
EDICIÓ SETMANAL | TOTA L’ACTUALITAT A WWW.CATALUNYARELIGIO.CAT | DISSABTE 26 DE SETEMBRE DE 2020 | Número 93

pàg. 4 | societat

Els arxiprestos del Penedès i Garraf 
demanen que no s’oblidi la “dramàtica” 

situació d’aquestes comarques

pàg. 7 | lleure educatiu

Els esplais als rectors: “Estimeu els joves 
que us ha tocat acompanyar”

pàg. 13 | primers dies d’escola

“Malgrat les mascaretes 
i les distàncies, som a prop”

pàg. 18 | maria rosa ocaña

El salm de la Creació

pàg. 23 | vaticà

La visita del papa Francesc a Manresa, 
més a prop

pàg. 24 | vida religiosa

Neix Santa Hildegarda, una nova 
congregació de monges benedictines

Esplai, catequesi i escola: 
proximitat en temps de coronavirus



Reenvieu l’edició setmanal als contactes 
de les vostres comunitats 

o amb els butlletins que gestioneu.

Consulteu els propers esdeveniments

Agenda



PÒRTIC

SUMARI Actualitat
Els arxiprestos del Penedès i Garraf demanen que no s’oblidi la “dramàtica” 
situació d’aquestes comarques
Els esplais als rectors: “Estimeu els joves que us ha tocat acompanyar”
Primers dies d’escola: “Malgrat les mascaretes i les distàncies, som a prop”
La visita del papa Francesc a Manresa, més a prop 
Neix Santa Hildegarda, una nova congregació de monges benedictines

Panoràmica
El salm de la Creació
De l’Eucaristia sacramental a l’Eucaristia existencial

Recull de premsa

La setmana a les xarxes

Amb l’inici de curs es reprenen també molts serveis que promouen el vincle 
comunitari. És el cas de l’escola, i aviat també de l’esplai i la catequesi. 
Amb els protocols per prevenir el coronavirus, s’imposen noves formes de relació.
Toca fer-les compatibles amb el fons. Monitors, mestres, professors i catequistes, 
saben bé que han de preservar la vocació per seguir acompanyant els nostres 
infants i joves.

4

18

31

32



Ds, 26/09/2020 | Catalunya Religió | núm. 934 | EDUCACIÓ

Nota conjunta dels quatre arxiprestos del Pe-
nedès i Garraf per les greus conseqüències de 
la “dramàtica pèrdua de llocs de treball i un 
gran dany social” que està provocant la pandè-
mia en aquestes comarques. Malgrat pertànyer 
a dos bisbats diferents (Alt Penedès i Garraf a 
Sant Feliu, i Baix Penedès a Tarragona) els re-
presentants eclesials d’aquest territori han fet 
una demanada conjunta per “afegir-se a la veu 
dels alcaldes de les nostres viles i pobles”.

La reflexió destaca el recent tancament de 
grans empreses i la crisi del turisme i del petit 
comerç com a principals problemes que recla-
men una “atenció especial” de Govern català 
en aquest territori. Recorden la contribució de 
Càritas per pal·liar les conseqüències de la crisi 

i fomentar l’ocupació i demanen que la recupe-
ració econòmica es faci atenent a les crides al 
treball digne, com demana el Papa Francesc.

La nota conjunta està signada pels mossens 
Xavier Aymerich, Carles Catasús i Josep 
Pausas del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 
i Norbert Miracle de l’arquebisbat de Tarrago-
na. Demanen que el suport al seu territori es 
concreti en “un pla específic amb els recursos 
econòmics per a la recuperació socioeconò-
mica del Penedès que prioritzi el foment de 
l’ocupació laboral en tots els municipis, així 
com també la millora de les inversions sanità-
ries i les infraestructures”. 

cr | llegir al web +  

Els arxiprestos del Penedès i Garraf demanen 
que no s’oblidi la “dramàtica” situació 
d’aquestes comarques

http://www.tarraconense.cat/nota-dels-arxiprestos-del-penedes-i-garraf-sobre-la-crisi-economica/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arxiprestos-penedes-garraf-crisi-treball
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La catequesi s’obre al format semipresencial

Prefereixen la trobada comunitària, però con-
templen escenaris mixtes, semipresencials, i 
conviden a les parròquies a fer misses per in-
ternet que incloguin els nens de la catequesi. 
Són algunes de les pautes que ha difós el SIC, 
el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Ca-
talunya i Balears, a les portes d’un inici de curs 
marcat per la Covid-19. Entre diverses recoma-
nacions, apel·len a la responsabilitat i col·labo-
ració dels pares, com a primers educadors en la 
fe dels fills, i de rectors i catequistes.

cr | llegir al web +

Omella insisteix: “No posem sobre la taula 
temes que divideixen”

“Amb l’anterior crisi econòmica la bretxa entre 
rics i pobres es va fer més gran i es va cronificar, i 
ara està passant el mateix; això no ens pot deixar 
tranquils”. Així ha parlat el cardenal i arquebisbe 
de Barcelona Joan Josep Omella aquest dijous 
en la missa de la Mercè. En l’homilia ha demanat 
als polítics que “promoguin la justícia, la pau i la 
llibertat”, que actuïn tenint en compte “els més 
pobres i necessitats”, i “rebutgin tota ideologia 
excloent”, i ha apel·lat a “la unitat” per fer front a 
“temes més urgents”.

cr | llegir al web +
foto: g. simon | arquebisbat barcelona

Planellas demana “desactivar comportaments 
de violència, d’odi i de revenja”

Tarragona ha obert aquest dimecres la festa 
major amb la missa de solemnitat de Santa 
Tecla a la catedral de la ciutat. En l’homilia, l’ar-
quebisbe Joan Planellas ha demanat “desac-
tivar comportaments de violència, d’odi i de 
revenja” perquè considera que fan “molt més 
difícil sortir de la crisi a la que ens ha abocat 
la pandèmia”. Planellas ha dit que “no valdrà 
restaurar-ho tot per tornar al que teníem” i que 
és moment de “posar al centre la persona i el 
medi” i “construir una nova humanitat”.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/catequesi-semipresencial-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catequesi-semipresencial-coronavirus
http://www.sic-catequesi.cat/actualitat/detall/ara-es-el-moment-d-inscriure-s-a-catequesi/85
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catequesi-semipresencial-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catequesi-semipresencial-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-insisteix-no-posem-sobre-taula-temes-divideixen
https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-insisteix-no-posem-sobre-taula-temes-divideixen
https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-insisteix-no-posem-sobre-taula-temes-divideixen
https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-insisteix-no-posem-sobre-taula-temes-divideixen
https://www.catalunyareligio.cat/ca/planellas-demana-desactivar-comportaments
https://www.catalunyareligio.cat/ca/planellas-demana-desactivar-comportaments
https://www.catalunyareligio.cat/ca/planellas-demana-desactivar-comportaments
https://www.catalunyareligio.cat/ca/planellas-demana-desactivar-comportaments
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Nous protocols, recerca d’espais adequats i 
redisseny de grups per evitar contagis de Co-
vid-19. Amb aquest accent particular monitors 
i monitores ultimen detalls a les portes d’un 
nou curs d’esplai. Compten amb l’experiència 
de l’estiu, en què l’esforç d’adaptació va rebre 
la gratitud de petits i joves. Ho explica Xavier 
Nus en aquesta entrevista. El president del Mo-
viment de Centres d’Esplai Cristians (MCECC) 
parla també del pla estratègic que preparen per 
al 2021. En els eixos bàsics d’aquest pla, veu la 
clau de volta per afrontar els reptes del moment 
actual: la persona, l’esplai i la comunitat. I posa 
també de relleu com n’és d’important l’acollida 
i l’acompanyament dels joves a les parròquies.

S’acaba l’estiu i ja queden enrere casals, 
colònies, rutes... fets en un marc sanitari 
excepcional. Quina valoració en feu?

En general, la valoració de l’estiu és positiva. 
El distanciament, una norma que ens havíem 
marcat socialment, al principi en el lleure dè-
iem “i tot això com ho farem?” Això va fer que 
alguns centres d’esplai ho veiessin impossible 
i es van quedar amb la indignació prèvia. D’al-
tres van fer el canvi i van dir: “ens posem da-
vant de la situació”.

Els esplais als rectors: “Estimeu els joves 
que us ha tocat acompanyar”

Fotografia: Fundació Pere Tarrés.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nou-monografic-revista-estris-estiu-diferent
https://www.peretarres.org/mcecc
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Han estat activitats més breus, de menys 
dies de durada...

Sí, i activitats també amb menys participants. 
Hi ha hagut menys rutes i menys campaments, 
les colònies s’ha mantingut amb formats redu-
ïts i els casals han augmentat. Segons Joventut, 
en general, ens hem situat amb dades del 2017 
quant a número d’activitats.

Els equips de monitors han estat capaços 
d’organitzar-se i fer aquest gir d’adaptació 
per no perdre les activitats de lleure. 
Alguna bona pràctica a destacar?

Jo poso l’èmfasi en la responsabilitat dels edu-
cadors de lleure a l’hora d’organitzar les acti-
vitats. Han sigut dels primers agents de lleure 
educatius que han recuperat el contacte amb 
els infants. Les escoles van obrir primer amb 
alguns grups, però va ser força desigual. I just 
abans de Sant Joan els monitors ja van comen-
çar les activitats d’estiu i colònies.

S’ha parlat de joves irresponsables...

Sí, es deia que els joves eren els primers respon-

sables dels contagis... I al final hi ha hagut molts 
joves que han dedicat el seu temps a fer aques-
tes activitats educatives amb els infants. Això 
vol dir dedicar hores a treballar protocols de les 
activitats, per mantenir aquesta distància física. 
Hem posat molt èmfasi amb què ha de ser una 
distància física, però no social. Joves que han 
animat d’altres infants i joves a tornar-se a rela-
cionar amb els seus companys. Han posat en el 
quotidià de les activitats la higiene freqüent, la 
neteja dels espais, la ventilació, al matí ventilar 
els sacs... Les activitats de lleure són un bon lloc 
per incorporar aquestes rutines diàries que han 
vingut per quedar-se en el dia a dia.

Als nens se’ls porta a colònies i campaments 
perquè s’ho passin bé, en primera instància. 
L’educació d’hàbits i rutines queda més 
amagada?

Es va fer la bandera que com que havien perdut 
uns mesos de classe, les activitats havien de ser 
educatives. Però ja ho eren! Fa molts anys que 
fem activitats de lleure que són educatives. 
Lògicament les activitats són divertides i s’ho 
passen bé. En la valoració els monitors deien 
“realment són agraïts, els nens, però aquest any 

ho han sigut més i han estat més disposats a fer 
tota mena d’activitats”. Hi havia les ganes de re-
cuperar una certa normalitat.

Què preocupa als esplais de cara al nou curs?

Amb la Direcció General de Joventut estem 
fent reunions per adaptar els protocols d’estiu 
a les activitats del curs. L’estiu va ser un repte, 
i ara el repte és veure com ho adaptem als caps 
de setmana. Coses per les que haurem de vet-
llar: el tema dels espais per garantir el metre i 
mig de distància entre participants. Veurem si 
els espais que tenim són suficients perquè hi 
pugui venir tothom, o si s’ha de tornar a dema-
nar complementar aquests espais a les admi-
nistracions o a escoles públiques.

En el cas dels esplais cristians: veurem 
activitats de dissabte dins de les esglésies?

Jo crec que ens haurem de reinventar i buscar 
altres espais que siguin possibles. Per tant, ser 
creatius amb això. De vegades els locals par-
roquials no són grans espais per fer-ho. Caldrà 
buscar altres espais per poder mantenir les 
distàncies. O partir grups: potser s’haurà de 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Aragones-La-campanya-dactivitats-deducacio-en-el-lleure-daquest-estiu-ha-estat-un-exit-de-pais-en-temps-de-pandemia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comencen-casals-estiu-fundacio-pere-tarres-2020
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comencen-casals-estiu-fundacio-pere-tarres-2020
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fer un grup al matí i un altre a la tarda. En això 
estan treballant ara monitors i monitores, amb 
aquests protocols, amb Joventut: higiene fre-
qüent de mans, la distància entre participants, 
garantir grups estables. A l’estiu van ser grups 
de convivència de deu infants. Potser no cal fi-
xar-ho amb deu, però sí que siguin estables per 
poder tenir una traçabilitat: saber quin infant 
ha estat amb quin infant i amb quin monitor. 
Potser haurem de fer més sortides per grups i 
evitar sortides generals.

Hi ha la qüestió de protocols, d’espais... 
i això fa pensar en la necessitat d’un diàleg 
amb els agents implicats. Us han tingut en 
compte i us sentiu escoltats?

Amb la Direcció General de Joventut estem 
treballant un document que marcarà aquesta 
pauta general de com han de ser les activitats. 
Hem anat millorant. Sí que al principi hi van ha-
ver problemes en la gestió d’aquesta informa-
ció: entre tots n’hem anat aprenent i ara des del 
principi se’ns va convocar per parlar dels proto-
cols del curs. Abans de l’estiu es va crear la Tau-
la de la governança, amb entitats i federacions 
de lleure, patronals del lleure, administracions 

locals consells d’infants i algú d’ensenyament. 
Hem demanat que no sigui una cosa puntual, 
sinó que perduri en el temps.

Una coordinació que evita sovint molts
conflictes. La premsa, de tant en tant, es fa 
ressò d’un esplai que es queda sense local, 
fruit d’un desacord amb la parròquia. 
Quina política adopteu des del MCECC 
davant d’aquests conflictes??

Cada cas és diferent. Però en funció de quan arri-
ba potser és més fàcil aquesta gestió. Moltes ve-
gades aquests problemes neixen d’un conflicte 
personal: si hi hagut un canvi de rector a la par-
ròquia, o del responsable del centre... Una mala 
relació personal deriva amb moltes altres coses. 
No s’hi senten còmodes, no s’acull, i això va por-
tant a que es vagin desvinculant fins que arriba 
un moment en què potser la parròquia o l’esplai 
fa el salt dient que no és el seu lloc. Aquests tren-
caments no són senzills: l’esplai, com a membre 
de la parròquia o la comunitat, té un entorn al 
costat que també pot reaccionar per la situació 
viscuda... Com a Moviment ho vivim de forma 
preocupant. La realitat de l’esplai pot ser prope-
ra a les noves fronteres, seria el jardí de la parrò-

quia, on potser hi haurà persones més o menys 
creients, que ho hagin viscut o treballat, però al 
final hi ha un seguit d’infants i joves que s’apro-
pen a la parròquia. Per a alguns és aquesta entra-
da. I fer un trencament d’aquests vol dir allunyar 
un seguit de joves i famílies d’una comunitat 
parroquial. És una pèrdua també per aquesta re-
alitat parroquial.

Què cal fer per prevenir aquestes situacions 
de trencament?

És molt important el fet de ser propers als jo-
ves de l’esplai, acompanyar-los. Si la parròquia 
és una família, l’esplai és el jove de la parrò-
quia. A vegades li costa això de venir a dinar 
els diumenges amb la resta de la família. És el 
jove rebotat. Però no esperem que vingui no-
més a dinar, quan ell celebri el festival de final 
de curs també l’hem d’anar a veure. L’esplai a 
la parròquia és una relació de dos: no són ells 
que m’ho posen complicat, perquè em deixen 
la sala desordenada... Com treballem aquesta 
relació més personal? Aquí s’obre un camp de 
possibilitats per anar avançant plegats.

La crida que feu des del MCECC als rectors 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/fundacio-pere-tarres-recull-aprenentatges-lleure
https://directa.cat/lajuntament-de-barcelona-deixa-mes-de-200-families-sense-local-desplai/
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i responsables diversos de parròquia 
és d’aquest camí compartit?

Sí, i que s’estimin els joves que els ha tocat 
acompanyar. Una de les grans dificultats amb 
què ens trobem i que treballem és com acom-
panyem més aquestes persones monitores. 
Moltes vegades la seva comunitat de referèn-
cia ha dimitit d’això. Falta acompanyament 
d’aquests joves per part de rectors.

Des del moviment sempre heu fet èmfasi en 
l’àmbit de la fe. De forma especial, els darrers 
anys, amb la Nit dels animadors de la fe...

Aquest any hem refet el pla estratègic per l’any 
2021. Hi ha un tema transversal que és l’identi-
tari. Però sobretot hi ha tres línies importants: 
la persona, l’esplai i la comunitat. Ens volem 
centrar molt en acompanyar les persones. Aquí 
hi ha la nit dels animadors de la fe, però també 
es vol anar generant uns “punts de connexió”. 
Són espais mensuals en què en grup revisem 
com estem vivint, compartim amb els altres i 
agafem compromisos. Per persones que estan 
en etapa d’acabar l’esplai, portem dues edicions 
fetes del programa Ramon Maria Serchs, junta-

ment amb Cristianisme i Justícia, que és un cap 
de setmana per reflexionar sobre tot el treball 
educatiu, de veure quins compromisos agafem 
i tota aquesta part més social. És anar generant 
espais per treballar-se com a persona. Tant els 
monitors com els qui són responsables, com 
els acompanyem. I els que han estat monitors, 
persones que han estat vinculades i que encara 
poden ajudar amb algunes coses.

Totes aquestes persones fan esplai.

Sí, l’esplai és el segon eix. L’hem de fer bé. El ter-
cer eix és la comunitat. L’esplai educa vinculat 
a una comunitat, per tant, fa xarxa amb la seva 
parròquia, el barri... i ens centrem a treballar 
aquestes tres línies: la persona que fa esplai i 
que forma part d’una comunitat.

Aquests tres eixos són la base perquè un 
esplai afronti el moment actual? Amb quin 
accent particular es planteja un esplai cristià 
el nou curs en context de pandèmia?
De les dificultats en podem treure aprenentat-
ges. Animem a tots els monitors i monitores a 
tornar a fer aquest pas valent de posar-se al da-
vant d’unes activitats que són molt necessàries 

pels infants i joves que acompanyem. Això d’al-
guna manera és responsabilitat de les famílies i 
de la seva comunitat d’origen. Al final, ens toca 
viure amb esperança el moment que vivim. I 
en les activitats i com a part d’una parròquia, 
aquestes activitats poden ajudar a generar 
aquesta esperança amb els infants i joves.

Ara farà sis anys que és president del MCECC. 
Com valora aquest temps?

Sí, des del gener de 2015. Bé! Content de l’experi-
ència. Agraeixo haver tingut la possibilitat d’ha-
ver-hi pogut estar. És un aprenentatge i m’ajuda 
a relativitzat el fet de veure també la diversitat 
que hi ha. I també he viscut la impotència en 
alguns moments d’unes parròquies i d’una Es-
glésia que de vegades no acollim prou els joves. 
El que comentàvem dels locals: com deixem 
perdre de vegades l’oportunitat de fer aquest 
treball amb els joves. És un dels moments més 
angoixants que visc com a part d’aquesta Esglé-
sia. De vegades no estimem prou el que tenim 
al voltant. És molt fàcil estimar els que són com 
nosaltres, però el repte és estimar tothom!

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/36-centres-esplai-animacio-fe-sagrada-familia
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/pla-estrategic-mcecc-2021-23.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/pla-estrategic-mcecc-2021-23.pdf
https://www.peretarres.org/premsa/sala-de-premsa/noticies/programa-ramon-serchs
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/xavier-nus-si-fos-metge-receptaria-anar-a-l-esplai
https://www.catalunyareligio.cat/ca/rectors-estimeu-joves-esplai-acompanyar
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L’Escola Cristiana proposa respostes 
pastorals pels “grups-bombolla”

Com dur endavant la tasca pastoral educativa 
en la situació dels “grups-bombolla”? Quines 
iniciatives es presenten en l’àmbit virtual? 
Quina formació i recursos tenim a l’abast per 
aquest curs? L’Escola Cristiana esbossa algunes 
respostes a aquestes preguntes en el primer 
número del curs 2020/2021 del butlletí “Llam-
bregades de pastoral educativa”, que edita el 
Departament de Pastoral de la Fundació Escola 
Cristiana.

escola cristiana | llegir al web +

Premi Raimon Panikkar per a joves 
investigadors

La Fundació Vivarium Raimon Panikkar en 
col·laboració amb les editorials que editen 
l’Opera Omnia Raimon Panikkar en diver-
sos idiomes, convoquen el Premi Raimon 
Panikkar per a joves que estudiïn el pensa-
ment i l’obra del filòsof i teòleg indo-català, 
promotor del diàleg intercultural i interreli-
giós. La data de finalització per a l’enviament 
dels manuscrits és l’1 de novembre de 2021. 

fragmenta editorial | llegir al web +

La Fundació Comtal reivindica un programa 
competitiu de protecció social

La crisi sanitària causada per la Covid-19 està 
precaritzant les classes socials més pobres i 
vulnerables. La Fundació Comtal proposa re-
vertir aquesta situació amb un programa com-
petitiu de protecció social. Demanen ajuts per 
actuar directament amb les famílies, i treballar 
a favor de la justícia social mitjançant reformes 
educatives, laborals i econòmiques equitatives 
i redistributives.

fundació comtal | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/llambregades-nou-butlleti-pastoral-educativa
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http://www.raimon-panikkar.org/spagnolo/home.html
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/Omnia
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La Parròquia de Sant Crist del Canyet, ubicada a 
la Plaça de Mossèn Joan Baranera de Badalona, 
ha instal·lat un nou columbari. D’aquesta ma-
nera, la parròquia recupera la tradició eclesiàs-
tica d’acollir les cendres dels difunts en un lloc 
sagrat. L’acte de benedicció s’ha celebrat el diu-
menge 20 de setembre a càrrec d’Antoni Vadell 
Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, i hi han assis-
tit els feligresos de la parròquia.

Ara, els familiars poden dipositar les cendres 
dels seus éssers estimats en un espai sagrat, 
proper i simbòlic amb forts llaços emocionals i 
espirituals per a ells i que ajuda a conservar el 
record i la pregària dels familiars i de la comuni-
tat cristiana. Els columbaris tenen capacitat per 
a més de 140 urnes i presenten tres modalitats: 
la individual amb espai per a una única urna; la 
petita per a dos i la mitjana amb capacitat per a 
quatre urnes. 

La Santa Seu accepta aquesta opció funerària 
i recorda que les cendres d’un difunt “han de 
mantenir-se en un lloc sagrat, al cementiri, en 
una església o en un espai dedicat a aquesta fi-
nalitat per l’autoritat eclesiàstica competent”.
La Parròquia
La Parròquia de Sant Crist del Canyet va ser 
construïda entre els anys 1946 i 1951 perquè 
els veïns del barri del Canyet tinguessin la seva 
parròquia a prop de casa. Anteriorment a la par-
ròquia actual, hi havia una església primogènita 
que també estava dedicada al Sant Crist, però 
que a l’any 1936, en plena Guerra Civil, va ser 
cremada.

L’espai sagrat de columbaris de la Parròquia de 
Sant Crist del Canyet ofereix la custòdia d’ur-
nes de forma gratuïta per un període de 3 me-
sos. Una vegada transcorrin els 3 mesos gratuïts, 
l’usuari pot recuperar la seva urna sense cap 
cost o contractar qualsevol de les concessions 
de columbaris disponibles. En aquest sentit, 
poden escollir entre el lloguer mensual d’una 
urna per 19,30€ (IVA inclòs), subjecte a una per-
manència de tres mesos, o el lloguer anual amb 
un cost total de 193€ (IVA inclòs). A més, també 
s’ofereixen concessions de 2, 5 i 25 anys.

Des de Coral Memorial s’ocupen de tot el pro-
cés i faciliten tots els tràmits: assessorament i 
contacte directe amb les famílies, recollida de 
l’urna i servei presencial en el moment de la 
introducció de les cendres al columbari escollit. 

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

Beneït el columbari de la Parròquia de Sant Crist del Canyet
AQUEST EDIFICI RELIGIÓS DE BADALONA RECUPERA LA TRADICIÓ ECLESIÀSTICA DE CUSTODIAR LES CENDRES 

DELS DIFUNTS EN UN ESPAI SAGRAT
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Si l’arrencada del curs escolar és cada any molt 
esperada, la d’enguany es feia ja imprescindible. 
Mascareta, mans, distància. Un mantra que es re-
peteix en tots els àmbits de la nostra vida i que a 
l’escola no ha estat una excepció. Dues setmanes 
després d’iniciar aquest curs escolar, hem parlat 
amb tres escoles cristianes de casa nostra per sa-
ber quina ha estat la situació viscuda. Absentis-
me per part d’algunes famílies, preocupació per 
un suposat col·lapse, però il·lusió màxima pel 
retorn. Són algunes de les impressions que hem 
recollit entre aquests tres testimonis.

La relació família-escola, fonamental

Mireia Pi, cap d’estudis d’infantil i primària a 
Lestonnac Badalona, afirma que la primera pa-
raula que els ve al cap és “diferent”, un inici de 
curs diferent. Aquesta diferència no ha suposat 
cap canvi en la il·lusió de rebre l’alumnat a les 
aules, sinó que potser han sentit més il·lusió 
encara, han engalanat l’escola i han preparat 
amb cura totes les aules.

El primer dia de curs, però, no hi era tothom. 
“Les famílies d’alguns alumnes mostraven re-
ticències i por pel tema de la pandèmia. Però 

Primers dies d’escola: “Malgrat les mascaretes 
i les distàncies, som a prop”

Fotografia: Salesians Terrassa

https://lestonnacbadalona.org/index.php/ca/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/primers-dies-escola-coronavirus-a-prop
https://www.catalunyareligio.cat/ca/primers-dies-escola-coronavirus-a-prop
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a poc a poc l’escola es va omplint. Les famílies 
venen a preguntar, a mirar com ho fem, i cre-
iem que marxen amb la certesa que les coses 
s’estan fent bé. Cada dia són uns quants més, 
tot i que assegura que “caldrà seguir lluitant i 
treballant amb les famílies més reticents”.

Per fer les entrades i sortides ara obren les tres 
portes de l’escola que donen a la plaça, “això 
ens omple de vida”. Entren i surten de manera 
esglaonada, “les famílies ho entenen i es mos-
tren col·laboradores, fins i tot podríem dir que 
ho agraeixen”.

Durant el dia es renten les mans molt sovint i 
al pati, es juga per zones, cadascú amb els nens 
i nenes de la seva classe. “Els primers dies era 
molt estrany i molt distant ja que els alumnes 
troben a faltar aquell amic o amiga amb qui els 
agradava jugar al pati i era d’un altre curs o clas-
se”. A poc a poc, explica, “veiem com aquesta 
situació ens permetrà enfortir la cohesió dels 
diferents grups”.

La relació amb les famílies voldrien que es man-
tingui tal i com la tenien, “escola oberta al barri i 
generant confiança i implicació en les propostes 

que els arriben del centre”. De moment, les famí-
lies no poden entrar a l’escola, però cada dia els 
saluden personalment i escolten allò que els vo-
len explicar. “A les famílies que tenen por de dur 
els alumnes els truquem per telèfon i els fem un 
seguiment. Per a nosaltres, aquesta relació fa-
mília-escola és fonamental”. “Estem contentes 

d’aquest inci de curs”, afirma Mireia Pi, “sentim 
que fem la nostra tasca amb amor i passió. Vo-
lem que els nens i nenes puguin recuperar la il-
lusió per aprendre i la seva relació amb la resta 
de companys i companyes. Volem escoltar-los i, 
malgrat les mascaretes i les distàncies de segure-
tat, fer-los sentir que som a prop”.
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Realitat difícil de gestionar

Marta Torras, directora de Salesians Terrassa, i 
Miquel Armengol, titular de l’escola, expliquen 
que tot i fer només pocs dies de l’inici de curs 
ja han viscut un munt d’experiències de tota 

mena. L’alumnat, en general, afirmen, “ha vingut 
molt content a l’escola, la trobava a faltar. Volien 
veure els amics, parlar-hi, abraçar-se (salvant les 
distàncies), jugar, explicar-se tot el que havien 
viscut en el pic de la pandèmia i durant aquests 
sis mesos llargs sense haver-se relacionat”. Cre-
uen que tenen ganes d’aprendre i d’estudiar 
d’una manera presencial i no només virtual. El 
professorat també ha vingut content, “tot i que 
amb totes les precaucions: mascareta, distància, 
mans; però el fet de poder veure els companys, 
de poder-se saludar i explicar-se mil-i-una ex-
periències ha pagat la pena”. L’equip directiu s’ha 
escarrassat per fer el pla d’obertura, amb tots els 
protocols sanitaris i de seguretat, “durant bona 
part de juliol i alguns dies d’agost. Ens ha costat 
Déu i ajuda, però ens n’hem sortit”. 

A dia d’avui però, ja tenen dos grups-classe 
confinats: un de 6è de primària i un altre de 4t 
d’ESO, i també tenen tres professors confinats. 
“Estem preocupats per la situació de col·lapse a 
què puguem arribar si la cosa no millora. És difí-
cil gestionar aquesta realitat, però preferim mil 
vegades que els alumnes siguin presencialment 
a l’escola que no pas haver-los de veure i parlar a 
través de la pantalla”.

“Els alumnes i els mestres ens necessitem”

En la mateixa línia s’expressa Laura Àguila, 
mestra d’educació primària a Maristes Lleida. 
“És una autèntica alegria tornar a les aules i 
veure la cara de felicitat de tots els alumnes 
de Maristes Lleida. Estem molt contents de 
poder trepitjar l’escola, oxigenar-nos amb tots 
els companys i companyes i despertar-nos per 
donar vida”.

Aquestes primeres setmanes han dedicat molt 
esforços a tenir cura de tots els protocols: entra-
des i sortides esglaonades, distància de segure-
tat, mascaretes i gel hidroalcohòlic. “Els alum-
nes i els mestres ens necessitem. Treballem 
l’acompanyament emocional per saber el punt 
de partida de cada alumne i treballar des de la 
confiança i l’estima”. 

Tot i que es percep bastanta conscienciació, 
Àguila reconeix que “cal treballar la interioritat 
per comprendre la nova situació i així viure en 
calma amb els altres i amb tu mateix. Potenci-
em “l’aquí i l’ara”, la il·lusió està vencent la por”.

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://terrassa.salesians.cat/
https://www.lleida.maristes.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/primers-dies-escola-coronavirus-a-prop


El confinament va fer augmentar notablement 
la utilització dels dispositius digitals, fins a so-
brepassar les nou hores i quart d’ús diari, segons 
l’informe El benestar personal i l’ús de la tecno-
logia en confinament, publicat per l’Observatori 
Social de ”la Caixa”. L’estudi ha estat a càrrec de 
Javier García-Manglano, Charo Sádaba, Cecilia 
Serrano i Claudia López, del grup de recerca Jó-
venes en Transición, de l’Instituto Cultura y So-
ciedad (ICS) de la Universitat de Navarra.

El 19  % de les persones enquestades per a l’in-
forme afirmen que el seu temps davant les 
pantalles ha augmentat molt, i el 52  % decla-
ren que bastant. Tan sols el 3  % diuen que no 
estan fent servir més la tecnologia que abans 
de la crisi sanitària. De mitjana, els enquestats 
han dedicat més de nou hores diàries a dispo-
sitius digitals, la majoria (5 hores i 22 minuts) 
dedicades al treball o als estudis. L’ús d’aquests 
dispositius per a la comunicació amb amics i 
familiars s’acostava a les cinc hores. 

La investigació explica com la tecnologia ha 
estat una gran ajuda per a la població. Malgrat 
això, la quantitat de temps destinat a l’ús de 
pantalles és rellevant per al benestar personal: 

El confinament va disparar l’ús de dispositius digitals



una utilització excessiva de la tecnologia s’asso-
cia a menys benestar. Els resultats mostren que 
les persones que dediquen més de dues hores 
diàries a l’ús de la tecnologia per a xarxes soci-
als, entreteniment o comunicació presenten un 
benestar alt menys sovint que les que aconse-
gueixen fer un ús moderat d’aquests disposi-
tius (dues hores o menys al dia). Com constata 
l’estudi, la tecnologia per organitzar-se el treball 
pot incrementar el benestar (+1 %). Tanmateix, 
s’adverteix que les caigudes més importants de 
benestar les pateixen les persones que recorren 
a les pantalles per evadir-se dels seus problemes 
(–20 %), entretenir-se o relaxar-se (–17 %), tafane-
jar la vida dels altres (–13 %) o informar-se sobre el 
coronavirus (–12 %).

“Certs usos de la tecnologia com la tafaneria o la 
cerca d’informació sobre la pandèmia apareixen 
associats amb un menor benestar. No obstant 
això, seria precipitat concloure que aquestes 
activitats són la causa del malestar. Podria ser a 
l’inrevés: que la gent amb més problemes siguin 
els que més recorren a la tecnologia com esca-
patòria... per oblidar-se per un moment del que 
els fa patir. Amb el nostre estudi podem veure 
relacions, però no distingir causes i efectes”, 
assegura Javier García-Manglano, investigador 
principal de Joves en Transició de l’ICS. Així 
mateix, l’estudi ha trobat evidència que l’exerci-
ci físic i el temps d’oci dedicat a aficions sense 

pantalles (cuinar, llegir, pintar o tocar un instru-
ment, entre d’altres) s’associen a nivells més alts 
de benestar personal i psicològic. De la mateixa 
manera, en un context de distanciament social, 
l’estudi ha observat que les relacions personals 
amb amics o familiars es mostren especialment 
valuoses per evitar el malestar i promoure ni-
vells alts de benestar. 

Perfil de les persones més afectades 
i metodologia de l’estudi

Per fer aquest estudi, es va dur a terme una 
enquesta internacional amb més de 9.300 res-
postes procedents d’Espanya, Argentina, Xile, 
Colòmbia, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Mèxic, Perú, Uruguai i Veneçuela. Les dades es 
van recollir entre el 29 de març i el 20 de juny 
de 2020, i per a l’informe es va crear un índex 
de benestar, amb puntuacions entre 0 (malestar 
absolut) i 10 (benestar absolut). Els resultats in-
diquen que el 16  % de les persones enquestades 
presenten nivells baixos de benestar; el 57  %, ni-
vells mitjans, i el 27  %, nivells alts. 

Les dones, els joves i les persones sense estudis 
superiors ho han passat pitjor. A més a més, en 
l’estudi destaca el marcat perfil d’edat del ben-
estar: no hi ha pràcticament persones més grans 
de 50 anys amb nivells baixos, i d’aquestes més 
del 40 % presenten un nivell alt de benestar. “En 

canvi, el confinament ha afectat més els joves: 
només un 14% dels participants de 18 a 22 anys 
té nivells alts de benestar. Això sorprèn, ja que la 
població de risc davant el Covid-19 són les per-
sones grans”, afirma Charo Sádaba, degana de la 
Facultat de Comunicació i investigadora de l’ICS. 
Segons indica, les seves hipòtesis, que continu-
aran explorant, “és que la disrupció de rutines 
diàries (no assistència a l’escola o a la feina, canvi 
en patrons d’oci i esport, menor vida social, etc.) 
ha afectat més als joves que a la gent gran, per als 
que el confinament, potser, ha suposat un menor 
canvi en els seus hàbits de vida”.
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L’1 de setembre de l’any 1989 el Patriarca Dimi-
tri I de Constantinoble va publicar una encícli-
ca sobre la Protecció del Medi Ambient. En ella 
invitava a tots els cristians a pregar cada any, 
el primer de setembre, pel respecte i la salva-
guarda de la creació, instituint d’aquesta mane-
ra aquesta data com ‘El Dia de la Protecció del 
Medi Ambient Natural’.

Després de la seva mort, el seu successor va ser 
l’actual Patriarca Bartolomé que ha continuat 
aquest propòsit de manera molt activa i partici-
pativa, reunint grups de persones d’altres con-
fessions i àmbits diversos, propiciant trobades 
de reflexió, amb aportacions científiques.

Hi ha monestirs que segueixen aquesta inicia-
tiva i són amfitrions que ofereixen el seu espai 
i estil de vida a grups de persones sensibilitza-
des amb el tema.

De fet, des de temps immemorables, aquesta 
consciència sobre el respecte de tot allò que ha 
estat creat, forma part de l’imaginari de la hu-
manitat, i podem observar que aquest respecte 
es tergiversa i es transforma en ús de poder i 
desig insatisfet d’explotació sense límits, des-
truint l’entorn natural i creat, quan l’egocentris-
me de la pròpia humanitat s’erigeix en reina de 
la creació, per dominar-la, en comptes de con-
rear-la i cuidar-la.

El salm de la Creació

PER MARIA ROSA OCAÑA 
A NADIEZDHA

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
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No podem deixar passar per alt tot allò que la 
tradició de l’església contribueix i aporta un 
missatge que continua sent vigent. Així vo-
lem posar l’accent en una pregària, en comptes 
d’obviar-la, com si no tingués cap valor actual, 
ni formés part d’aquelles reflexions que hem 
de considerar, sinó ben al contrari, acollir-la 
com un incentiu que ens ajuda a prendre deci-
sions i fer efectives les nostres accions.

Es tracta del Salm 104 (103), anomenat Salm 
de la Creació. No és per casualitat que l’Església 
Ortodoxa comença el cicle quotidià de pregàri-
es per aquest salm de lloança còsmic que es re-
cita durant l’ofici de Vespres i les Vigílies. Tot ell 
és una celebració de la saviesa de Déu visible 
en l’ordre i l’harmonia de la Creació i de la Na-
turalesa, que ens recorda el període de l’Antic 
Testament, en el llibre del Sepher Bereschit.

Aquest salm descriu la creació i glorifica la sa-
viesa de Déu: “Ànima meva beneeix el Senyor, 
Senyor, Déu meu, que en sou de gran... Has fet 
la lluna per marcar el temps i el sol coneix l’ho-
ra de la seva posta. Heu posat les tenebres i fou 
la nit... que en són de grans les vostres obres Se-
nyor, totes les heu fetes amb saviesa”.

I així el creient quan ho recita vibra en el seu 
interior la força i la grandesa de tot allò que ha 
estat creat i que forma part d’ell mateix. Con-
templa l’equilibri necessari per fer sostenible 
la pròpia existència, i no destruir-la. Respecte i 
ús moderat. No som propietaris d’aquest món. 
Tots nosaltres som peregrins d’aquesta terra i 
ens ha d’importar, i molt, allò que deixem als 
nostres fills, a tots aquells que venen al darrera 
nostra. En la dimensió transcendent, la Creació 
sencera porta el misteri de la saviesa divina i es 
necessita tenir els ulls ben oberts per ser cons-
cients d’aquesta dimensió.

Ben aviat, el 30 de setembre, aquí a Barcelona, 
un grup de persones pertanyents a diverses 
confessions, protestants, catòlics i ortodoxos 
es reuniran en pregària per commemorar una 
trobada amb el lema “Jubileu per la Terra”. La 
unió fa la força i en aquests moments és bo 
i saludable sentir-nos copartícips, ajudants i 
servidors a fi de que la Terra descansi de tants 
despropòsits, que porten el caos i destrucció. 
Sí, obrim els nostres ulls i fem-nos correspon-
sables, perquè ens hi va la Vida.

maria rosa ocaña | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/pregaria-ecumenica-treva-ecosocial
https://www.catalunyareligio.cat/ca/pregaria-ecumenica-treva-ecosocial
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha/salm-creacio-268680
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“Protegir la Terra i mantenir les condicions 
perquè la vida prosperi”. Diferents confessions 
cristianes assenyalen aquesta “vocació conjun-
ta” en la invitació a pregar junts el proper dime-
cres 30 de setembre, coincidint amb el Temps 
de la Creació. La parròquia de la Mare de Déu de 
Betlem de Barcelona acull aquesta vetlla ecu-
mènica. S’hi podrà participar de forma presen-
cial, seguint les mesures de seguretat pautades 
per la Covid-19, i també es podrà seguir en di-
recte per streaming. 

La segona edició d’aquesta pregària porta per 
lema ‘Jubileu per la Terra’ i per primera vegada 
té caràcter ecumènic. El Consell Evangèlic de 
Catalunya, l’Església Evangèlica de Gràcia, l’Es-
glésia Ortodoxa – Patriarcat de Sèrbia i l’Esglé-
sia Ortodoxa Catòlica Apostòlica Antioquena 
d’Espanya i la Institució Bíblica Evangèlica de 
Catalunya convoquen la vetlla junt amb l’Ar-
quebisbat de Barcelona i Justícia i Pau.

En ple context de Covid-19 el papa Francesc va 
proclamar l’Any Laudato Si’ com un ‘Jubileu per 
la Terra’: “un temps de descans per a la terra de 
la constant explotació, per restaurar els ecosis-
temes i les persones”. Això ha portat a les enti-
tats promotores a reflexionar sobre els efectes 
de llarg abast de la pandèmia i la necessitat de 
sistemes justos i sostenibles i d’una inspiració 
moral per portar-los a terme.

Els cristians de tot el món estan convidats a 
renunciar al consum excessiu i als sistemes 
econòmics basats en el creixement econòmic 
constant a costa de la Terra i dels pobres. A Ca-
talunya hi ha diferents iniciatives que busquen 
reflexionar i aprofundir en aquest propòsit. En-
tre d’altres, la parròquia de Sant Pere Octavià de 
Sant Cugat ha organitzat tot un cartell d’actes, 
amb formació, cinefòrums, adoracions i pregà-
ries de Taizé, així com la presentació del nou 
Grup Laudato Si’, per promoure una conversió 

Els cristians preguen per una treva ecològica 
i social

https://www.youtube.com/channel/UCHPX-hAxCIz3Ng1sWcX2E6w/live
https://www.youtube.com/channel/UCHPX-hAxCIz3Ng1sWcX2E6w/live
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/celebracio-ecumenica-en-temps-creacio
https://santperedoctavia.org/laudato-si
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ecològica integral; i l’església-catedral de Sant 
Feliu de Llobregat farà una celebració de cloen-
da del Temps de la Creació el 4 d’octubre i, més 
endavant, una plantada d’arbres.

Totes aquestes iniciatives són una crida visi-
ble per plantejar “noves formes de vida justes i 
sostenibles que donin a la Terra el descans que 
necessita, que satisfacin a tots amb el necessari 
per restaurar els hàbitats i renovar la diversitat 
biològica”. L’any passat es va convocar la prime-
ra vetlla de pregària conjunta a Barcelona amb 
motiu del Temps de la Creació i es va centrar en 
la biodiversitat. Aquella convocatòria va visi-
bilitzar i enfortir el treball conjunt de diferents 
entitats aplegades a la xarxa estatal Enllaça’t 
per la Justícia, que uneix com a valors indestri-
ables la justícia ecològica i la justícia social.

“Una solidaritat universal nova”

L’any 1989 el Patriarca Ecumènic Dimitrios I, 
de l’Església Ortodoxa Oriental, va proclamar 
el dia 1 de setembre com el dia de la Jornada 
Mundial de Pregària per la Creació. L’any 2001 
altres grans Esglésies Europees Cristianes el 
van seguir, i el papa Francesc també el va adop-

tar per a l’Església catòlica l’any 2015. Aquell 
any el Papa publica Laudato si’, una crida a tota 
la humanitat a la conversió ecològica integral 
per donar resposta al “clam de la Terra i al clam 
dels pobres”. Amb l’encíclica  el papa Francesc 
demana “un nou diàleg sobre la manera com 
estem construint el futur del planeta” i fa pa-
lès que “necessitem una solidaritat universal 
nova” “on els més vulnerables reben ajuda i els 
és permès viure la seva dignitat”.

Amb la urgència creixent de resoldre la crisi 
ambiental, les esglésies cristianes, celebren 
el Temps de la Creació, entre l’1 de setembre, 
Jornada Mundial de Pregària per la Creació, i 
el 4 d’octubre, que és la festa de Sant Francesc 
d’Assís, autor del Càntic de les Criatures i pa-
tró dels ecologistes. Cada any el Comitè Direc-
tiu Ecumènic del Temps de la Creació, en nom 
de la xarxa ecumènica, convida a tots els cris-
tians a unir-se se per pregar i actuar plegats 
al voltant d’un propòsit comú: aprofundir la 
seva relació amb Déu, la resta de la humanitat 
i la creació.
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/crida-entitats-cristianes-pregar-biodiversitat
https://www.catalunyareligio.cat/ca/crida-entitats-cristianes-pregar-biodiversitat
https://www.enlazateporlajusticia.org/ca/
https://www.enlazateporlajusticia.org/ca/
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/pregaria-ecumenica-treva-ecosocial
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L’imaginari de sant Ignasi de Loiola, Manresa 
i Montserrat ha tornat a trucar a la porta de 
Francesc. El papa no descarta visitar Manresa 
amb motiu de l’Any Ignasià el 2022. Així ho ha 
traslladat el cardenal i arquebisbe de Barcelona 
Joan Josep Omella a la premsa, a la sortida de 
la reunió que ha mantingut la cúpula la Con-
ferència Episcopal Espanyola amb el pontífex 
aquest dissabte al matí.

“Sobretot perquè ell no coneix Manresa”, ha 
apuntat Omella, i ha afegit que “a un jesuïta 
això li crida”. Omella ha dit que el Papa estudi-
arà la possibilitat d’aquest viatge a Catalunya 
també en funció de com evolucioni la pandè-
mia i de la seva salut.

La proposta dels bisbes reitera la invitació que ja 
li va fer el mes de juny l’Ajuntament de Manresa. 
En aquella audiència van explicar al papa Fran-
cesc el projecte de la ciutat pel 2022 coincidint 

amb els 500 anys de l’estada de sant Ignasi de 
Loiola a la capital del Bages. El principal atractiu 
de Manresa per a un papa jesuïta és precisament 
la figura del fundador de la Companyia de Jesús.

El Papa ha rebut Omella com a president de la 
Conferència Episcopal Espanyola (CEE), així 
com també l’arquebisbe de Madrid, el cardenal 
Carlos Osoro, i el secretari general de la CEE i 
bisbe auxiliar de Valladolid, Lluís Argüello. Una 
reunió habitual quan es renoven càrrecs en les 
Conferències Episcopals –el mes de març Ome-
lla va ser escollit com a president en assemblea 
plenària– i que, amb la pandèmia per la Covid-19, 
no s’ha pogut celebrar fins ara. En el transcurs de 
la trobada han parlat també de la tasca de l’Es-
glésia durant la pandèmia en l’atenció a les per-
sones més necessitades i als malalts de Covid-19, 
d’educació i d’altres qüestions d’actualitat.

cr | llegir al web +  

La visita del papa Francesc a Manresa, 
més a prop

La Cova de Manresa des del Pont Vell. 
Fotografia: Enric sota llicència CC 3.0.

https://conferenciaepiscopal.es/el-papa-francisco-recibe-a-la-cupula-de-la-cee/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vindra-papa-francesc-manresa-2022
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vindra-papa-francesc-manresa-2022
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-francesc-rebra-dissabte-delegacio-ajuntament
https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-nou-president-conferencia-episcopal
https://www.catalunyareligio.cat/ca/visita-papa-francesc-manresa-mes-a-prop
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Vint-i-quatre monestirs femenins benedictins 
formen des de fa uns mesos una nova congre-
gació religiosa anomenada Santa Hildegarda. 
Una nova manera de relacionar-se entre els 
monestirs, guanyant autonomia, fent xarxa i 
dotant-se de més recursos organitzatius que en 
plena pandèmia ha començat el seu camí. 

De Catalunya, en forma part el monestir de Sant 
Pere de les Puel·les. No es pot parlar d’una uni-
ficació com ha estat en els casos d’altres ordes i 
congregacions ja existents, sinó la creació d’una 
congregació. “Hem creat una manera nova de 
relacionar-nos”, afirma Esperança Atarés, aba-
dessa del monestir benedictí de Sant Pere. Quan 
existien les federacions cada monestir era autò-
nom, el consell federal no tenia facultats sobre 
cada monestir i la presidenta federal, per exem-
ple, no anava a fer visites a un altre monestir. 
Cada monestir es valia per ell sol. 

L’any 2014 totes les monges de vida contem-
plativa del món van rebre des de Roma una 
enquesta per conèixer la realitat actual, les 
necessitats i el seu parer sobre algunes qüesti-
ons d’organització. Les monges benedictines a 
Espanya, que s’organitzaven aleshores en qua-

Neix Santa Hildegarda, una nova congregació 
de monges benedictines
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tre federacions, van veure una oportunitat per 
crèixer i van aprofitar l’enquesta per demanar 
una nova opció d’organització, crear una nova 
congregació, i els hi van dir que sí. Durant cinc 
anys llargs s’han anat coent les Constitucions i 
els Estatuts d’aquesta nova congregació a tra-
vés d’una  comissió de treball amb participació 
de les quatre federacions existents. Finalment 
el desembre de 2019 es va aprovar la seva crea-
ció canònica. 

Més comunió entre monges benedictines

Ara amb la nova congregació el monestir con-
tinua autònom en el seu dia a dia, però sí que 
hi ha una abadessa presidenta de la congrega-
ció que fa una visita canònica a cada monestir. 
Aquesta nova congregació aplega vint-i-quatre 
monestirs de monges benedictines a Espanya 
i no depèn de l’autoritat del bisbe de la diòcesi 
sinó del Consell i de l’abadessa presidenta. 

“L’objectiu principal de la congregació és unir-
nos més i treballar més el carisma propi, el 
benedictí”. També afavorirà la formació dels 
monestirs. “Ens fa crèixer i estar més en comu-
nió amb la resta de monges benedictines”. 

La congregació pren el nom d’Hildegarda, per 
Hildegarda de Bingen, monja benedictina i 
amb unes capacitats extraordinàries a la seva 
vida, des d’àmbits diferents com la teologia, la 
ciència, o la litúrgia. “Una persona dotada amb 
molts carismes, i una santa, perquè ho és”. 

“Vam estar mirant-ho per internet fins i tot per 
saber si aquest nom ja estava agafat, i no”, ex-
plica Atarés. “Vam estar molt contentes perquè 
és una dona benedictina, una figura avui dia 
encara desconeguda, que ens va portar a fer-la 
ressaltar més”. I una dona. Per paradoxal que 
pugui semblar, Atarés recorda que moltes con-
gregacions femenines prenen nom d’homes. 
“Volíem que fos una dona, la nostra patrona per 
dir-ho d’alguna manera”. 

El Capítol General es va celebrar el mes de fe-
brer de 2020 i va escollir les membres del Con-
sell. És qui fa el dia a dia, i qui es reuneix quan 
convé per treballar certs temes, com les visites 
canòniques als monestirs, per exemple, que 
les fan també les Conselleres junt amb algunes 
monges que exerceixen de visitadores.
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Acollir els desplaçats interns, 
la crida del Papa

Aquest diumenge 27 de setembre se celebra la 
Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat amb 
el lema ‘Com Jesucrist, obligats a fugir. Acollir, 
protegir, promoure i integrar els desplaçats’. 
El Papa Francesc ha dedicat als desplaçats in-
terns el seu missatge amb motiu de la jornada. 
“Un drama sovint invisible que la crisi mundi-
al causada per la pandèmia de la Covid-19 ha 
agreujat”, afirma.

cr | llegir al web +

Soler i Perdigó: “El Concili Provincial 
Tarraconense és ben viu”

Aquest dijous, en l’acte inaugural del nou curs 
de l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Girona, el bisbe emèrit de Girona Carles Soler i 
Perdigó ha recordat que “l’objectiu del Concili 
és decididament diocesà, amb una clara dispo-
nibilitat de col·laboració interdiocesana i amb 
un sentit profund d’una unitat pastoral de la 
Tarraconense”. “El Concili Provincial Tarraco-
nense és ben viu”, ha remarcat.

bisbat de girona | llegir al web +

El masnoví Joan Roig serà beatificat 
a la Sagrada Família

Joan Roig i Diggle serà beatificat el proper 7 de 
novembre. Un procés que es va iniciar l’abril 
de 1993, data en què es constitueix l’Associació 
d’Amics de Joan Roig i Diggle, i que va ser apro-
vada per el Vaticà el passat mes d’octubre. La 
beatificació del jove màrtir del Masnou se cele-
brarà a la basílica de la Sagrada Família. Aquest 
divendres s’hi ha presentat la biografia sobre 
Roig, editada per San Pablo, amb l’autora, Carla 
Vilallonga, l’arquebisbe Joan Josep Omella i 
l’historiador Jordi Cabanes.
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Una cosa més gran que el temple

L’evangeli de Mateu 12,1-8 presenta les críti-
ques que els fariseus van fer a Jesús perquè els 
seus deixebles, el dissabte, tenien gana i van co-
mençar a arrencar les espigues i es van menjar 
els grans. Això no ho podia fer un bon jueu. Els 
deixebles no estaven complint la llei de guar-
dar aquest dia que era el que garantia la seva 
fidelitat a Déu. Jesús els respon amb l’exemple 
del que van fer David i els seus companys quan 
estaven morts de gana: “Va entrar al temple de 
Déu i va menjar els pans d’ofrena, que no te-
nien permès de menjar ni ell ni els qui l’acom-
panyaven, sinó únicament els sacerdots”. Així, 

Jesús els explica la novetat del regne: “Aquí hi 
ha alguna cosa més gran que el temple”, és a 
dir, Jesús supera tota Llei, tot compliment, tota 
norma.

Aquestes lectures ens interpel·len i conviden 
a posar-les en pràctica. La vida cristiana no és 
una vida de compliment. És una vida de lliber-
tat. I no per un relativisme absurd sinó perquè 
Jesús posa l’ésser humà en el centre de tota re-
ligió i tota la resta al seu servei. La vida cristi-
ana és misericòrdia, compassió, fraternitat/so-
roritat, disponibilitat, servei, entrega, donació 
de si, lliurament de tot i, per descomptat, de si 
mateix.

De l’Eucaristia sacramental 
a l’Eucaristia existencial

PER CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA (CPL) 
A EL CIM S’ACOSTA

Fotografia: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
sota llicència CC 2.0

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/cim-acosta
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La situació de quarantena que hem viscut ens 
va treure la possibilitat de participar de l’Eu-
caristia “sacramental”, però no de l’Eucaristia 
“existencial” que, si entenem el missatge del 
regne, no significa que ara vegem la missa per 
televisió, o que partim un pa a casa nostra i 
fem moltes pregàries. La veritable Eucaristia 
existencial la celebrem quan assumim les cir-
cumstàncies que vivim i les fem un veritable 
“partir el pa”.

Hi ha Eucaristia existencial...

Hi ha Eucaristia existencial quan ens dol la 
quantitat de persones que han mort per aquest 
virus. Quan comencem a treure’ns el pa de la 
boca per compartir-lo amb tants que en tenen 
necessitat. Quan paguem el salari a les perso-
nes que ens serveixen (en la neteja de la llar, 
cuidadors, etc.) sense que vinguin a treballar. 
I, per descomptat, quan paguem un salari just. 
Quan pensem seriosament quin model econò-

mic hem de fomentar perquè totes les perso-
nes tinguin coberts els seus drets bàsics.

Hi ha Eucaristia existencial quan contemplem 
la creació i veiem que està descansant de la nos-
tra explotació absurda, encara que sigui infini-
tament poc, comparat amb tot el canvi ecològic 
que hauríem de fer per tenir cura efectivament 
de la casa comuna.

Hi ha Eucaristia existencial quan els grans em-
presaris i els bancs no pensen en guanyar sinó 
en repartir el que tenen perquè tothom pugui 
viure.

Però també hi ha Eucaristia existencial quan 
l’Església institució es replanteja la seva vi-
vència dels sagraments i convida els fidels que 
no sentin que perden el que és sacramental 
perquè no poden assistir al temple, sinó que 
els convida a viure els sagraments en aquesta 
quotidianitat on es juga la vida cristiana i que 

omple de contingut i sentit la celebració ritual. 
També quan no té por de ser una Església pobra 
com a conseqüència d’aquesta situació.

Tant de bo aquesta pandèmia ens ajudi a viu-
re l’Eucaristia de la vida que és assumir el mo-
ment present i fer tot per sortir endavant, no 
a nivell individual sinó comunitari. Que tanta 
celebració sacramental que es transmet pels 
mitjans de comunicació no ens evadeixi de la 
vida concreta i de l’espiritualitat encarnada i 
ens faci creure que per molt “veure” litúrgies o 
“assistir-hi” estem complint la llei. En realitat, 
la veritable religió –la que el Senyor vol– assu-
meix la vida i s’hi compromet.

(Publicat a Galilea.153 número 15)

olga consuelo vélez, bogotà, colòmbia
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Omella demana “aparcar” la sortida 
dels monjos del “Valle de los Caídos”
DLL, 21/09/2020 | LA VANGUARDIA

Angelo Becciu, el cardenal fulminat 
per malversar
Ds, 26/09/2020 | La Vanguardia

Unes 2.000 famílies demanen 
classes d’islam a Catalunya
DIJ, 24/09/2020 | LA VANGUARDIA

Mínim històric de catalans que 
marquen la X per a l’Església en la 
renda
Dv, 25/09/2020 | El Punt Avui

El Tribunal de Conflictes diu que 
ha de ser el jutjat de Barbastre qui 
decideixi sobre l’art de la Franja
DV, 25/09/2020 | ARA

El documental ‘El bisbe Joan’ 
s’estrenarà el 25 de novembre
Dc, 23/09/2020 | El Vallenc

L’Escola Montserrat i FEDAC 
Manresa inicien el nou cicle 
d’Integració Social
DV, 25/09/2020 | REGIÓ 7

La Providència d’Olot passa a ser de 
propietat municipal
Ds, 26/09/2020 | El PuntAvui

https://www.lavanguardia.com/politica/20200921/483595609232/juan-jose-omella-aparcar-salida-monjes-valle-de-los-caidos-ley-de-memoria-democratica.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200926/483660109947/becciu-cardenal-papa-malversacion-perfil.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200924/483640597779/2000-familias-piden-clases-islam-catalunya.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1853885-minim-historic-de-catalans-que-marquen-la-x-per-a-l-esglesia-en-la-renda.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/recull/ara/tribunal-conflictes-diu-ser-jutjat-barbastre-qui-268830
https://www.elvallenc.cat/comarques/ja-esta-fet-el-documental-el-bisbe-joan/
https://www.regio7.cat/manresa/2020/09/24/lescola-montserrat-fedac-manresa-inicien/632669.html
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/1854299-la-providencia-d-olot-passa-a-ser-de-propietat-municipal.html?app_id=262
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