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“Ens trobem avui en una presentació diferent
per diversos motius”, ha afirmat Glòria Casaldàliga, de l’Associació Araguaia, durant la presentació en línia d’una nova edició de l’Agenda
Llatinoamericana. Diferent perquè celebren
trenta anys de la publicació, ho fan en plena
pandèmia, i sense la coordinació dels seus fundadors, el bisbe Pere Casaldàliga i José Maria
Vigil.
L’Agenda Llatinoamericana compta amb edició
a quasi uns vint-i-quatre països, s’escriu en diferents llengües, i és un dels documents més
llegits a Llatinoamerica. Amb origen l’any 1992,
el projecte de l’Agenda articula un discurs reivindicatiu amb l’esperança cristiana. Enguany
l’Agenda porta per títol ‘Retorn o no retorn. Es
tard però és la nostra hora’, en què s’analitza
l’emergència climàtica que vivim i proposa alternatives viables per pal·liar la situació.

30 anys d’Agenda Llatinoamericana

Malgrat en Pere Casaldàliga no hi és, ha explicat Jordi Corominas, col·laborador habitual de
l’Agenda i amic d’en Pere, “l’agenda porta la seva
petjada”. El títol de fet correspon a un poema
del bisbe, una persona que “encomana l’esperança”, i que ha estat sempre “un soldat invencible a qui no pots prendre mai l’esperança”.
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La primera part del títol, ‘retorn o no retorn’,
fa referència a la crisi ecològica i a si estem arribant a un punt on no es pot tornar enrere.
“Arribarem a un punt on haurem de sacrificar
parts importants de la societat?”, s’ha qüestionat Corominas. “Ja ho estem fent de fet”, ha
reconegut el filòsof.
Pere Casaldàliga, explica Corominas, “sempre
ha apostat per salvaguardar l’espècie”. Per al
bisbe dels pobres, l’ecologia sempre ha estat
unida a la desfeta, al conflicte social. “La recupe-
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ració del medi social per a Pere sempre passa per
una revolució política, social i també cultural”.
L’Agenda compta enguany amb les reflexions
d’Arcadi Oliveres, Teresa Forcades, Dolors Bassa o Martí Boada des de Catalunya. Així com de
Vandana Shiva, des de l’Índia; Leonardo Boff,
des del Brasil; José María Vigil, des de Panamá;
Felipe Portales, des de Xile; o Ignacio Dueñas,
des de l’Equador.
Amb un caracter propositiu, l’Agenda no només
critica la situació, sinó que proposa alternatives.

I com poder fer viables aquestes alternatives
que proposa l’Agenda? Cal quelcom més que
una ètica i ser tossut, ha reconegut Corominas,
es necessita el que ell anomena una espiritualitat que tingui com a punt culminant la lluita, la
solidaritat amb els altres, i el confrontar-se amb
el conflicte. “És l’espiritualitat del Pere i que recull l’Agenda”.

cr | llegir al web

+
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La residència del seminari d’Urgell
rep suport de “la Caixa” per adaptar
les instal·lacions
La residència del seminari diocesà de La Seu
d’Urgell ha rebut de la “Fundació la Caixa” un
ajut econòmic per finançar equipament mobiliari sanitari adaptat per a la residència de
preveres jubilats i per ajudar els residents de la
residència assistida i la unitat sociosanitària de
la Fundació Sant Hospital acollida provisionalment a la tercera planta de la residència. L’edifici
acull la residència de sacerdots jubilats amb els
preveres que han servit pastoralment a la diòcesi
i que ara veuran millorades les seves condicions.
bisbat d’urgell | llegir al web

+

Francesc Roig, reelegit com a president
de Càritas Catalunya

Acord entre Catalunya, Euskadi, La Rioja
i Navarra per promoure el Camí Ignasià

El president de Càritas Catalunya des del novembre de 2016, Francesc Roig, ha estat reelegit com a president de Càritas Catalunya.
“Enceto un segon –i darrer mandat– de quatre
anys en els quals sens dubte totes les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya haurem d’afrontar la ruta amb els peatges constants d’aquesta
nova crisi galopant del minotaure pandèmic i
tan sols disposarem del fil d’Ariadna de l’amor
caritatiu per afrontar noves línies estratègiques
que facin sostenible el desconcert d’una economia social que transita a les palpentes”, ha dit.

El Govern de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha signat
un conveni de col·laboració amb els governs
d’Euskadi, La Rioja i la Comunitat Foral de
Navarra per impulsar i promoure accions conjuntes de gestió, promoció i difusió del Camí
Ignasià. L’objectiu és desenvolupar un model
turístic diversificat, sostenible i innovador, basat en l’equilibri territorial i la desestacionalització, que remarqui el valor tant del medi natural com del patrimoni històric, arquitectònic,
religiós i cultural.

tarraconense | llegir al web

+

generalitat | llegir al web

+
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Una encíclica clara, que s’entén, que reivindica
el vincle universal entre les persones. Fratelli
tutti neix d’un somni, però és una encíclica realista, que no estalvia ni una sola coma d’entrebancs i dificultats a l’hora de viure els principis
de l’evangeli. Així veuen la darrera encíclica del
papa Francesc els participants de la taula rodona
que ha convocat l’equip de pastoral de Blanquerna-URL aquest dilluns 23 de novembre.
Un diàleg a tres bandes, des de l’òptica de la comunicació, amb la periodista i professora de la
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Míriam Díez; de l’ètica, amb la catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona
Victòria Camps, i de la pastoral i la teologia,
amb Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona. La sessió l’ha moderat el professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna-URL Carlos Mª Moreno, i
la podeu recuperar aquí.

“Defensem els vincles”, diu la Fratelli tutti

La darrera encíclica del papa Francesc, dedicada a la fraternitat universal, planteja les ombres
de la política que no serveix al bé comú. Ombres que el pontífex identifica també en la base
de les relacions humanes i que tenen ressons
en l’àmbit de la comunicació i les xarxes socials.
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“La fraternitat torna a ressorgir”, ha valorat
Victòria Camps en positiu. Des de la moral i a
l’ètica, ha explicat que “durant un temps hem
parlat de solidaritat perquè ens semblava que
la fraternitat era un valor amb una càrrega excessivament religiosa”. I ha observat que “des
de la revolució francesa no s’ha sabut què fer
amb aquest concepte”.
Míriam Díez, en canvi, ha defensat que “dins
del cristianisme la fraternitat ha sigut menyspreada perquè s’ha vist com un dels elements
de la laïcitat, com un valor republicà”. També ha assenyalat un obstacle de llenguatge a
l’hora de fer arribar un missatge cristià al món
contemporani: “Avui no pots parlar de salvació
al món perquè la gent no sap de què parles, ni
tampoc tothom ha tingut una relació de fraternitat o una relació de paternitat positiva”.
Responsabilitat personal i col·lectiva
Díez ha valorat com a positiu que el Papa parli
de la comunicació i les xarxes socials, malgrat
n’assenyali riscos. “Alguns han titllat l’encíclica
de pessimista; no ho és, el papa és realista, té
molt present el moment en què viu”. Entre d’altres, el risc del control, la vigilància, la manca
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de llibertat, l’espectacle, les desqualificacions,
la difamació o el maltractament cap als altres.
Camps identifica “el ganxo” comunicatiu del
papa en el discurs crític que fa del moment actual: “Assenyalar tots els dèficits de fraternitat
és molt actual i molt universal, és que el falta:
falten vincles entre les persones i els territoris,
falta comunitat”.
“Hem de defensar els vincles, aquesta encíclica
va cap aquí”, ha apuntal·lat Díez. Com en d’altres textos referits a les comunicacions socials,
a Fratelli tutti el papa assenyala una “responsabilitat individual”: “El papa no estalvia el paper
que tenen els creients aquí dintre, d’expandir el
bé i frenar aquest odi cap a l’altre i cap al vulnerable”, ha apuntat Díez.
El bisbe Antoni Vadell ha parlat de la necessitat d’educar, de manera que es puguin establir
vincles estables entre les persones. I ha dit que
el papa “juga amb aquest amor local i la caritat
política que passa per l’encontre”. I que “l’encíclica entra dins la lògica del papa Francesc de
la conversió pastoral”, amb aquesta “obertura a
la fraternitat universal, com a valor profundament evangèlic”.

Sobre la dinàmica del bé comú, Camps ha valorat com a molt interessant la petició de Francesc:
“Cal una arquitectura de la pau, que han de construir les institucions, però també una artesania
de la pau, que han de fer les persones”.
“Necessitem ser germans”
Aquí Vadell ha reivindicat la importància de
viure “experiències positives per poder dir que
sentir-nos germans val la pena”. I ho ha fet en
positiu: “Soc molt optimista: en el cor de la
persona hi ha aquest desig”. Considera que “la
fraternitat és una necessitat” i que la pandèmia
encara ho ha fet més evident: “No podem estar
sols, necessitem ser germans, necessitem ser
estimats, el carinyo, el contacte físic”. El bisbe
ha recordat l’estil pastoral d’un papa que “engega processos”. I hi ha situat la fraternitat com
“un procés que durarà, caminem cap aquí”.
La professora Camps ha fet èmfasi especial en
“la idea del bé comú”. I ha fet notar que “la pandèmia l’ha resolt una mica perquè avui el bé
comú és lluitar contra el virus”. Amb tot ha dit
que “a la pràctica li falta realitat i que el papa li
dona”. Francesc parla de “benevolença” i diu que
“som corresponsables de la fragilitat dels altres”.
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Camps entén que “reformar l’Església perquè
sigui dels pobres i pels pobres és un principi fonamental del seu mandat”. I ha recordat
també com “s’ha significat amb els migrants”,
ja des que va pronunciar aquell “vergonya” a
l’illa de Lesbos.
“La necessitat de la política m’ha semblat molt
original en una encíclica papal”, ha dit Camps.
I s’ha centrat en la descripció que fa el Papa de
“la millor política” en relació al bé comú: “el que
cal és l’esperit de diàleg, que significa la voluntat de comprendre l’altre”, ha apuntat.
El risc de l’individualisme
En l’encíclica, el papa dedica tot un capítol a la
paràbola del bon samarità. Camps l’ha qualificat de “fonamental” en el sentit “d’auxiliar els
que són estranys o hostils, dels que només es
reben agressions”. I ha explicat que, quan el
papa parla d’amistat social, “parla de la necessitat que existeixi un nosaltres”.
En aquest sentit ha dit que “és molt crític dels
nacionalismes, la divisió entre persones, pobles, la polarització, la cultura dels murs, el
racisme, la soledat; no només es fixa en el risc
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que enfronta pobles o territoris, sinó en l’abandonament de moltes persones”. Díez s’ha fixat
també en l’alerta del papa davant la soledat de
la gent gran: “Em sembla espectacular aquesta
defensa que fa d’una vida més comunitària i de
tenir molt controlat el perill i el risc de l’individualisme”, hi ha afegit.
Un individualisme que considera “pilar fonamental del pontificat de Francesc”. La professora Díez ha recordat, en paraules del papa que
“som analfabets en l’acompanyament de les
persones”. I que és una realitat que s’amplifica
amb l’ús de les xarxes socials.
Autocrítica
En el capítol dedicat al paper de les religions i
de la seva contribució a la pau, Camps ha trobat a faltar “autocrítica” i considera que el Papa
hauria pogut anar més a fons: “La religió cristiana i catòlica no han estat al servei de la fraternitat, les guerres de religió han sigut tremendes,
i amb l’islamisme un dels motius de violència
torna a ser religiós”, ha dit.
Al seu torn, però, la professora Díez ha apuntat
que el papa “fa una autocrítica molt potent als

mateixos cristians que poden arribar a ser fonamentalistes i agressius”, fins i tot, “en els mateixos mitjans catòlics”. I ho ha valorat com un fet
“molt insòlit”.
L’especificitat religiosa de la fraternitat
Camps s’ha preguntat: “Quina seria l’especificitat religiosa de la fraternitat?”. Ha defensat que
“tot el que diu des de la religió es pot subscriure des d’una doctrina laica de la fraternitat” i ha
demanat concreció: “Un tret específic de la fraternitat respecte una ètica secular i laica, que es
pugui universalitzar i comunicar”.
En resposta a Camps, el bisbe Antoni Vadell ha
dit: “la fraternitat des del punt de vista religiós
el que aporta és la paternitat, som germans perquè reconeixem un pare en comú”.
Vadell ha aplaudit la proposta de Francesc
d’una “Església com a llar de portes obertes”,
on és possible sortir i entrar. I ha parlat també
de la possibilitat d’“oferir la música de l’evangeli a través del gest, les paraules, les obres de
caritat”.
laura mor –cr | llegir al web

+
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Mans Unides.

El 2020 les conseqüències de la pandèmia del
coronavirus, i les mesures de confinament i reclusió adoptades pels diferents governs per fer
front a l’expansió del virus, han incrementat
substancialment els episodis de violència contra les dones a tot el món.
Aquesta situació no és una nova, sinó un fet
arrelat a totes les societats, que afecta una de
cada tres dones al món, fins al punt que, en
l’any 2013, l’Organització Mundial de la Salut,
va definir la violència contra les dones com
“un problema de salut global de proporcions
epidèmiques”.

Mans Unides denuncia que el 30%
de les dones viuen amb por de ser agredides

En el Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència Envers les Dones 2020, que se celebra aquest dimecres, Mans Unides reitera el seu
compromís constant per acabar amb una xacra
que causa un enorme dolor i sofriment a les
dones que la pateixen. “La societat no pot mostrar-se indiferent davant el maltractament i la
violència. No podem tolerar que el 30% de les
dones i nenes del món visquin amb por de ser
agredides, a denunciar o a les reaccions del seu
entorn proper després de les agressions... I tot
això davant l’apatia d’una gran part de les soci-
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etats”, assegura Ricardo Loy, secretari general
de Mans Unides i membre de comitè de gènere
de l’organització.
Si bé la violència contra la dona és una cosa
estesa a escala global, en alguns dels països als
quals treballa Mans Unides els índexs de violència són molt més elevats. Això es deu, fonamentalment, a la prevalença de costums ancestrals, mantingudes i acceptades per societats
eminentment patriarcals, en què dones i nenes
estan menystingudes davant dels homes. “Només atenent les diferents experiències de violència contra la dona que els nostres socis locals
ens transmeten, podem imaginar l’infinit dolor
que, segur, s’està produint en aquests moments
a tot el món per aquesta causa”, lamenta Loy.
La violència contra les dones i les nenes presenta nombroses cares que van més enllà de la
mera violència física. Això, segons el secretari
general de l’Organització, porta a Mans Unides a
treballar des de diferents camps i enfocaments,
compartint recursos i experiències que aportin solucions per combatre aquests comportaments que pateixen les dones i les nenes en el
seu entorn familiar i en les seves comunitats.
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“Amb la nostra tasca de formació i de sensibilització intentem posar fre a actituds que violenten i degraden a les dones, com el tràfic de
persones per a la seva explotació laboral o sexual o la utilització de les dones i nenes com a
arma de guerra. L’educació, al treball de sensibilització que portem a terme, té com a objectiu,
així mateix, el fet de fer front a aquests costums
religiosos o culturals que les violenten físicament o les fan invisibles i exclouen”, explica el
secretari general de Mans Unides.
Sierra Leone: combatent el silenci còmplice
A Sierra Leone, durant els anys de guerra civil,
que va acabar formalment el 2002, era comú
que les dones fossin utilitzades com armes de
guerra i lliurades als rebels com esclaves sexuals. Potser aquest sigui un dels motius pel
qual molts homes adults segueixen mantenint aquest comportament gairebé vint anys
després. “La violació és una cosa que a Sierra
Leone s’usa tan comunament contra les dones
i les nenes, que el 2018 passat el president de
Govern va haver de declarar la violència sexual
com una emergència nacional. A més, va crear
una unitat de la policia per combatre les vio-

lacions, sobretot les comeses contra menors”,
assegura Peter Konteh, director de Càritas Freetown, soci local de Mans Unides al país.
Segons el religiós, a Sierra Leone, les dones i
nenes s’enfronten no només a la violència física -les pallisses a les dones són quelcom generalitzat-, sinó a la violència domèstica i a les
privacions econòmiques; una violència que
s’empara a la cultura del silenci, fortament arrelada. “Ara, amb les intervencions que hem dut
a terme amb el suport de Mans Unides, hem
aconseguit donar un tomb a aquesta cultura
del silenci que impedia a les víctimes parlar,
sobretot quan es tractava de violacions, i hem
aconseguit situar aquests temes a la taula de
discussió. Ara, les dones, les nenes i les famílies estan disposades a parlar sobre l’abús i els
perpetradors estan sent portats davant la justícia”, explica Konteh.
En nombroses ocasions, les víctimes de violació no denuncien perquè desconeixen quines
són les vies per fer-ho i no tenen recursos per
pagar-se un advocat, el transport als tribunals
o, fins i tot, la manutenció durant el temps que
duri el judici. Aquest tipus d’acompanyament
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és, segons el pare Konteh, fonamental. “Amb
el projecte, a més, brindem a les supervivents
suport per al menjar i el transport i donem seguiment als casos al tribunal per veure com van
els procediments i donar suport psicosocial a
les víctimes”.
La sensibilització en les escoles i en les comunitats és fonamental per fer front a aquesta xacra
que condiciona la vida de les nenes i les adolescents. Per això, els 400 alumnes i professors
de les 40 escoles en què s’està desenvolupant
el projecte, estan rebent formació sobre la pre-
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venció dels casos de violència de gènere, matrimonis precoços, embarassos adolescents i accés a la justícia, i seran els encarregats d’exercir
com a “ambaixadors” entre els seus companys
per sensibilitzar i seguir els casos que puguin
presentar-se. A més, participaran en programes
de ràdio i televisió.
Pel director de Càritas Freetown, “l’èxit més
gran del projecte és haver creat consciència sobre l’assumpte i comprovar l’impacte dels nostres programes en les comunitats. Un gran èxit
és saber que, amb això, s’estan enviant senyals

als “aspirants a perpetradors”, protegint així a
les dones i nenes de nous abusos”.
Encara que l’enfocament de gènere és un eix
transversal en totes les intervencions i projectes que porta a terme l’organització, l’any 2019,
l’ONG de l’Església catòlica va aprovar 69 projectes, per un import de 3.776.385,00 €, destinats a promoure, específicament, els drets i
oportunitats de més de 170.000 dones.
mans unides | llegir al web

+
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L’Escolania entre els millors 10 cors del món,
segons la BBC
La revista musical de la BBC situa l’Escolania
de Montserrat entre els 10 millors cors del món.
D’aquesta manera, la prestigiosa cadena de ràdio i televisió britànica reconeix la qualitat del
cor montserratí. La descripció que acompanya
el nom de l’Escolania a la revista apunta que
“aquest cor de nois de veus blanques i altes tenen les seves arrels al segle XIII, la qual cosa els
converteix en un dels cors més antics d’Europa.
Són uns 50 i la rutina diària del cor implica cantar als serveis litúrgics de l’Abadia de Montserrat,
una destinació molt popular per als pelegrins”.
abadia de montserrat | llegir al web

+

Mor a Mèxic l’escolapi Salvador Riera
Dissabte passat va morir l’escolapi igualadí Salvador Riera, als 76 anys, tan conegut i estimat
per moltes persones de casa nostra i que feina
anys treballava a l’Escola Pia de Mexicali, Viceprovíncia escolàpia de Les Califòrnies, a Mèxic.
El funeral va tenir lloc el dilluns, a la capella de
la comunitat escolàpia de Mexicali i es podrà
seguir en directe a través del Facebook de la
parròquia de San Pablo Apóstol, dirigida pels
escolapis. L’escolapi Andreu Trilla, de la comunitat d’Igualada, en va fer aquest breu recordatori: “Salvador Riera Mimó, escolapi fill d’Igualada, ens ha deixat”.
escola pia | llegir al web

+

La cúpula de l’església de Sant Andreu
de Palomar finalitza la seva restauració
Ja han finalitzat les obres de restauració de l’església de Sant Andreu de Palomar, situada a la
plaça Orfila del barri de Sant Andreu de Barcelona. Aquestes s’han centrat en la rehabilitació
i consolidació de la cúpula i la llanterna. L’actuació ha estat promoguda per l’Arquebisbat
de Barcelona i la parròquia de Sant Andreu de
Palomar; el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’INCASÒL, en el marc
del programa de l’1% Cultural, i l’Ajuntament
de Barcelona, a través de l’Institut Municipal
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
arquebisbat de barcelona | llegir al web
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Mor el capellà Josep Torné,
estudiós dels pares del desert

Fotografia: Revista Lo Violí.

Fill del Priorat, vicari de les parròquies de Sant
Roc i de la Mare de Déu dels Dolors i membre
de la comunitat de Santa Maria de Togores, a
la ciutat de Sabadell. Aquest divendres 20 de
novembre ha mort als 64 anys el capellà Josep Torné i Cubells. Autodidacta en Bíblia,
Patrística i Teologia Medieval, va dedicar diverses publicacions a l’espiritualitat dels pares del desert.
“En aquesta vida, la fe, abans que uns continguts dogmàtics més o menys racionals i clars,
és confiança”, deia Torné en una entrevista, publicada fa dos mesos. En la conversa parlava del

“misteri de Déu” i repassava la seva trajectòria
com a capellà. “Tothora m’he vist amb el desig
de servir l’Església. M’era una evidència personal”, apuntava Torné i es mostrava crític amb
les “espiritualitats vaporoses”.
L’experiència personal de la malaltia, la contrastava amb el mal del món: “M’han arribat les
malalties i les he anat entomant sense més, no
m’han plantejat grans enigmes”. I hi afegia: “En
canvi, hi ha un altre tipus de patiment que m’ha
inquietat més: l’incomprensible sofriment dels
innocents, dels infants, les víctimes d’abusos
sexuals, de la misèria extrema”.
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Aprofundiment en l’evangeli
Va ser arxiver auxiliar al monestir de Santa Maria de Poblet, professor de teologia moral medieval i col·laborador científic a la Facultat de Teologia de Catalunya. Entre d’altres camps, s’ha
dedicat a l’estudi del monaquisme primitiu. La
capella ardent ha estat instal·lada al tanatori de
Sabadell tot el dissabte i diumenge fins a la una
del migdia. Les exèquies tindran lloc diumenge
a les quatre de la tarda a El Molar.
“Era un cristià que es prenia seriosament l’evangeli, que estimava sobria, però profundament, i
que es feia estimar”, apunta el frare caputxí Josep Manuel Vallejo. “Al seu costat, aprenies a
pensar i a resar”, hi afegeix. Llicenciat en Història Medieval per la Facultat de Geografia i
Història de la Universitat de Barcelona (1982),
Josep Torné ha col·laborat amb la Facultat de
Teologia de Catalunya, Ateneu Universitari
Sant Pacià, on ha estat encarregat de curs en la
Facultat Antoni Gaudí d’història, arqueologia
i arts cristianes i membre de l’equip de treball
del Projecte d’investigació: Libros, memoria y
archivos: cultura escrita en monasterios cistercienses del noroeste peninsular (siglos XII-XIII).
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Torné és autor de nombrosos articles de recerca i investigació científica en l’àmbit de la
teologia. Entre d’altres, ha estudiat el Catàleg
de pergamins de l’actual Arxiu del Monestir de
Poblet (Institut d’Estudis Catalans - Facultat de
Teologia de Catalunya - Monestir de Santa Maria de Poblet, 2010) i el Catàleg de pergamins de
la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona
(UB, 2014-2015). Ha publicat sobre Sant Antoni
i els Pares del desert dins del quadern Mestres
espirituals cristians (Fundació Joan Maragall,
2007); i també sobre els pelegrinatges a l’Edat
Mitjana dins del volum Francesc d’Assís a Catalunya, 800 anys. XXIV Jornades d’Estudis Franciscans (2014).
Més recentment ha escrit el llibre Santa Maria en dissabte. Textos patrístics (CPL, 2018), i
Oracions de la tradició litúrgica per als salms
(CPL, 2020).
Barcelona, Poblet, Sabadell
Nascut a El Molar el 22 de juny de 1956, ingressa al Seminari Conciliar de Barcelona i rep l’ordenació presbiteral a la parròquia de la Mare de
Déu de les Neus de Barcelona el dia 18 d’abril

de 1984. Aquell mateix any és nomenat vicari
d’aquesta parròquia i de la parròquia de Sant
Pere Ermengol. L’any 1987 és nomenat rector
d’ambdues parròquies.
L’any 1990 ingressa al monestir cistercenc de
Santa Maria de Poblet on professa temporalment aquell mateix any. Fa la professió solemne el 1994 al monestir de Santa Maria de Valdediós, a Astúries, on fa de bibliotecari.
L’any 1999 torna a l’Arxidiòcesi de Barcelona
on treballa pastoralment a la parròquia de Santa
Eulàlia de Vilapicina fins l’any 2013. Aquest mateix any és traslladat a la parròquia de Sant Josep
Oriol de Barcelona on col·labora fins l’any 2016.
Des del 2016 ha viscut a la comunitat de Santa
Maria de Togores, al barri de Can Puiggener. En
el seu treball ministerial a la diòcesi de Terrassa, és nomenat al setembre de 2016 vicari de
les parròquies de Sant Roc i la Mare de Déu dels
Dolors del barri de Torre Romeu, ambdues de
la ciutat de Sabadell on ha col·laborat pastoralment fins la seva mort.
laura mor –cr | llegir al web
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NOM DE SECCIÓ??????
socials a Catalunya dotada amb 5 milions d’euros
asasadas
La Fundació ”la Caixa”, presidida per Isidre
Fainé, anuncia la creació d’una nova convoca| llegir
al web +
tòria per impulsar projectesxxx
socials
a Catalunya
en el context actual d’emergència sanitària i social, amb una dotació de 5 milions d’euros. L’objectiu de la Convocatòria Catalunya 2020, que
reformula els ajuts socials de l’antic conveni amb
la Generalitat de Catalunya, és promoure iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida i a fomentar la igualtat d’oportunitats de les persones
que es troben en situació de vulnerabilitat.
Amb aquesta nova convocatòria, el Programa
d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, de la Fundació ”la Caixa”, reforça el seu suport a les entitats que treballen per millorar la situació de les
persones afectades especialment per les conseqüències de la crisi derivada de la COVID-19.
La Convocatòria Catalunya 2020 contempla sis
àmbits d’actuació:
Persones grans i reptes derivats de l’envelliment, discapacitat i salut mental, humanització de la salut, inserció sociolaboral, lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i contra l’exclu-

sió social (inclou les activitats culturals per a la
inclusió social), i interculturalitat i acció social
Les entitats socials de Catalunya que treballen
per millorar la qualitat de vida de les persones
en situació vulnerable poden presentar els
seus projectes a la convocatòria des del 24 de
novembre fins al 16 de desembre.

Alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, la convocatòria donarà suport a projectes que responguin a les necessitats de la societat: fi de la pobresa, salut i benestar, treball digne, creixement
econòmic, reducció de desigualtats i aliances per
aconseguir els objectius. Es valoraran els projectes que donin resposta a alguna d’aquestes línies.
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Humanització de la salut. Promoció de les
àrees d’atenció sociosanitària per a la millora
de la qualitat de vida de les persones en situació de cronicitat i dels seus familiars, l’atenció
pal·liativa i el desenvolupament d’entorns que
facilitin la humanització de la salut, incloent-hi
projectes d’allotjament temporal per a persones malaltes o els seus familiars desplaçats de
la seva residència habitual, en un context d’ingrés o de tractament hospitalari.
Lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i
contra l’exclusió social (inclou les activitats
culturals per a la inclusió social). Promoció del
desenvolupament educatiu i social d’infants i joves, com també de la igualtat d’oportunitats per
a persones en situació vulnerable i de pobresa.

Persones grans i reptes derivats de l’envelliment. Promoció de l’autonomia personal; prevenció de la fragilitat i els seus efectes; prevenció de situacions d’aïllament i de soledat no desitjada des d’una perspectiva personal, familiar,
social i comunitària, i detecció i intervenció en
situacions de vulnerabilitat.

Discapacitat i salut mental. Promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat
o trastorn mental i suport a les activitats de la vida
diària; suport psicosocial d’aquestes persones en
el seu entorn familiar i relacional, com també recursos residencials temporals, per millorar l’accessibilitat universal (física, social i cognitiva).

Inserció sociolaboral. Impuls a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, millora de l’ocupabilitat i
creació de llocs de treball.
Interculturalitat i acció social. Promoció de la
convivència ciutadana de cultures diferents en
espais comuns per fomentar la participació social, l’enfortiment de les comunitats, la prevenció de la violència i la mediació.
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La moral sexual de l’Església catòlica

PER JOSEP LLIGADAS
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

Confesso que m’esfereeix, la contundència
del que diu el Catecisme de l’Església Catòlica,
publicat l’any 1992, en el seu número 2390, a
propòsit de les parelles que viuen juntes sense haver-se casat: “L’acte sexual ha de tenir lloc
exclusivament dintre el matrimoni; fora d’ell
constitueix sempre un pecat greu i exclou de la
comunió sacramental”.
M’esfereeix perquè conec unes quantes parelles de joves cristians que viuen junts sense
estar casats, i que, des del meu punt de vista,
no es pot dir en absolut que estiguin en situació de permanent pecat greu i exclosos de la

comunió sacramental. Igual com conec també
unes quantes parelles cristianes que encara no
estan casades ni viuen juntes però que tenen
relacions sexuals i tampoc no crec que es pugui
dir d’elles que estan en pecat permanent. Com
tampoc no crec –i deixeu-me dirigir la mirada
cap a mi mateix– que la meva dona i jo, que des
que vam començar a sortir i fins que ens vam
casar per l’Església vam tenir relacions sexuals,
estiguéssim també en pecat.
De fet, són uns quants els preparadors per al
matrimoni o els capellans que s’han sentit dir,
per part d’alguna parella, amb un cert to de co-
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nya: “Miri, nosaltres estem en pecat...”. I els preparadors i els capellans han hagut d’entomar
la brometa i fer equilibris per mirar de reconduir la cosa.
No, això no s’aguanta per enlloc. Certament
que l’exhortació apostòlica del papa Francesc
Amoris laetitia inicia un canvi de mirada molt
important, ja que deixa clares un parell de coses: una, que en les situacions de convivència
sense casament cal reconèixer-hi la presència
de l’amor de Déu, és a dir, que aquella unió, si
és seriosa i sincera, té Déu a dins; i dues, que
l’afirmació que qualsevol acte sexual fora del
matrimoni és pecat greu no es pot defensar
com a indiscutible i per a tothom, perquè hi
ha situacions –¿poques? ¿moltes?: el papa no
ho diu– en què les circumstàncies impossibiliten, o dificulten de manera poc superable, fer
cap altra cosa que allò que s’està fent. Aquesta
nova mirada encara no ha estat introduïda en
el Catecisme, i és una llàstima, però el canvi de
perspectiva hi és.
Però en tot cas, no és suficient aquest canvi, ja
que el problema és més de fons. El problema
és, diria, que l’Església continua pensant que
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el sexe és una cosa perillosa, i que s’ha de tenir
ben controlat. El papa Francesc diu, i està molt
ben dit, que “Déu mateix va crear la sexualitat,
que és un regal meravellós per a les seves criatures”. Però, ¿quina mena de regal és aquest,
tan ple de condicions i de prohibicions? Si els
responsables de l’Església es creguessin realment que la sexualitat és un regal meravellós
que Déu fa a les seves criatures, s’adonarien
també que no es pot dir que les relacions sexuals d’una parella que conviu sense estar casada,
i les relacions sexuals en una parella que s’està formant i que encara no s’ha casat o no ha
començat a conviure, són un pecat greu que
exclou de la comunió sacramental. No es pot
dir de manera absoluta, com ho diu el Catecisme, ni es pot dir de manera relativa, com
ho diu l’Amoris laetitia. Jo goso afirmar que,
simplement, no es pot dir. Potser podrà ser
criticable, o fins i tot condemnable, per altres
motius, però no pel fet de ser relacions sexuals fora del matrimoni.
¿I per què? Recordem el que llegim a l’Escriptura. D’entrada, en els tres primers capítols del
Gènesi aquest tema no apareix, perquè no pot
aparèixer: allà tenim un relat sobre la primera

parella humana, en el qual no es parla de res
previ a la seva relació diguem-ne matrimonial,
ni de com es certifica aquest “matrimoni”, ni de
què passa fora d’aquella unió, perquè aleshores no hi havia altres homes ni dones al món.
Després, en Jesús, el que hi ha és la defensa
del matrimoni ja realitzat, sense dir res de què
passa abans d’ell ni fora d’ell. I finalment, Pau,
que sí que parla del que passa a fora, parla de
determinades pràctiques que considera impròpies de cristians, però que queden dins un cert
núvol, perquè es refereixen a allò que es feia en
concret en el seu temps, excepte en dos casos
que sí que queden clars: el de l’adulteri, que Jesús també rebutja, i el de les relacions homosexuals, que són condemnades a partir d’una
visió de les coses que actualment ja no es pot
sostenir, com ja hem comentat més d’un cop
en aquest mateix bloc. En resum: que crec que
es pot dir que els textos bíblics no ofereixen fonament per afirmar, com fa el Catecisme, que
l’acte sexual només pugui tenir lloc en el matrimoni i que fora d’ell constitueixi un pecat greu.
Alhora, però, cal dir igualment que el que sí que
és cert és que a l’època de Jesús la relació sexual
tenia lloc, efectivament, dintre del matrimoni,
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i –almenys de manera reconeguda– no en cap
altra circumstància. Així era en el món jueu, i
aquesta mateixa pràctica van assumir els cristians. Però fixem-nos-hi. En aquella època, el
matrimoni era una realitat molt institucionalitzada i molt pautada, abocada a la generació
dels fills, i això, no per cap manament de ningú
sinó perquè aquesta era la manera de fer creada per tradició i costum en aquella societat: el
matrimoni havia de ser controlat bàsicament
pels pares, perquè és el que convenia per al
bon funcionament social, i la generació de fills
era un desig i una necessitat per a qualsevol
parella per assegurar-se el futur. En aquestes
circumstàncies, resulta d’allò més lògic tenir
controlades també les relacions sexuals, per
mantenir el bon ordre i evitar ensurts. D’altra
banda, com a vàlvules d’escapament, ja hi havia les prostitutes.
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Ara les coses ja no són així. La realitat actual
s’assembla ben poc a la que es vivia llavors.
Ara, la parella és fruit d’un procés de trobament
entre dues persones, que té alts i baixos, i que
evoluciona de maneres molt diverses. Llevat
que algú pretengués recuperar les maneres de
fer de fa dos mil anys, sembla bastant raonable
pensar que, si el sexe és un aspecte fonamental
en una relació estable de parella, el procés de
formació d’aquesta parella ha d’incloure, gairebé necessàriament, les provatures en el camp
sexual, segons els diversos ritmes amb què es
visqui el procés. Una noia jove, casada, li deia
un dia a la meva dona: “¿Però com és que les
parelles abans es casaven sense haver-se’n anat
mai junts al llit? Que imprudents, ¿no?”. Ara, la
cosa normal serà que la parella es plantegi de
conviure quan ja tingui una vida de relació sexual consolidada.

Aquesta convivència, d’altra banda, serà amb
matrimoni o sense, i aquesta disjuntiva no es
pot dir que hagi d’afectar necessàriament el
grau de compromís entre els dos membres de
la parella, perquè això dependrà de la voluntat
i els plantejaments que tinguin tots dos sobre
la seva vida en comú. Moltes parelles, per l’ambient social, no troben necessari casar-se per
tenir aquest compromís: per a ells, si són cristians, el compromís que es tenen mútuament
és suficient per donar contingut, també davant
Déu, a la seva convivència. I la relació sexual
que es doni en aquesta convivència serà ja, d’alguna manera, una relació sexual matrimonial,
tot i que això no treu, en absolut, que, segons
la meva opinió, seria molt més desitjable, per
diversos motius, que es casessin.
josep lligadas | llegir al web
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Amb un format digital, uns 2.000 joves i famílies es van reunir el passat divendres i dissabte per celebrar el Festival de música cristiana
Canòlich Music. Amb format digital i des de
Sant Julià de Lòria, al Principat d’Andorra, han
seguit el festival a través dels mitjans digitals,
les xarxes socials i a l’activitat central, que es va
fer presencial: la missa a l’església parroquial de
Sant Julià de Lòria.
“Estem contents d’haver donat una veu d’esperança als joves en una circumstància tant difícil per a ells. Hem après junts a ser més valents
perquè amb la música és més fàcil superar les
dificultats, ja que la música és un element molt
important per a viure la fe, i estem sentint que
Déu ens acompanya en aquests moments”.
Així ha valorat aquesta edició el capellà Pepe
Chisvert, delegat d’Ensenyament de la diòcesi
d’Urgell, membre de l’equip organitzador del
Canòlich Music.

El Canòlich presenta un Jesús “influencer”
als joves

Youtube ha estat la xarxa més usada per a la
difusió de vídeos i la retransmissió en directe
per streaming de la missa, a més de la xarxa TikTok pels vídeos participatius dels joves. També
s’han dut a terme activitats de reflexió i tallers
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a les classes de religió a les escoles a través de la
plataforma Moodle. Amb el lema ‘Som fràgils,
siguem valents!’, el festival de música cristiana
s’ha traslladat a l’espai virtual a causa de les restriccions imposades per la pandèmia Covid-19.
L’eucaristia es va celebrar de manera presencial
a la parròquia de Sant Julià de Lòria i també es
va poder seguir per en directe pel Canal de Youtube del bisbat d’Urgell, i en directe per LòriaTV
i per Andorra Televisió. L’arquebisbe Joan-Enric Vives va participar-hi amb un missatge de
coratge als joves: “Per mi és un gran goig estar
amb vosaltres i viure aquest moment de festa
de goig i de retorn de mostrar que esteu presents i compteu molt. Volem tenir coratge pel
futur, malgrat les dificultats. La festa del Canòlich Music troba el seu centre, el seu motiu de
joia i de trobada, en l’encontre amb Jesús, que
ha donat la vida per nosaltres i està ressuscitat.
Que Ell us acompanyi, que Ell sigui el vostre
amic fidel. Crist Viu!”.
Jesús, influencer del servir i estimar
Durant la celebració, presidida per Antoni Elvira, vicari episcopal i delegat de Catequesi de la
diòcesi d’Urgell, mestres i professors de religió
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van proclamar les lectures, i alguns dels joves
assistents van llegir les pregàries. Una celebració es va fer extremant les mesures de seguretat, fent test d’antígens als assistents i limitant
molt l’aforament d’assistència, distància social i
higienització de les mans.
“Jesús és l’influencer més gran de la història”,
va dir Elvira en la missa de dissabte. “No només amb coses d’opinió, a coses passatgeres o
superficials, Jesús és el que influeix en el més
profund de la nostra vida de cada dia, arriba al
fons del cor”, va dir durant l’homilia.
En aquest sentit, va contrastar la seva influència amb la del coronavirus: “Potser aquests dies
creiem que és aquest virus el que regna en el
nostre món; no és pas així”, ha dit Antoni Elvira. Sense oblidar que “el virus ha arribat a tot el
món, condiciona molt la nostra vida i està causant molt de sofriment i de dolor”, ha assegurat
que “sabem que Jesús ens acompanya, sabem
que no estem pas sols”.
El vicari episcopal va parlar de l’evangeli de diumenge: “Jesús ens recorda que l’essencial de la
persona és estimar, servir als altres”. Enmig de
la situació de pandèmia, va demanar als joves

de ser “valents” –com proposa el lema del festival d’enguany– i de posar-se al servei dels altres
per fer possible “el Regne de Jesús”.
Concurs de clips obert a Tik-tok
Al final, el concert de Migueli també fou retransmès en directe per Youtube i amb un aforament
limitat a l’església, on es va celebrar. Al llarg de
les setmanes prèvies i en els dies següents, a les
escoles es treballa amb material didàctic. També es duu a terme un concurs de clips sobre la temàtica de la fragilitat humana i sobre la temàtica
que proposa el Festival d’enguany: “Som fràgils.
Som valents”. El concurs, s’ha posat en marxa a
la xarxa Tik-tok i restarà obert fins al 20 de desembre a les 20 hores. Aquesta nova modalitat
vol ajudar als joves a ser creatius respecte la crisi sanitària. “De les dificultats en podem treure
la capacitat per adaptar-nos a les noves situacions”, senyalen les bases del concurs.
També hi ha les activitats “Batecs de vida”,
“Batecs d’esperança”, i “Batecs d’energia”, tots
emesos pel canal de YouTube, i en els que participaran DJ Garden & AlexGR en concert.
cr / bisbat d’urgell | llegir al web
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El menjador social Taula Amiga augmenta
les atencions un 40%

La situació de crisi sanitària produïda per la
Covid-19 afecta més els sectors socials més
vulnerables que veuen encara més agreujada la seva situació arran d’aquesta pandèmia.
Aquesta emergència es veu clarament reflectida en l’augment de demanda d’accés a recursos
bàsics com l’alimentació. Davant d’aquest escenari, l’Institut Municipal de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Tarragona, ha ampliat les
places d’accés al servei de Taula Amiga que té
en funcionament la Fundació Formació i Treball a Tarragona. D’aquesta manera, durant el
2020 es superaran el centenar de persones di-

àries que acudeixen al menjador, un 40% més
que fa un any.
Un altre dels serveis que també han ampliat ha
estat el del lliurament de productes frescos per
a famílies, des del qual es subministren bosses
de menjar no preparat perquè siguin les pròpies famílies les que es cuinin des de les seves
llars. Un projecte que va néixer amb l’objectiu
de dignificar el lliurament d’aliments organitzant el menjar com un supermercat i donant a
les famílies les racions en els seus propis carros
o en bosses sense etiquetar i dirigit sobretot a
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unitats familiars amb fills a càrrec. Va començar el 2015 amb 4 famílies i ja subministrava
aliments a 120 famílies al gener de 2020. Ara,
s’han reservat places per a 25 famílies més
cada setmana.
Les xifres “aniran variant per a adaptar-se a les
necessitats de les famílies tarragonines”, afirmen, ja que arran de la durada i duresa de la crisi
sanitària han observat un empobriment de les
mateixes. Com apunta Idoia Jiménez, coordinadora de la delegació de Tarragona de la Fundació Formació i Treball, “hi ha moltes famílies
noves que abans anaven a recollir una bossa de
menjar fresc i ara van al menjador a recollir els

tuppers de menjar preparat, la qual cosa vol dir
que la seva economia ha disminuït molt perquè
no poden ni tan sols cuinar a casa seva”.
Les beneficiàries de Taula Amiga venen derivades del Punt d’Atenció als Sense Sostre, Serveis
Socials i la Fundació Bona Nit i per tant moltes
d’elles no són fixes sinó que arriben al menjador amb una temporalitat variable, en funció
de les necessitats detectades. El perfil de persona usuària és, doncs, molt heterogenii amb
realitats diverses.
càritas catalunya | llegir al web

+

27 | ACCIÓ SOCIAL

Dv, 27/11/2020 | Catalunya Religió | núm. 102

La Fundació Comtal fa una crida
per aconseguir 120 persones voluntàries

A causa de la crisis sanitària i social, la Fundació Comtal ha augmentat els seus esforços per
combatre les desigualtats mitjançant programes on es treballen les emocions, les competències transversals, les habilitats relacionals,
l’autonomia i la responsabilitat.
Per tal de fer front a aquestes desigualtats, la
Fundació Comtal fa una crida per aconseguir
la solidaritat de 120 persones voluntàries
disposades a ajudar en projectes educatius,
de lleure, formació, orientació i/o participació
comunitària.

Marta Galligó, directora de la Fundació Comtal,
explica que la responsabilitat social és un valor
bàsic per al bon funcionament de la societat,
de l’entorn i de les persones: “Davant una crisi
com l’actual hem de promoure allò que cadascú
de nosaltres pot aportar i oferir a l’entorn per tal
que la força col·lectiva sigui el motor per avançar i transformar. La responsabilitat vers l’entorn
i la societat és de cadascun de nosaltres”. La implicació i participació del voluntariat permetrà
una millor qualitat en la intervenció, així com poder garantir amb èxit el desenvolupament i benestar d’infants i joves en situació de vulnerabilitat.

Des de la Fundació Comtal fan el possible per
encaixar les motivacions de la persona voluntària amb les necessitats específiques de l’entitat. “Tothom pot aportar el seu granet de sorra,
gaudir de l’experiència i implicar-se en la transformació social del nostre entorn. Seran benvingudes totes aquelles persones que vulguin
col·laborar mitjançant propostes d’activitats i
formacions que ajudin a créixer a l’entitat o a
les persones que acompanyem”, explica la directora.
fundació comtal | llegir al web

+
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És casa meva

PER ANNA-BEL CARBONELL RIOS
A SINI

Avui l’alegria ha estat majúscula! Al Casal Arrupe, ens ha vingut a visitar en K. En veure’l
– respectant les distàncies marcades per la
pandèmia- tots l’hem saludat efusivament i li
hem dit com ens alegrava que hagués tornat a
visitar-nos. La seva resposta sorgida des del cor
ha estat clara i sincera, emocionant per tots: És
casa meva!
Qui no anomenaria casa seva aquell espai en
el qual ha viscut un temps i ha ajudat a vestir
i omplir de vida, en el qual ha cuinat, netejat,
ha conviscut amb d’altres persones, s’ha sentit
acollit i cuidat! És casa meva! Com ara és casa

seva la de la família d’acollida on ha tingut la
sort d’anar per a poder continuar endavant.
Com és casa seva la de l’O. que des de fa dos
mesos viu amb nosaltres. Casa meva... la importància de sentir-se esperat, acompanyat, segur i protegit, la necessitat de sentir-se estimat
perquè sí, simplement perquè s’és persona i la
persona té un valor absolut; i sols una altra persona des de l’escolta, l’amor i la tendresa, la pot
ajudar a sanar de les seves ferides i a superar les
pors i tristors.
Molts d’aquestes joves i famílies fugen de la
fam, del maltractament i la violència, dels con-
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flictes bèl·lics, de la desesperació de no veure
cap futur... Ningú marxa sobtadament de la
seva terra per gust; ningú abandona a aquells
qui estima, ni deixa enrere allò conegut - per
dolent que sigui – per una promesa incerta de
llibertat, per rumors de millors condicions de
vida en d’altres territoris on a l’hora de veritat
es topen amb el mur del rebuig. Si marxen és
per desesperació, arriscant les seves vides durant llargs trajectes de mort perquè d’allà on
venen ja no en tenen de vida. Per això tenen
el dret -tot i que sovint no saben l’abast del significat d’aquesta paraula, dret, que nosaltres
fem servir sense donar-li la categoria que es
mereix- de cercar noves oportunitats per a ells
i les seves famílies. Somien en poder descansar
i confiar en el braços d’altres societats, d’altres
persones que els hem dit que els acolliríem.
Però ho dèiem de veritat? Caldrà que revisem
què signifiquen mots com dignitat, respecte,
vida, acollida, igualtat de drets, justícia... perquè estimar no es fa realitat en frases i paraules
sinó en fets reals de vida i de veritat. Sinó, quin
sentit té estimar?
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Quan ara fa sis mesos com a família des de Migrastudium van proposar-nos anar una mica
més enllà de les classes de castellà amb persones migrades, i col·laborar en el projecte Xarxa
d’Hospitalitat http://www.migrastudium.org/
projectes/xarxa-hospitalitat no ho vàrem dubtar. Posar en marxa la Comunitat d’Hospitalitat
del Casal Arrupe ha estat tot un repte per a tots
aquells que voluntàriament hi participem i el
sentim nostre. Ha estat tota una suma de bondats i solidaritats que s’han multiplicat a mesura que passaven els dies i apareixien noves
necessitats. Es tractava d’oferir un sostre i una
llar de convivència a alguns dels joves migrats
i persones sol·licitants d’asil, que ja de per si
viuen en situació de fragilitat i vulnerabilitat
i, que amb l’estat d’alarma de la pandèmia, veien com la seva situació s’agreujava i podien
acabar tenint el carrer i la fosca nit per sostre
un altre cop. Com a ciutadans se’ns demanava que ens tanquéssim a casa , però per a
més d’una persona la pregunta era i continua
essent: en quina casa? Llavors, com tancar la
porta de casa a ningú?

Hospitalaris... però després de posar nom a rostres fins aleshores desconeguts i que no eren
més que un mer número estadístic... Després
de compartir l’àpat, d’escoltar les seves històries, de somiar amb ells escenaris molt millors
dels que procedeixen, de compartir excursions,
jocs de taula, cinema ... em pregunto: qui acull a
qui? Qui és hospitalari amb qui?
Com ens recorda el Papa Francesc a la seva encíclica Fratelli Tutti els que emigren han de separar-se del seu propi context d’origen i amb freqüència viuen un desarrelament cultural i religiós (...) Les migracions estan afectades per una
pèrdua d’aquest sentit de la responsabilitat fraterna (...) A l’amor no li importa si el germà ferit
es de aquí o de allà. Perquè és l’amor que trenca
les cadenes que ens aïllen i separen, tendint ponts
d’amor que ens permetran construir una gran família on tots podrem sentir-nos a casa (...) Amor
que sap de compassió i de dignitat.
anna-bel carbonell | llegir al web

+
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Sa Santedat, el Patriarca Irinej,
de Memòria Eterna!
PER MARIA ROSA OCAÑA
A NADIEZDHA

El Patriarca Irinej, s’ha adormit en la pau del
Senyor i aquest diumenge, 22 de novembre,
ha tingut lloc el seu funeral i enterrament en la
Cripta de la Catedral de Sant Sava a Belgrad.
Aquesta proximitat de temps fa que el nostres
pensaments s’adrecin a ell amb tristesa per la
seva partença i, al mateix temps, amb el record
del seu rostre benvolent i acollidor quan, el
maig del 2014, un grup d’estudiants i sacerdots
vàrem visitar el Patriarcat de Sèrbia. Ell ens va
acollir amb amor fraternal i es va ocupar que
ens acompanyessin per visitar l’Escola d’Art, la
Facultat de Teologia i els molts monestirs me-

dievals, a més de la catedral de Sant Miquel i
de Sant Sava, en la qual ara el seu cos reposa
en la cripta.
Quan Irinej va ser investit com a nou Patriarca de Sèrbia l’any 2010, en l’antic patriarcat de
Pec, a l’oest de Kosovo, en presència de milers
de persones, soldats italians de la força internacional sota el comandament de la OTAN van
garantir la seguretat durant l’acte.
En el seu discurs d’investidura, Irinej, va fer
una crida als pobles serbi i albanès i tots els qui
viuen a Kosovo “a la pau i a la vida en comú,
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sempre basada en la justícia de Déu i de l’home”, Kosovo, digué: “té suficient espai per a la
vida i lloc per a la convivència del poble albanès, serbi i d’altres... durant segles aquests dos
pobles han viscut junts... per què no podríem
fer-ho ara?”. En aquesta cerimònia van estar
presents membres de l’Església catòlica, de les
comunitats islàmica i jueva a Sèrbia, entre altres personalitats....
Molts serbis consideren Kosovo com el bressol
de la seva nació, identitat i cultura, ja que la regió va ser el centre d’un modest imperi medieval serbi i en ella s’hi troben uns 1.300 monestirs
i esglésies, molts d’ells medievals. Recordem
que, el febrer de 2008, la cúpula de la majoria
albano-kosovar proclamà la independència de
Kosovo, que Sèrbia no reconeix i segueix considerant Kosovo com part del seu territori. El Patriarca, des de sempre va donar suport al diàleg
entre aquests dos pobles...

Ara, que ja reposa i ha marxat d’aquest món,
desitgem que el seu testimoni de reconciliació
en aquesta terra sigui un ferm propòsit per les
noves generacions... i que el perdó i el diàleg
doni bons fruits de convivència, tot respectant
els llocs sagrats.
I el record torna aquell dia, en què, entrant en
la sala del Patriarcat, li vam poder entregar en
mà, un vídeo sobre la Vida de Santa Eulàlia de
Barcelona, donant testimoni d’aquesta santa
barcelonina, que per justícia, davant dels poders totalitaris del món, amb valentia va oferir
la seva vida per amor a Aquell que és la Vida.
Vjêcnaja Pamjat. Que la seva Memòria sigui
Eterna!

maria rosa ocaña | llegir al web

+
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El Cor Cererols recupera la música
d’Anselm Ferrer

Es reprèn la rehabilitació de la basílica
de Santa Maria de Vilafranca

El Cor Cererols, format l’any 2018 per un nucli
d’antics escolans de Montserrat, que aplega els
principals cantants de cor professionals del
país, ha llançat el seu primer disc: Cum Silentio
(Discos Abadia de Montserrat), que està dedicat
principalment a l’obra coral d’Anselm Ferrer
(1882-1969), compositor i director de l’Escolania del 1911 al 1933. Es tracta d’una veu singular
dins la música coral catalana del segle XX, tant
pel seu estil com per l’època en què s’emmarca
el seu major període productiu, entre els anys
1930 i 1950.

La basílica de Santa Maria de Vilafranca ha accedit al fons econòmic FEDER per a les obres
de rehabilitació de la façana sud i de la coberta,
per un valor de 392.620,59 euros. El temple,
que just fa un any celebrava el centenari de la
concessió del títol de basílica per part de Benet
XV, ja ha dut a terme la reparació de la façana i ha
executat un terç de la renovació de la coberta. Els
fons FEDER, gestionat per la Generalitat, permetrà afrontar la part restant de la intervenció que
inclou acabar les obres de la teulada, la rehabilitació de les façanes nord i principal, i de l’interior.

abadia de montserrat | llegir al web
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‘Click to Pray’, les intencions del Papa en línia

+

La Xarxa Mundial d’Oració del Papa ha presentat una nova versió de Click To Pray, una plataforma que convida, especialment als joves,
a acompanyar al Papa Francesc en l’oració pel
món. Amb el desig que totes les persones que
ho desitgin s’uneixin per pregar juntes pels
gran desafiaments d’aquest món, el Papa Francesc comparteix les seves intencions en línia.
Click To Pray disposa de pàgina web i d’una
App mòbil, tant per a Android com per a iOS, i
es troba operativa en set idiomes.

cr | llegir al web

+
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Joan Viñas rep la Medalla d’Honor
de la Xarxa Vives
DLL, 23/11/2020 | Segre

El TSJC diu que les escoles
que segreguen per sexe poden
mantenir el finançament públic
DM, 24/11/2020 | 3/24

Un arqueòleg afirma que ha trobat
a Natzaret la casa on es va criar
Jesucrist
DC, 25/11/2020 | ABC

Omella proposa implantar
el “xec escolar”
DC, 25/11/2020 | EUROPA PRESS

Estrelles de la NBA visiten al Papa:
Units contra el racisme
DC, 25/11/2020 | VATICAN NEWS

Sant Joan de Déu elabora neules
solidàries
DJ, 26/11/2020 | LA VANGUARDIA

50 anys de l’intent d’assassinat
a Pau VI
DV, 27/11/2020 | LA VANGUARDIA

750 voluntaris d’Arrels recorren
Barcelona per apropar-se
a les persones sensellar
DV, 27/11/2020 | EL PUNT AVUI
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