Humans.

Aquesta primavera va dirigir el documental 
d’Animaset ‘Església Confi(N)ada’ que relata la 
implicació de l’Església durant el confinament. 
A Catalunya Religió ha coordinat l’edició en pa-
per del projecte. També és autora del llibre i el 
documental ‘Sant Francesc d’Assís a Bellavista. 
Una parròquia al servei del barri’ (2019) i el do-
cumental ‘La força de l’esplai de Llerona’. Junt 
amb Glòria Barrete, va rebre el Premi Memori-
al Bisbe Carrera pel monogràfic Joves i Església 
publicat a Catalunya Religió l’octubre de 2018. 
Llicenciada en Periodisme (UAB, 2005), també 
s’ha format en Comunicació dels Conflictes i la 

Pau (UAB, 2006) i en Comunicació i Religió a 
l’Era Digital (Blanquerna, 2015). Viu a Llerona, 
al Vallès Oriental, està casada i és mare de dos 
fills.

Jordi Llisterri ha estat un dels impulsors de Ca-
talunya Religió i n’ha estat el director i gerent 
des dels seus inicis. El relleu en la direcció pe-
riodística permetrà també un treball més in-
tens des de la Fundació per aconseguir fer créi-
xer el projecte.

El portal Catalunya Religió es va iniciar l’11 
de setembre de 2009 i des de llavors ha estat 
el mitjà digital religiós més llegit a Catalunya. 
L’any passat va iniciar l’edició mensual gratuï-
ta en format paper (temporalment aturada pel 
coronavirus) que també és el mitjà informatiu 
religiós amb més difusió en l’àmbit català.

Catalunya Religió és un projecte comunicatiu 
de la Fundació Catalunya Religió. Una funda-
ció sense ànim de lucre que té com a finalitat 

principal promoure la presència del fet religiós a 
l’esfera pública. El patronat està format per laics 
i la Fundació se sustenta principalment amb les 
aportacions de diverses entitats religioses i de 
particulars.

cr | llegir al web +  
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La Parròquia de Santa Maria, ubicada al Carrer 
de l’Església, 37 de Caldes d’Estrac, ha instal·lat 
un nou columbari amb l’objectiu de recuperar 
la tradició eclesiàstica d’acollir les cendres dels 
difunts en un lloc sagrat. 

El dimarts 8 de setembre s’ha celebrat l’acte 
d’inauguració i benedicció amb els feligresos de 
la parròquia. Mn. Vicenç Mira ha beneït el nou 
espai sagrat de columbaris i ha celebrat una missa 
per als assistents. Aquest nou conjunt de colum·
baris de la parròquia ajuda a conservar el record 
i la pregària dels familiars i de la comunitat cris-
tiana. Així, els seus familiars i feligresos poden 
dipositar les cendres dels seus éssers estimats en 
un espai sagrat, proper i simbòlic amb forts lla·
ços emocionals i espirituals per a ells. 

 El columbari està ubicat al costat de la nau cen-
tral i ofereix tres modalitats: l’individual amb 
espai per a una única urna; el petit per a dues i el 
mitjà amb capacitat per a quatre urnes. La seva 
cèntrica ubicació facilita les visites dels familiars 
i dels feligresos que desitgin seguir vinculats a la 
seva fe cristiana.

Els columbaris

L’espai sagrat de columbaris de la Parròquia de 
Santa Maria ofereix la custòdia d’urnes de for·
ma gratuïta per un període de 3 mesos. Una 
vegada transcorrin els 3 mesos gratuïts, l’usua-
ri pot recuperar la seva urna sense cap cost o 
contractar qualsevol de les concessions de co-
lumbaris disponibles.

En aquest sentit, poden escollir entre el lloguer 
mensual d’una urna per 19,30€ (IVA inclòs), 
subjecte a una permanència de tres mesos, el 
lloguer anual amb un cost total de 193€ (IVA in-
clòs) o la concessió per a 25 anys a partir de la 
introducció de les cendres amb el manteniment 
inclòs durant 5 anys per 2.420 € (IVA inclòs). 

Per a més informació:
Coral Memorial – Innovació en columbaris
C. del Vall, 67, 1r 1a, 08221 Terrassa
Tel. 900 535 811 | info@coralmemorial.com

La Parròquia de Santa Maria de Caldes d’Estrac beneeix el nou columbari
L’ACTE D’INAUGURACIÓ I BENEDICCIÓ S’HA CELEBRAT EL DIMARTS 8 DE SETEMBRE 

AMB MOSSÈN VICENÇ MIRA I ELS FELIGRESOS DE LA PARRÒQUIA 

mailto:info@coralmemorial.com


Ds, 19/09/2020 | Catalunya Religió | núm. 9217 | ACCIÓ SOCIAL

Cendra, metalls i brossa. La desoladora imatge 
del camp de refugiats de Mòria, a l’illa grega 
de Lesbos, ha donat la volta al món i ha deixat 
13.000 persones sense res. L’origen dels incen-
dis que van tenir lloc la matinada de dimecres 
passat encara està per determinar, però fonts 
del govern grec han apuntat que podrien estar 
provocats pels propis refugiats en un intent 
desesperat de ser reubicats a la península hel-
lènica.

L’antiga base militar de Mòria va ser convertida 
en un petit camp de refugiats –amb només 150 
places– l’any 2013 i ampliada fins a 2.000 pla-
ces dos anys més tard. En plena pandèmia de 
la Covid-19 el camp acollia sis vegades la seva 
capacitat.

La població sol·licitant d’asil resident al camp 
ha estat una setmana vivint entre carreteres, 
pàrquings i cunetes i des de mitjans d’aquesta 
setmana han estat reallotjats –de manera obli-
gada– a un nou camp, a la mateixa illa de Les-
bos. Entitats d’ajuda humanitària com Metges 
Sense Fronteres, han denunciat que les autori-
tats policials els han denegat l’accés als punts 
d’atenció mèdica d’urgència.

Resposta a Mòria: “Més acollida i menys 
hostilitat”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sant-egidi-fa-crida-ue-acollir-refugiats-moria
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Què podem fer nosaltres?

“Cal exigir a l’Ajuntament de Barcelona i a la 
Generalitat que concretin la quota de refugi-
ats” pendent des de 2015, ha afirmat Pau Vidal, 
jesuïta i coordinador del projecte d’Hospitalitat 
de la Fundació Migra Studium. “Al País Basc i 
València ja s’està acollint, per què aquí no?”, hi 
afegeix. Per Vidal, cal impulsar un debat euro-
peu sobre la realitat migratòria, amb “més aco-
llida i menys hostilitat”.

El Servei Jesuïta al Refugiat (JRS per les seves 
sigles en anglès), en un comunicat conjunt 
amb les Germanes Missioneres de Sant Carles 
de Borromeu i la Comunitat de Sant’Egidi, ha 
exigit un “canvi del model d’acollida a l’illa de 
Lesbos”. Les entitats reclamen “estructures 
d’acollida temporal que puguin gestionar-se 
d’acord al respecte de la dignitat humana, sal-
vaguardant el dret de tot refugiat”. Càritas Grè-
cia, per la seva banda, està avaluant la situació 
per proporcionar articles no alimentaris.

Què és un camp de refugiats?

Per Vidal, que havia treballat al JRS al Sudan del 
Sud, els camps de refugiats són “no-llocs”, el 
que els antropòlegs han definit com a espais de 
pas on les persones que l’habiten hi romanen 
de manera anònima.

Els camps de refugiats són assentaments de 
persones provinents de països en conflicte que 
sol·liciten asil al país que els acull. Aquests, se-
guint la Convenció de Ginebra, tenen l’obligació 
de garantir-ne la seva supervivència amb uns 
mínims: aigua, sanejament, alimentació i sani-
tat bàsica. Per Vidal “aquest mínims no sempre 
estan garantits” i segons l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) els 
camps han de ser l’últim recurs, i s’ha de priorit-
zar l’acollida disseminada en el territori.

Malgrat les recomanacions, la majoria d’estats 
opten per la concentració perquè “els facilita 
la gestió”, hi afegeix Vidal.

La concentració de població, especialment en 
el cas de Mòria, acaba generant camps de refu-
giats superpoblats. És habitual que els governs 
situïn els camps “en zones remotes” per tal de 
dificultar la recerca de feina a les comunitats 
locals. L’illa de Lesbos ha esdevingut, a efectes 
pràctics, una presó per a les 13.000 persones 
que vivien al camp de Mòria.

Vidal assenyala que “el problema important és 
quan un espai provisional es manté durant 3, 5, 
10 o 20 anys”. Les comunitats s’autoorganitzen 
posant en pràctica els oficis que havien exercit 
als seus països d’origen. Pren més importància 
l’educació: “els refugiats han deixat tot el que 
tenien als seus països, però l’educació és quel-
com que sempre es conserva” apunta Vidal. 
Aquesta “finestra oberta” al futur és el que mar-
ca la infància i adolescència dels més joves als 
camps.

ignasi escudero | llegir al web +  
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“La Sagrada Família l’acabarem entre tots”

Llum en la foscor. Com si fos una metàfora del 
temps social que vivim, Barcelona tindrà un far, 
una referència lumínica que coronarà la torre de 
la Mare de Déu de la Sagrada Família. Una estre-
lla amb dotze puntes, d’estructura d’acer i amb 
vidre a cada costat. La Junta Constructora de 
la Sagrada Família es proposa culminar aques-
ta torre a finals del 2021. Així ho han anunciat 
aquest dimecres. El president de la Junta Cons-
tructora, Esteve Camps, ha explicat que pospo-
sen la data de finalització de la basílica, però que 
“la Sagrada Família l’acabarem entre tots”.

laura mor –cr | llegir al web +

Les comunitats musulmanes de Catalunya 
condemnen l’incendi provocat a Montcada 
i Reixac
 
Comparteixen la “preocupació i malestar pels 
danys provocats pels dos incendis intencionats” 
i expressen el seu “suport i compromís per tre-
ballar per tornar a la normalitat i la convivència 
(...), i al mateix temps estudiar si és necessària la 
via judicial per protegir els musulmans d’aquest 
atacs islamòfobs i racistes”. Així s’han expressat 
les Federacions musulmanes de Catalunya da-
vant dels dos incendis provocats els dies 8 i 9 a 
la mesquita de Montcada i Reixac. 

cr | llegir al web +

Nova edició dels Dilluns dels Drets Humans 
marcada per la crisi sanitària

“Més que mai necessitem eines per transformar 
el món a favor de la justícia social, preservar la 
natura i garantir la vida digna i amb drets”. Així 
es presenta la vint-i-dosena edició del cicle de 
conferències Els Dilluns dels Drets Humans, 
que convoquen Justícia i Pau, Cristianisme i 
Justícia, Mans Unides, Càritas Diocesana de 
Barcelona i el Grup de Juristes Roda Ventura. 
Seran vuit sessions de màxima actualitat i les 
tres primeres conferències tindran com a rere-
fons la crisi sanitària produïda per la Covid-19.

justícia i pau | llegir al web +
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Grups bombolla, ràtios de 20 nens per aula, do-
cents fixes. Són només algunes de les directrius 
que ha marcat el Departament d’Ensenyament 
per al retorn segur a les aules. Normativa que 
sembla difícil d’aplicar a la classe de religió a les 
escoles públiques, on sovint es barregen alum-
nes i els docents són itinerants. És el cas dels 
professors de religió catòlica que durant anys 
han impartit l’assignatura. Aquest curs coin-
cideix amb l’inici també de la prova pilot de 
l’assignatura de religió islàmica, que se suma 
a l’oferta de religió catòlica. Es pot fer classe 
de religió amb les mesures sanitàries actuals? 
Hem parlat amb el sindicat majoritari de pro-
fessors de religió, l’AMRC, sobre el tema.

A principis del mes de juny el Departament 
d’Educació va establir que els especialistes 

deixarien d’impartir l’especialitat, que s’esta-
blirien grups bombolla i que aquells docents 
itinerants passarien a ser tutors. En una segona 
fase el Departament va modificar les directrius 
i va publicar un document tipus ‘preguntes 
freqüents’ on ja apareixia explícitament el pro-
fessorat de religió. Susana Vilar, presidenta del 
sindicat AMRC, explica que mai s’ha buscat cap 
diferenciació entre docents, però que ara calia 
explicitar-ho en un document “perquè els pro-
fessors de religió ens movem massa”. 

En aquest document es diu que el professorat 
de religió pot entrar a qualsevol aula, mante-
nint la distància d’un metre i mig i amb masca-
reta. Pot anar a diferents centres? Sí, afirma Vi-
lar, “sempre i quan vagi amb mascareta i tingui 
la distància establerta”. El que no poden fer de 

Com queda la classe de religió 
amb les mesures COVID?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/ensenyament-islam-arriba-escola-268332
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https://amrc.cat/Temes/novetats/
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cap manera és barrejar grups estables, “no ho 
pot fer ningú”. I això a religió és complicat. Es 
dona en moltes ocasions, explica, que un pro-
fessor de religió tingui en un centre dos grups 
classe a l’assignatura i no arribin a ser tots 
plegats 25 alumnes. Habitualment s’agafava 
aquests dos grups classe i se’ls ajuntava en un 
sol grup. Ara això és impossible. 

Des del sindicat AMRC veuen, però, algunes 
opcions possibles. “Si donaves, per exemple, 
hora i mitja de religió o una hora a cinquè A i 
una hora a cinquè B, una opció seria separar els 
grups sempre que l’espai ho permeti i fer tres 
quarts d’hora amb un grup i tres quarts d’hora 
amb l’altre”. En aquest cas, es reduiria el temps 
formatiu de religió, però Vilar reconeix que 
podria ser pitjor perquè hi ha centres que han 
hagut d’eliminar alguna especialitat d’un altre 
tipus per les mesures Covid. 

Des del sindicat han dictat també unes direc-
trius. La més clara, “no posar obstacles aquest 
curs perquè és diferent i especial”. Vilar recorda 
que són tan importants les mesures de segure-
tat i d’higiene com podria ser fer temari. “Ense-
nyar a un alumne que s’ha de rentar les mans 
per un bé comú ja forma part de l’educació en 
valors que donem a religió”. Si en un centre on 
no es pot fer religió tampoc es poden fer altres 
especialitats, “no serem nosaltres els qui posa-
rem traves”, reconeix. 

Ara bé, matisa, “no fer religió en algun centre 
perquè el professor de religió va molt bé per fer 
reforços o donar una altra assignatura, no”. El 
que sí els hi fa por, explica, és que la pandèmia 
sigui l’excusa per carregar-se l’assignatura de 
religió. Vilar explica que hi ha moltes direcci-
ons d’escola que ja estan en contra de fer reli-
gió. Per això, des del sindicat s’ha recomanat als 

professors que es facin amb les llistes d’apun-
tats a religió aquest any, es faci la classe o no, 
pel que pugui passar. “Sovint desapareixen ins-
cripcions d’alguns alumnes d’un curs a un altre 
en religió”. 

I malgrat sembla que l’assignatura es podrà 
desenvolupar amb mesures, Vilar pensa que 
aquest any hagués estat un bon any i una bona 
ocasió per fer una prova pilot de cultura religio-
sa. “Aquest curs el currículum establert en reli-
gió no es podrà donar completament, igual que 
en les altres matèries, hagués estat una bona 
oportunitat per introduir festes i tradicions de 
cultura religiosa a tot l’alumnat, haver fet una 
matèria híbrida entre religió i valors”.

glòria barrete –cr| llegir al web +
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Avui ha començat un nou curs escolar, en una 
situació d’enorme complexitat sanitària per 
tots coneguda, i més en un context on les li-
mitacions de recursos ho fan tot encara més 
difícil. Aquesta situació, però, no ha aturar un 
servei públic tan essencial, en bé dels nostres 
infants i de tota la societat. Tots desitgem que, 
malgrat aquestes dificultats, es pugui desen-
volupar el curs amb la mínima normalitat. Els 
mestres, professors i tots els professionals im-
plicats mereixen tot el nostre respecte, suport 
i col·laboració.

Enguany el curs ha començat amb una altra 
novetat, de caràcter menor, però molt significa-

tiva. El Departament d’Educació acaba d’apro-
var un pla pilot per implantar l’ensenyament 
de l’islam a l’escola pública, començant per 
determinades àrees educatives, amb docents 
designats per la Comissió Islàmica d’Espanya i 
d’acord amb el currículum aprovat pel govern 
espanyol.

Crec sincerament que és una molt bona notí-
cia, molt esperada i reclamada des de fa temps 
per les comunitats musulmanes catalanes. Em 
sembla un primer pas en la bona direcció per 
garantir plenament el dret a l’educació, així 
com la llibertat religiosa islam i de consciència, 
i la vegada contribuir a la convivència social, 

L’ensenyament de l’islam arriba a l’escola

PER EDUARD IBÁÑEZ 
A APUNTS ETICOPOLITICS
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cultural i religiosa, el respecte a la diversitat de 
creences i les relacions interculturals, tal com 
demana el vigent Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya. 

L’ensenyament de l’islam a l’escola pública 
(o finançada per l’Estat) no hauria de sorpren-
dre ningú. Cal tenir present que ja és una re-
alitat plenament normalitzada en el sistema 
educatiu de molts països europeus amb demo-
cràcies avançades (Gran Bretanya, Alemanya, 
Països Baixos, Suècia...), en alguns dels quals 
existeixen fins i tot escoles concertades (és a 
dir, finançades públicament) de titularitat i ide-
ari musulmà.

Una obligació legal

Cal recordar que l’oferta obligatòria (de lliure 
acceptació per l’alumnat) d’una assignatura 
sobre l’islam (com també sobre el catolicisme, 
el cristianisme evangèlic i el judaisme), a im-
partir per docents designats per les mateixes 
confessions (sota la supervisió i inspecció de 
l’autoritat educativa), és una obligació legal 
de totes les administracions educatives espa-
nyoles.

Així ho estableix la legislació estatal i els acords 
entre l’Estat i les confessions religioses més ar-
relades, aprovats per llei l’any 1992 (amb el go-
vern de Felipe González).

De fet, la majoria de Comunitats Autònomes 
espanyoles ja ofereixen, en major o menor me-
sura, aquesta assignatura. Per això, la manca fins 
ara d’aquesta oferta a Catalunya era una anoma-
lia legal, més quan aquí habita un dels grups de 
població musulmana més importants de l’Estat.

Però no es tracta solament de complir un 
mandat legal, sinó també de garantir el dret 
dels pares a que els seus fills rebin la formació 
religiosa que vagi d’acord amb les seves con-
viccions, un dret reconegut a l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya (art.21.1), a la Constitució 
espanyola (art.27.3) i al Pacte Internacional de 
Drets Civils i Polítics (art.18.4). Aquest dret su-
posa reconèixer el fet que, en matèria d’educa-
ció, els pares tenen i han de tenir, al costat de 
l’Estat, un rol fonamental en l’educació moral 
dels seus fills.

Els avantatges de l’assignatura de religió 
confessional

Certament, el model d’assignatura confessio-
nal a l’escola pública no és segurament l’únic 
model educatiu que pot garantir aquests drets 
i la cultura religiosa. N’hi ha d’altres que poden 
ser vàlids. Tots tenen avantatges i inconve-
nients i cada país o sistema educatiu ha d’optar 
per aquell que s’adapti millor a la seva realitat. 

Es tracta d’una opció política que ha de ser fruit 
de la discussió democràtica ben informada. Ara 
bé, el model d’assignatura confessional no so-
lament és un model vàlid, sinó que té impor-
tants arguments al seu favor. Per això existeix 
en molts països del nostre entorn.

En primer lloc, garanteix equitativament que 
totes les famílies puguin donar als seus fills 
la formació sobre la pròpia tradició religiosa, 
sense que això es vegi impedit o condicionat 
per les possibilitats econòmiques o per les cir-
cumstàncies geogràfiques a l’hora d’obtenir-la 
en una escola privada o en altres institucions.

En segon lloc, assegura que aquesta formació, 
impartida sempre amb la supervisió de les 
autoritats educatives, compleixi uns mínims 
d’objectivitat i qualitat i, a la vegada, sigui com-
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patible amb els valors propis de les societats 
democràtiques (que potser altres institucions 
no assegurarien). Correspon a l’autoritat edu-
cativa vetllar perquè no s’introdueixin valors 
incompatibles amb els del conjunt sistema 
educatiu (un risc que, en realitat, existeix en 
qualsevol altra assignatura).

Tercer, és la garantia per a les famílies que es 
tracta d’un ensenyament validat pels represen-
tants qualificats de cada tradició religiosa i no 
es veu sotmès a perspectives que la poden des-
naturalitzar o desfigurar. És a dir, ensenyar els 
continguts de la religió tal com l’entén la matei-
xa tradició religiosa.

En quart lloc, aquesta formació (sota control de 
l’autoritat educativa, insisteixo) és també una 
eina important per evitar perills com el de ra-
dicalització violenta o d’indefensió davant fe-
nòmens sectaris. Aquest objectiu també es pot 
reforçar amb una formació general obligatòria, 
des de les ciències socials, sobre el fet religiós o 
cultura religiosa per a tots els alumnes.

I, per últim, no menys important, i contrària-
ment al que diuen alguns, el fet que l’assigna-

tura sigui impartida amb els continguts i els do-
cents designats per les confessions, justament 
garanteix la laïcitat de l’Estat, en la mesura que 
el poder públic no s’involucra amb una deter-
minada confessió religiosa, mantenint la seva 
neutralitat (que podria perdre si l’Estat definís 
els continguts o si els seus propis funcionaris 
assumissin aquest rol).

Algunes veus s’alarmen pel fet que l’assigna-
tura confessional suposa una segregació dels 
estudiants per raons religioses. Al meu parer, 
aquest argument no té massa fonament. La 
separació en grups dels alumnes en moments 
determinats de l’horari escolar per motius pe-
dagògics és un fet habitual (per raons d’edat, de 
perfil, de matèries optatives o itineraris curri-
culars, de mida dels grups, etc.) i no per això es 
pot parlar de segregació.

Ara bé, el que sí és cert és que, per evitar pos-
sibles motius de conflictivitat, és fonamen-
tal que les escoles treballin en profunditat el 
respecte, la tolerància i la convivència, a més 
d‘oferir una formació suficient en cultura reli-
giosa, que neutralitzi prejudicis ètnics o reli-
giosos. 

Naturalment, en aquesta assignatura tampoc 
no es tracta en absolut, com diuen alguns, d’un 
espai de promoure, acompanyar o avaluar la 
fe de l’estudiant (el que se sol anomenar no 
massa correctament “catequesi”). Aquesta as-
signatura consisteix exclusivament en ajudar a 
conèixer de forma rigorosa i objectiva el sentit, 
les creences i les tradicions d’una confessió. I el 
que s’ha d’avaluar exclusivament és l’adquisi-
ció suficient d’aquest coneixement.

La importància de la formació religiosa a 
l’escola

Cada cop hi ha més consens que una educació 
completa i de qualitat ha d’incloure un conei-
xement suficient del fet religiós com a fet soci-
al, cultural i històric, una dimensió important 
de la vida. Evidentment, parlem d’un coneixe-
ment rigorós, objectiu i sistemàtic, amb la ga-
rantia de les ciències socials.

Es tracta no solament, com se sol dir, de donar 
als infants els elements per interpretar obres 
d’art (que ja és important), sinó per entendre el 
món en el que viuen, per donar-los a conèixer 
les respostes que s’han donat a les grans pre-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/educacio-religiosa-contra-risc-radicalitzacio-219704
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guntes sobre el sentit de l’existència (que la ci-
ència ni pretén ni pot respondre) i, a la vegada, 
afavorir la convivència en llibertat.

Cal repetir un cop més que la laïcitat de l’Estat 
no consisteix en la pretensió d’ignorar la religió 
o d’eradicar-la de la societat o recloure-la en 
la intimitat. L’Estat laic és aquell que no pren 
partit ni s’identifica amb cap tradició religiosa 

ni assumeix cap missió de caràcter religiós ni 
antireligiós.

L’Estat laic reconeix el fet religiós present a la 
societat, col·labora amb les comunitats religio-
ses per afavorir el bé comú i garanteix que totes 
les persones i col·lectius puguin exercir amb 
plenitud la seva llibertat religiosa sense coacció 
ni discriminació, la qual “inclou la llibertat de 

canviar de religió o creença, així com la llibertat 
de manifestar la seva religió o la seva creença, 
individual o col·lectivament, tant en públic 
com en privat, per l’ensenyament, la pràctica, 
el culte i l’observança” (art.18 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans).

eduard ibáñez | llegir al web +  
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Ambdues entitats lliuren un total de 19.578 kits 
escolars perquè els menors que viuen en llars 
vulnerables d’arreu de Catalunya tinguin més 
possibilitats per aprendre, créixer i construir el 
seu camí cap a un futur millor

Tots els nens i nenes han estat sis mesos sen-
se anar a l’escola a causa de la pandèmia origi-
nada per la COVID-19. Durant el confinament, 
moltes famílies en situació de vulnerabilitat 
no disposaven de tots els recursos necessaris 
per continuar treballant en l’educació dels seus 
fills i filles. A la falta d’un accés normalitzat a 
l’educació durant aquest temps, s’hi suma el fet 
que molts d’aquests joves tornaran a l’escola en 
desigualat de condicions pel fet de no disposar 
dels materials bàsics necessaris. 

 Davant d’aquesta situació d’urgència, la Fun·
dació ”la Caixa” i CaixaBank han decidit col·
laborar mitjançant el lliurament d’un total 
de 119.445 kits de material escolar a nens i 
nenes de tot Espanya atesos per CaixaProin·
fància,— el programa de la Fundació ”la Cai-
xa” adreçat a llars en situació de pobresa amb 
menors de 0 a 18 anys— i altres entitats socials 

 La Fundació ”la Caixa” i CaixaBank faciliten que prop de 20.000 menors 
vulnerables de Catalunya tornin a l’escola en més igualtat de condicions



que treballen amb els col·lectius més vulnera-
bles i desafavorits de la societat.

A Catalunya han rebut aquests kits un total de 
19.578 menors en situació vulnerable, 17.572 
dels quals són de la província de Barcelona.

“Treballem, sempre compromesos a aconse-
guir més equitat, perquè els infants i joves que 
es troben en situacions difícils disposin de més 
oportunitats; perquè només l’educació pot 
transformar el futur de la infància”, ha explicat 
el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Isidre Fainé.

Amb tres modalitats diferents per adaptar·se 
a cada cicle educatiu (preescolar, primària i se-
cundària), els kits inclouen una motxilla, un es-
toig (amb bolígraf multicolor, llapis, goma i ma-
quineta de fer punta), llapis de colors, retoladors 
fluorescents, una llibreta A4, un joc de regles, un 
compàs, una calculadora científica i una funda 
arxivador ecològica. 

 Aquests lots es distribuiran per les més de 400 
entitats socials de tot el país que desenvolupen 
el programa CaixaProinfància als seus territoris, 
amb la implicació d’escoles, administracions 
públiques i la xarxa d’oficines de CaixaBank, 
la més extensa del sector a Espanya. També 
col·laboraran en aquesta campanya els clients 
que ho desitgin. 

Per una tornada a l’escola 
amb més oportunitats 

 A Espanya, 1 de cada 3 infants pateix pobresa 
infantil, heretada de pares a fills. Aquesta si-
tuació no solament es tradueix en una falta de 
recursos econòmics, sinó en la dificultat d’ac-
cedir a un dret universal: l’educació. Aquesta 
realitat s’ha vist agreujada per la crisi social i 
econòmica de la COVID-19, i ha afectat llars 
que fins ara tenien una certa estabilitat i que 
inesperadament s’han trobat en circumstànci-
es més difícils, cosa que ha generat que hi hagi 
més menors que estiguin en risc de vulnera-
bilitat.

 Per això, aquest any és més important que mai 
l’aportació del programa CaixaProinfància que, 
a més dels lliuraments dels kits de material 
escolar, al llarg de tot el curs facilita diferents 
ajudes educatives a famílies vulnerables, com 
ara reforç escolar o estudi assistit, activitats d’oci 
i temps lliure, suport psicomotor, atenció logo-
pèdica i equipament escolar.

El programa treballa amb la premissa que les 
condicions de l’entorn, com la salut, l’organitza-
ció familiar o la xarxa social, influeixen directa-
ment sobre els processos d’aprenentatge i l’es-
colarització, de manera que els infants i adoles-
cents que viuen en contextos fràgils tenen més 
dificultats per aconseguir l’èxit escolar. 

Els serveis de CaixaProinfància busquen, en 
cada participant, desenvolupar les competèn-
cies bàsiques, millorar els hàbits d’estudi, pro-
moure l’autonomia en l’aprenentatge, incre-
mentar les expectatives davant la possibilitat 
d’èxit, i impulsar els resultats acadèmics o el 
rendiment escolar. Amb tot això, també s’espe-
ra millorar l’autoestima del menor i enfortir els 
processos de socialització i inclusió social. 
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Barcelona posa en joc el millor 
de cada tradició religiosa

Tenien moltes ganes de retrobar-se. I han fet 
un sobreesforç per mantenir la iniciativa amb 
les restriccions per l’actual context de pan-
dèmia. En un moment que demana allunyar 
prejudicis, cada comunitat religiosa s’ha sentit, 
més que mai, cridada a portar el millor de cada 
tradició. La presidenta de l’AUDIR, Montse Cas·
tellà, en l’acte d’inauguració ha aplaudit la ce-
lebració d’una nova Nit de les Religions en l’ac-
tual context: “Les religions transmeten el llegat 
de saviesa de tota la humanitat”. 

laura mor –cr | llegir al web +

Mor la missionera Isabel Correig

Després d’un llarg període de malaltia, Isabel 
Correig ha mort aquest dijous a Reus. Correig 
ha estat missionera a la República Democràtica 
del Congo durant prop de cinquanta anys com 
a religiosa de la Companyia missionera del Sa-
grat Cor. Va iniciar el seu apostolat a Kinshasa, 
a la capital, vivint en comunitat en un barri po-
bre i fent equip amb el rector, d’origen belga, 
que en aquella època era encara un missioner. 
Va tenir cura de la catequesi, d’un centre social 
per a les mares de família i va col·laborar en to-
tes les reunions parroquials.

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

Projecte COR, guanyador del 10è Premi 
Armengol·Mir

El treball ‘Projecte COR. Proposta innovadora 
de pastoral educativa’, dels autors M. Àngels 
Pavón Ferrer i Jaume Bernadet i Tort, psicope-
dagoga i cap de pastoral del centre educatiu Sa-
lesians-Sant Vicenç dels Horts, respectivament, 
ha obtingut el Premi Armengol-Mir, convocat 
per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
amb el patrocini de l’editorial Baula. També s’ha 
concedit l’accèssit al treball “Espai sacre escolar. 
Una invitació d’accés a la pedagogia del trans-
cendent”, de l’autor Eloi Aran Sala, arquitecte i 
teòleg vinculat al col·legi Lestonnac.

fundació escola cristiana | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nit-religions-mante-activitats-presencials
https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-nit-religions-millor-cada-tradicio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-nit-religions-millor-cada-tradicio
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-missionera-isabel-correig
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-missionera-isabel-correig
https://www.catalunyareligio.cat/ca/projecte-cor-guanyador-10e-premi-armengol-mir
https://www.catalunyareligio.cat/ca/projecte-cor-guanyador-10e-premi-armengol-mir
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Els homes hem establert que en acabar-se l’es-
tiu i començar la tardor, iniciem intel·lectual-
ment un temps nou. Viure a la natura et fa per-
cebre el madurar dels dies i les hores del dia, el 
pas de les setmanes i amb elles el canvi de les 
estacions. Petites senyals que queden ben pre-
cises quan pots viure la vida de la muntanya i 
coneixes les olors, les ombres i les llums dels 
camins en mig de l’arbreda. Aquest setembre 
vol començar com cada any, tornada a les clas-
ses, tornada a les feines pels qui han gaudit de 
vacances, i de nou els editors de col·lecciona-
bles proposant-nos títols encisadors i indispen-
sables per enganxar-nos setmanes i setmanes 
en aquells fascicles irrepetibles. Una nova eta-
pa s’inicia, per nosaltres també.

En el calendari hebreu, iniciem amb la lluna 
nova de setembre, en el noviluni del mes de 
Tishrei, el primer dia de l’any. Aquest any serà 
el 5.781 ja que la tradició religiosa jueva dicta 
l’inici del còmput dels dies amb el temps de la 
creació del món.

En temps de Rosh HaShana, Any Nou, es cos-
tum menjar coses dolces expressant així sim-
bòlicament, el desig que l’any que arriba sigui 
dolç i bo, i per aquest mateix motiu no es men-
gen aliments picants ni amargants en aquest 
temps. Molts mengen porcions de poma, i su-
cant-la en la mel regalimant es pronuncia “Sigui 
la Teva Voluntat que aquest any que renoves 
sigui bo i dolç per nosaltres”. També és costum 

Els fruits de la tardor, Shanà Tovà!

PER BÀRBARA VIRGIL 
A VIATGES CELESTIALS

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/viatges-celestials
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menjar magranes de les que són ben plenes 
de grans compactes i vermells i es diu: “Sigui 
la Teva Voluntat que siguem plens en mitzvot 
(de bones accions) com plena és una magrana”. 
Cada gra brillant i esclatant, simbolitzant una 
bona acció. Altres mengen remolatxa i diuen: 
“Sigui la Teva Voluntat que els nostres enemics 
desapareguin”.

Així aquest temps d’inici d’escoles en què sem-
bla que tots els infants, adolescents i jovent són 
en el punt de mira amb lupa, i el tracte dins i 
fora les aules torna a ser, com va passar amb els 
avis a les residències, més de sensació de càstig 
que altre cosa, que sigui la voluntat de tots que 
la dolçor que han de viure els nens en la seva 
vida no quedi malmesa, que les bones accions 
ens facin responsables en llibertat cap al benes-
tar de tots i que l’enemic de la malaltia pandè-
mica desaparegui.

En aquest temps és quan la tradició recorda 
que hem d’escoltar el so del shofar. S’han donat 

moltes raons per aquest costum. El Midrash 
(Vayikra Rabà 29,5) té la següent: “Està escrit, 
(Salms 81,4): Toqueu trompeta en el noviluni”. 
En aquest mes , rectificareu les vostres accions. 
El Sant Beneit sigui, va dir: Si milloreu les vos-
tres accions, Jo seré com una trompeta (shofar) 
per vosaltres. Tal com el shofar inspira (alé) per 
un extrem i el treu per l’altre, així m’alçaré en el 
Tron de la Misericòrdia... Quan? En el setè mes”.

El Jayé Adam, un codi abreviat de la llei jueva, 
ens ofereix també una raó diferent. Segons la 
tradició adoptada pels rabins, la paraula sho-
far està relacionada amb “shefoferet”, que vol 
dir objecte foradat i buidat com un tub o una 
flauta. Els rabins en la seva forma peculiar de 
desenvolupar els ensenyaments es pregun-
ten “Per què bufem en un shofar fet de banya 
de moltó? El Sant, Beneit Sigui, va dir: Feu 
sonar en presència meva un shofar (de banya) 
de moltó, perquè me’n recordi en benefici 
vostre del sacrifici d’Isaac, el fill d’Abraham, i el 
consideri en favor vostre, com si us haguéssiu 

sacrificat vosaltres mateixos davant de la meva 
presència”. I segons la tradició jueva es diu que 
l’episodi del sacrifici va succeir en temps de 
Rosh HaShanà, és el temps de la compassió i el 
perdó.

Amb la lluna nova de l’any nou jueu, aprofitem 
per recordar que l’inici de curs en tots els àm-
bits ha començat amb molta il·lusió per part 
dels alumnes, ara és el nostre torn fer que sigui 
una acció de bondat i obertura de cor i que els 
dies de classe continuïn sent per aprendre de 
les bondats que ens ofereix el nostre entorn, 
que la nostra acció individual sigui un mèrit en 
relació a l’esdevenir futur.

Shanà Tovà umetukà!

bàrbara virgil | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/viatges-celestials/fruits-tardor-shana-tova-268471
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‘Germans tots’, Francesc signarà la nova 
encíclica el 3 d’octubre

A la tomba del sant que va copsar la germanor de 
totes les criatures de Déu i la va transformar en 
un cant per a tots els temps, sant Francesc d’As·
sís. Després de la Lumen fidei (2013) i Laudato si› 
(2015) –que al títol també es fa ressò de Càntic 
de les criatures–, aquesta vegada és la ciutat del 
Poverello on el papa Francesc signarà la terce-
ra encíclica: “Germans tots” sobre la fraternitat 
i l’amistat social . El títol de la qual s’inspira en 
els escrits de sant Francesc: “Parem atenció, ger-
mans tots, en el bon Pastor que, per salvar les 
seves ovelles, sofrí la passió de la creu”.

vatican news | llegir al web +

Comença la tercera edició de la ‘Primavera 
Musical’ a Vistabella
 
L’ajuntament de la Secuita, amb la col·laboració 
de l’església del Sagrat Cor de Vistabella i de l’ar-
quebisbat, ha organitzat la tercera edició del cicle 
de concerts ‘Primavera Musical de Vistabella’ que 
se celebrarà del 26 de setembre al 24 d’octubre. 
El cicle, que s’havia de celebrar entre abril i 
juny, es va ajornar a causa de la pandèmia però 
l’organització ha volgut conservar el nom perquè 
no es perdi la seva identitat. Cinc concerts de 
cambra posaran en valor la música de proximitat 
i donaran a conèixer una joia del modernisme: 
l’església del Sagrat Cor de Vistabella.

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

Catalonia Sacra reprèn les activitats 
sota control sanitari

Catalonia Sacra ha reprès les activitats de l’agen-
da 2020 en grups reduïts i amb un protocol 
específic d›actuació davant de la Covid19-. Una 
aposta per una cultura segura, entesa com un 
bé essencial. Les properes visites programades 
obren les portes de l’església gòtica de Sant Lluc 
d’Ulldecona, els capitells musicals del Claustre 
del Monestir de Sant Cugat, les capelles absidi-
als i al presbiteri de la Catedral de Tarragona i 
el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de 
Clariana.

catalonia sacra | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/germans-tots-francesc-signara-nova-enciclica-3
https://www.catalunyareligio.cat/ca/germans-tots-francesc-signara-nova-enciclica-3
https://www.primaveramusicalvistabella.com/
https://www.dropbox.com/s/vdltibi5i789txn/dossier%20VISTABELLA%202020_ok.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vdltibi5i789txn/dossier%20VISTABELLA%202020_ok.pdf?dl=0
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comenca-tercera-edicio-primavera-musical
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comenca-tercera-edicio-primavera-musical
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/480
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/480
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/493
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/493
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/481
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/482
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/482
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalonia-sacra-repren-activitats-sota-control
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalonia-sacra-repren-activitats-sota-control
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Quan començava a parlar era com una torren-
tera. Perquè el que explicava no era teoria sinó 
el que volia posar en pràctica en el seu activis-
me social, polític i eclesial. Necessitats que no 
tenien espera. El seu caminar feixuc tampoc li 
treien gens d’empenta en tot el que feia.

Aquest dimecres ha mort Núria Gispert Feliu 
als 84 anys. Regidora al primer Ajuntament 
democràtic de Barcelona –primer amb el PSUC 
i després amb el PSC amb l’alcalde Pasqual 
Maragall–, directora de Càritas Barcelona del 
1998 al 2004 i una de les poques laiques que 
va participar a les sessions del Concili Provin-
cial Tarraconense de 1995: “Tinc la sort d’haver 
estat l›única persona que he assistit a tres grans 
esdeveniments d’aquests darrers anys: ser 
regidora en el primer ajuntament democràtic, 

ser regidora durant els Jocs Olímpics, i ser 
membre del Concili. Amb això, jo ja estic 
satisfeta”.

Aquesta és la trajectòria visible i coneguda 
de Núria Gispert. I, entre molts altres, li va fer 
merèixer el principal guardó que atorga el 
Parlament de Catalunya, la Medalla d’Honor 
(2013), i la creu de Sant Jordi (2002). Però tot 
arrenca al barri de Sant Andreu de Barcelona. 
D’una família de classe mitja, catòlica i “d’una 
catalanitat arrelada” i de col·legi de monges a 
les que sempre va estar agraïda de la formació 
i la fe rebuda. Una fe que ella explicava que 
va despertar el seu activisme social amb 
l’associació de veïns, l’escoltisme, el voluntariat 
ja amb 14 anys a Can Tunis, o la implicació en 
la catequesi de la parròquia. Un cicle que es 

Mor Núria Gispert, activista política i social 
cristiana

 Fotografia: Càritas Diocesana de Barcelona

https://www.catalunyareligio.cat/ca/concili-vam-fer-tots-junts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/concili-vam-fer-tots-junts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/activista-cristiana-nuria-gispert-medalla-honor
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tanca els darrers anys de la seva vida com a 
voluntària al Braval, l’obra social per a famílies, 
infants i joves del Raval vinculada a l’Opus Dei.

Treure cadenes

Va estudiar magisteri, però la consciència políti-
ca es va gestar en el món associatiu, cívic i eclesi-
al, i per l’amplia recepció a Catalunya de la reno-
vació del Concili Vaticà II. Marcada pel contacte 
amb Cristians pel Socialisme i personatges com 
Carlos A. Comín, l’opció política naixia de l’opció 
cristiana: “L’evangeli no és neutral, si tu llegeixes 
bé la paraula de Déu et fa fer unes opcions con-
cretes. Quan veus que Jesús diu que ha vingut a 
treure les cadenes, fa que a cada moment et pre-
guntis: Com es fa això? Quins mitjans utilitzes? 
En aquell moment em semblava que l’únic ins-
trument era la política perquè llavors el primer 
de tot era la democràcia”. Mai no va amagar la 
seva fe i compromís cristià en un entorn polític 
que podia descol·locar. Era de les que continua-
va anant a missa perquè deia que era el seu ali-
ment espiritual.

Amb la consolidació de la democràcia va con-
tinuar reivindicant una política de proximitat: 

“Som els quadres intermitjos els qui triturem 
l’acció política, els qui l’expliquem a la gent, els 
qui, a més a més, recollim tot el que la gent pen-
sa i ho fem arribat als líders”. Per això es queixa-
va que al voltant dels líders polítics i eclesials hi 
havia massa gent que es limitava incensar-los 
mentre s’allunyaven dels problemes reals: “No-
més posant-nos en la pell de l’altre podrem en-
tendre les dificultats en què es troba”.

Fidel a l’activisme parroquial, el cardenal Ri·
card Maria Carles va confiar en ella en diver-
ses responsabilitats eclesials. Va formar part 
de les sessions del Concili Provincial Tarraco-
nense dins del grup més actiu demanant una 
mirada àmplia de l’Església. Després va ser 
nomenada directora diocesana de Càritas, un 
relleu en el seu moment polèmic perquè no 
formava part de l’equip que havia fet gran l’en-
titat, però ningú li va negar la seva capacitat i 
sensibilitat social.
Càritas Diocesana de Barcelona remarca que 
durant el seu mandat va impulsar el projecte 
Alcàntara, el primer centre per a menors no 
acompanyats de l’entitat, va potenciar la tasca 
de Càritas en favor de les dones maltractades, 
iniciant una residència per a dones que patien 

violència de gènere. Finalment, va treballar per 
la defensa dels drets de les persones migrants 
que promovien les tancades de 2001 a l’Esglé-
sia del Pi. D’altra banda, va promoure Empreses 
amb cor, un projecte pioner que agrupa a totes 
aquelles empreses i fundacions que ajuden a 
Càritas, sigui per mitjà de donatius econòmics 
o amb productes de primera necessitat.

Va estar vinculada també a nombroses enti-
tats i fundacions com Trini Jove, la Fundació 
Olof Palme, la Fundació Vicenciana, la Funda-
ció Pere Tarrés i Fundació Catalana de l’Esplai, 
el Consell de la Informació de Catalunya, o el 
Centre d’Estudis Jordi Pujol. En tots aquest àm-
bits va ser determinant la seva vocació de mes-
tra per defensar l’educació com un instrument 
clau de promoció i de justícia social.

Tota una intensa activat que ha mantingut fins 
el darrer anys i que tenia un motor últim que la 
guiarà en el seu comiat: “La fe és el que m’aju-
da, per mi Deu és de carn i ossos, el meu amic, 
ho és tot”.

 
jordi llisterri –cr | llegir al web +  
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“El veritable cristià no viu la seva fe com una 
opinió”. És una de les frases que llegim a la dar-
rera homilia que Josep Llunell Vilaró ha publi-
cat a Catalunya Religió. Aquest dimarts ha mort 
a l’edat de 85 anys el felipó que els darrers sei-
xanta anys ha acompanyat i aconsellat tantes 
persones des de l’Oratori de Sant Felip Neri de 
Barcelona.

Aquest divendres, el dia que s’escauen els sei-
xanta anys de la seva ordenació com a prevere, 
l’Oratori de Sant Felip Neri ha acollit al vespre 
una missa funeral, amb les restriccions que im-
posa el Covid-19 i l’aforament limitat.

Llunell va néixer a Sant Cugat l’any 1934. “El 
Sant Cugat de pagès de l’època”, puntualitza el 
seu company de promoció al seminari i capellà 
de Sant Cosme i Sant Damià, Lluís Portabella.

Una idea que reforça Josep M. Hortet, que va 
entrar amb ell al seminari menor l’any 1948. 
Han mantingut l’amistat tots aquests anys. “Te-
nia un esperit d’aquesta provinença familiar de 
Sant Cugat, del sentit pagès, lligat a l’agricultu-
ra”. Això, assegura, el feia proper a “la dignitat 
de la gent que treballa”. I l’allunyava de la retò-
rica cristiana per viure arrelat als problemes de 
cada dia.

Va entrar al seminari menor a La Conreria el 
1948. Va ser ordenat prevere diocesà a Barcelo-
na el 18 de setembre de 1960, i va fer els vots 
com a felipó el 4 de maig de 1961. Amb el Concili 
Vaticà II va ser vicari a Santa Coloma Gramenet, 
des d’on va viure l’impacte de la immigració. Va 
exercir de professor de religió molts anys a l’Es-
cola Vedruna de Gràcia, on va guanyar-se l’esti-
ma d’una bona colla d’alumnes.

Mor Josep Llunell, 60 anys a Sant Felip Neri

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-sant-felip-neri/fe-opinio-268103
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-sant-felip-neri/fe-opinio-268103
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Auster i discret, bon estudiant. “Era una perso-
na intel·ligent, clara i de notes brillants”, apunta 
Portabella. Recorda “la gran devoció que tenia 
per Sant Felip Neri”. Va ser un religiós “inscrit 
en la tradició de Sant Felip Neri: són gent ober-
ta, comprensiva, humana, mai condemnatò-
ria”. També en descriu el seu caràcter “respec-
tuós i conscient de la diferència”. 

El seu estil de prèdica ha estat sempre directe i 
contundent, i ha sabut transmetre una experi-
ència cristiana lligada a la necessitat d’estimar 
els altres i d’alleujar-ne el patiment. Capellà 
discret, portava una vida molt privada. Però es 
va fer conegut pels sermons que predicava a la 
parròquia de Sant Felip Neri de Barcelona, que 
Catalunya Religió ha publicat des de setembre 
de 2013.

De caràcter fort i vital, els amics el recorden 
pel tremp, la força, la puntualitat i la discipli-
na diària. Hortet en destaca “l’agudesa, la in-
tel·ligència afectiva i la inquietud saludable”. 
Lector empedreït, llegia a totes hores, també 
molta novel·la en català i en castellà. Va fer 
real la màxim llatina ‘nulle die sine linia’: es-
crivia cada dia un dietari. A mà. Col·leccionava 
plomes estilogràfiques i mai va fer servir un 
ordinador, recorda Portabella. Tampoc tenia 
televisió i va trigar molts anys a acceptar un 
telèfon mòbil.

laura mor –cr | llegir al web +  
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Un de cada quatre joves nord·
americans creu que l’Holocaust és 
un mite o s’ha exagerat
Dij, 17/09/2020 | 3/24

Investiguen tres intents de cremar 
la mesquita de Montcada i Reixac
Dll, 14/09/2020 | 3/24

Noves excavacions vora la basílica 
de Castelló d’Empúries
Dv, 18/09/2020 | El Punt Avui

Malestar a Israel per tornar a estar 
confinats en l’Any Nou jueu
Dm, 15/09/2020 | La Vanguardia

La comunitat musulmana de 
Tàrrega divulga vídeos en àrab 
i amazic amb recomanacions 
sanitàries 
Dij, 17/09/2020 | La Mañana

Comencen les obres de restauració 
del campanar de l’església de 
Bossòst
Dc, 16/09/2020 | La Mañana

L’estació del cremallera de 
Montserrat tindrà una tercera via 
per millorar l’operativitat
Dc, 16/09/2020 | Regió 7

El Vaticà demana acció als bisbes 
per eliminar les limitacions per la 
Covid a la missa
Dll, 14/09/2020 | 3/24

https://www.ccma.cat/324/un-de-cada-quatre-joves-nord-americans-creu-que-lholocaust-es-un-mite-o-sha-exagerat/noticia/3047224/
https://www.ccma.cat/324/investiguen-tres-intents-de-cremar-la-mesquita-de-montcada-i-reixac/noticia/3046561/
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1850484-noves-excavacions-vora-la-basilica-de-castello.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200915/483484985857/malestar-israel-confinados-ano-nuevo-judio.html
https://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/la-comunitat-musulmana-de-tarrega-divulga-videos-en-arab-i-amazic-amb-recomanacions-sanitaries/
https://www.lamanyana.cat/comarques/public/article/comencen-les-obres-de-restauracio-del-campanar-de-lesglesia-de-bossost/
https://www.regio7.cat/bages/2020/09/15/lestacio-del-cremallera-montserrat-tindra/631120.html
https://www.ccma.cat/324/el-vatica-demana-accio-als-bisbes-per-eliminar-les-limitacions-per-la-covid-a-la-missa/noticia/3046465/
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