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Ajornada la beatificació de 3 màrtirs 
caputxins a Manresa

La celebració de beatificació dels màrtirs 
caputxins, Benet de Santa Coloma de Grame-
net; Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i 
Josep Oriol de Barcelona, prevista pel 14 de 
novembre a la Basílica de la Seu de Manresa 
queda ajornada. El bisbe de Vic, Romà Casa-
nova, conjuntament amb els Frares Caputxins 
de Catalunya que han promogut la beatificació 
han decidit que en el context actual era més 
prudent posposar la celebració sense fixar una 
nova data de moment. 

caputxins | llegir al web +

Catalonia Sacra proposa visitar el patrimoni 
sense sortir del municipi

En l’acompliment de les noves restriccions 
anunciades pel Govern que afecten l’activitat 
cultural, Catalonia Sacra es veu obligada a sus-
pendre les visites i conferències previstes pel 
mes de novembre, que tancaven l’agenda cul-
tural d’aquest 2020. No obstant, l’entitat ja està 
treballant per poder programar l’any vinent 
aquelles activitats que la pandèmia ha obligat 
a suspendre, així com d’altres activitats noves 
que han de permetre mostrar la diversitat i la 
importància del patrimoni cultural català. 

catalonia sacra | llegir al web +

Les 10 Càritas amb seu a Catalunya afronten 
la segona onada de la Covid-19

“La pobresa també rebrota”, aquest és el lema 
de la campanya que les deu Càritas amb seu a 
Catalunya han impulsat per fer front a la situ-
ació que pot esdevenir en les pròximes setma-
nes. El president de Càritas Catalunya, Fran-
cesc Roig, ha advertit que “ja s’està detectant una 
nova arribada de persones als despatxos de l’en-
titat, i que cal estar preparats per afrontar la nova 
situació. “Moltes de les Càritas ja han exhaurit el 
pressupost del 2020. Apel·lem a la solidaritat de 
la ciutadania per continuar garantint les ajudes 
a les persones més vulnerables”, ha indicat Roig.

càritas catalunya | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ajornada-beatificacio-3-martirs-caputxins-manresa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ajornada-beatificacio-3-martirs-caputxins-manresa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalonia-sacra-proposa-visitar-patrimoni-sense 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalonia-sacra-proposa-visitar-patrimoni-sense 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/10-caritas-seu-catalunya-afronten-segona-onada 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/10-caritas-seu-catalunya-afronten-segona-onada 
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La Fundació Escola Cristiana de Catalunya s’ha 
adherit a la campanya ‘Més plurals, més lliu-
res, més iguals’ davant la proposta de reforma 
educativa que s’està tramitant actualment al 
Congrés. Creuen que el projecte enfronta el 
model d’educació pública al model d’educa-
ció concertada. I des de la campanya, d’àmbit 
estatal, reivindiquen “un ensenyament real-
ment plural i inclusiu en què tots hi tinguem 
cabuda”. 

Segons consideren els representants de les es-
coles cristianes, la futura Llei Orgànica de Mi-
llora de la Llei Orgànica d’Educació (LOMLOE) 
és una reforma amb “una important càrrega 

L’escola cristiana, contra la llei 
de reforma educativa

ideològica, que promou la reducció progressi-
va del model d’educació concertada i atempta 
contra la pluralitat del sistema educatiu”. 

Menor capacitat d’elecció 

Alerten que la reforma plantejada “condueix 
cap al domini sistèmic de l’Estat” i que ho fa “en 
detriment de les famílies com a primeres edu-
cadores dels seus fills”. Entre les mancances 
del projecte, assenyalen que la futura llei “per-
met distribuir als alumnes per centres reduint 
significativament l’elecció educativa dels seus 
pares”. Un fet que, apunten, trenca “la comple-
mentarietat de xarxes recollida a la Constitució”. 

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/mesplurals/
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/mesplurals/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/escola-cristiana/projecte-lomloe-iniciativa-perjudicial-contra-qual-270629
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També apunten que la llei “devalua l’ensenya-
ment de l’assignatura de Religió a l’escola apli-
cant un laïcisme impropi” i que, entre d’altres 
aspectes, “posa en dubte la supervivència dels 
centres d’educació especial”. 

Estabilitat en el sistema 

La reforma que ha estat batejada com a Llei Ce-
laá, en al·lusió a la ministra d’educació, conside-
ren que redueix significativament la tria educa-
tiva dels pares i limita l’autonomia dels centres.
També denuncien que el projecte de llei “s’in-
venta un dret a l’educació ‘pública’, quan la 
Constitució reconeix el dret a l’educació, sense 
qualificatiu”. 

Per a les institucions educatives aquest canvi 
respon a una lògica “partidista i ideològica” i 
han reclamat que s’atengui el “clam ciutadà i 
de la comunitat educativa per l’estabilitat” en 
l’àmbit. Des de l’Escola Cristiana de Catalunya 

demanen que s’atengui el “Pacte d”Estat” que 
reclamen de fa anys i que “l’educació resti fora 
del debat polític conjuntural”. 

300.000 signatures 

La Plataforma Concertats, formada per Esco-
les Catòliques, CECE, FSIE, FEUSO, CONCAPA 
i COFAPA, impulsa la campanya ‘Més plurals, 
més lliures, més iguals’, al costat d’altres enti-
tats que s’hi estan sumant. 

L’acció central de la campanya és una recolli-
da de signatures. Les entitats impulsores vo-
len recollir 300.000 signatures, de les quals ja 
han recollit una tercera part, per registrar-les al 
Congrés dels Diputats davant d’una proposta 
de llei que valoren com a “intervencionista” i 
que “promou la restricció de drets i llibertats 
ciutadanes”. 

cr | llegir al web +  

http://concertados.edu.es/
https://masplurales.es/
https://masplurales.es/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cristiana-contra-reforma-llei-educativa
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Valentí Feixas: “Pau López Castellote va donar 
la seva vida per l’educació del nostre país”

La Fundació Joan Profitós, sota el patronatge 
de l’Escola Pia de Catalunya i la Societat Cata-
lana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans, atorgava l’any 2016 el premi Joan 
Profitós d’Assaig Pedagògic a Valentí Feixas 
pel treball ‘Ser persona. Vida, pensament i ac-
ció pedagògica de Pau López Castellote’. Un 
premi que quatre anys més tard ha fructificat 
en un llibre homònim, presentat via streaming 
aquest dimecres 4 de novembre.

L’any 2016 el jurat premiava el treball de Feixas 
per ser “un recull de la pedagogia del nostre 
país”, ha recordat el vicepresident de la Soci-
etat Catalana de Pedagogia, Josep Serentill, i 
centrat en una figura, la de López Castellote, 
que “ha estat influència en generacions d’in-
fants de casa nostra”. Recuperar la memòria 
dels nostres pedagogs, ha afirmat Serentill, “és 
una feina vital”.

L’ànima de l’educació cristiana a Catalunya 

El catedràtic de Psicologia i Educació de la fa-
cultat Blanquerna-URL, Josep Gallifa, ha ana-
litzat tres elements claus del llibre de Valentí 
Feixas. L’obra, que és resultat del treball de 

https://www.escolapia.cat/
http://blogs.iec.cat/scp/
http://blogs.iec.cat/scp/
https://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=37
https://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=37
https://www.pageseditors.cat/ca/ser-persona.html
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doctorat de Feixas, tracta la vida i acció de Pau 
López Castellote des de tres vessants clares: “la 
seva biografia, una acció educativa molt influ-
ent, i un pensament pedagògic sòlid per enten-
dre l’educació cristiana avui”. 

La vida de López Castellote, reconeix Gallifa, 
està present en tot el llibre. Orfe de pare, amb 
una biografia plena d’obstacles i de superació 
personal, mostra la figura d’un home “treballa-
dor, compromés, i de fe”. López Castellote con-
fiava en les persones, “i era una persona feta a si 
mateixa”. Home creatiu en què obra i vida van 
de la mà, López Castellote “parla amb la vida”. 

Funda, junt amb Pere Darder, l’escola Costa 
i Llovera de Barcelona. “Una escola en aquell 
moment que connectava amb una pedagogia 
catalana i cristiana”. López Castellote, explica 
Gallifa, creia que qui educa “no és l’estructura 
sinó l’educador”. 

López Castellote tenia una clara formació clàs-
sica, humanista i tomista. “Per a López Caste-
llote l’estructura no genera vida, sinó que ho fa 
Déu, i la persona es forma en diàleg amb el seu 
ambient”. L’educació per al Pau López té dues 
dimensions, ha recordat Gallifa, “la instrucció i 

la valoració”. Creia que la formació no era no-
més en habilitats, sinó que calia “crear perso-
nes”. Apostava pel pluralisme sa que no esbor-
ra les conviccions cristianes.  

L’educació avui 

Després de l’anàlisi del llibre de Valentí Feixas 
ha tingut lloc un debat a tres bandes entre el 
director de l’Escola Pia de Terrassa, Carles Ce-
receda, la religiosa filipense, Berta Meneses, i 
la directora de l’escola Virolai, Coral Regí. 

Carles Cereceda ha defensat la idea que l’edu-
cació de l’escola cristiana és social. Cereceda ha 
recordat que la primera escola que va fundar 
sant Josep de Calassanç, fundador de l’Escola 
Pia, va partir d’una acció social a Roma. Calas-
sanç va promoure l’educació per a tothom, com 
un fet també relacional. 

L’escola, creu Cereceda, “socialitza”, i en un mo-
ment de gran incertesa, present i futura, el que 
cal és “crear coneixement, fomentar la confian-
ça, i treballar el sentit de la vida”. En la línia de 
recerca interior personal, Berta Meneses ha ex-
pressat la importància d’educar en l’espirituali-
tat. Meneses ha defensat que sense la dimensió 

espiritual “la vida s’empobreix i es condueix a 
una anèmia espiritual”.  

Des de la postura de la presència dels valors de 
l’humanisme en el centre educatiu, Coral Regí 
ha expressat que el queda avui de l’empenta pe-
dagògica creada per Pau López és la idea de la 
singularitat de cada alumne i de la visió holística 
de l’escola. Regí afirma que l’alumne “requereix 
d’educació personalitzada”, i que l’escola avui 
ha d’apostar per ser un espai que “no només en-
senyi, sinó que creiï persones i les eduqui”. 

La presentació del llibre ha finalitzat amb la 
intervenció de Valentí Feixas, doctor en Edu-
cació i autor del llibre. Feixas ha recordat com 
Pau López Castellote “va donar la seva vida per 
l’educació del nostre país”, i com defensava que 
en educació “tot havia de tenir sentit”. El segon 
element cabdal de López Castellote era la cohe-
rència i fidelitat amb la qual vivia. Quan et creus 
el que dius i amb la teva vida li dones suport, 
ha afirmat Feixas, “es crea una imatge potentís-
sima”. López Castellote era defensor de fer les 
coses “amb exigència i acolliment”. Exigència i 
rigor acadèmic, i amb l’acolliment a la persona.
 

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/feixas-pau-lopez-castellote-va-donar-vida-educacio
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Planellas: “Hem de preparar el terreny perquè 
ens puguem salvar junts”

“Amb fermesa sense dilacions”. Així s’ha com-
promès l’arquebisbe de Tarragona, Joan Plane-
llas, a implementar el pla de xoc caritatiu que 
s’ha presentat aquest dimecres al vespre. El 
mes de maig es va constituir una comissió di-
ocesana per analitzar els efectes de la Covid-19 
entre els col·lectius més vulnerables i ara se 
n’han fan públiques les conclusions. 

El document es titula ‘Impuls eclesial, trans-
formació social’ i inclou fins a 29 propostes 
concretes per a posar en pràctica dins i fora 
l’Església. Entre d’altres, proposen crear xarxes 
de solidaritat per atendre la gent gran o malal-
ta, promoure la conciliació familiar, formar la 
diòcesi en la cura del medi ambient i l’ús dels 
recursos de la Xarxa Ecoparròquia o destinar 
béns eclesials a l’ajuda de persones en situació 
d’exclusió. 

També es plantegen patrocinar una taula de 
diàleg amb polítics per difondre el pensament 
social de l’Església, oferir més espais d’interio-
rització a la societat o, en el camp tecnològic, 
apostar per la tecnologia verda, promoure la 
reparació d’equips i exigir l’eliminació de l’ob-
solescència programada. 

A
rquebisbat de Tarragona

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tarragona-crea-comissio-coronavirus
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/tau23b-impuls-eclesial-transformacio-social.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/tau23b-impuls-eclesial-transformacio-social.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/ecoparroquies


Dv, 6/11/2020 | Catalunya Religió | núm. 9911 | ECOLOGIA I JUSTÍCIA SOCIAL

“Una urgent transformació social” 

“L’Església viu en el món i res del que passi a 
germans i germanes no ens ha de passar inad-
vertit”, ha dit Joan Planellas durant la presenta-
ció del pla de xoc caritatiu. Un pla que es basa, 
segons l’arquebisbe, “en la solidaritat i l’acció so-
cial, la caritat i la pregària, l’ecologia i la justícia”. 

La proposta arriba des de la consciència que 
“es necessita una urgent transformació social” 
i s’ha treballat en el marc de la doctrina social 
de l’Església. “Amb el convenciment que no ens 
salvarem sols, com diu el nostre papa Francesc, 
hem de preparar el terreny perquè ens puguem 
salvar junts”, ha defensat Planellas. I ha anunci-
at que el document serà una de les bases del pla 
pastoral que prepara l’arquebisbat per al trienni 
2021-2023, i que s’implementarà amb estreta 
col·laboració amb el nou Secretariat per a l’Eco-
logia i la Justícia. 

El vicari episcopal de la caritat, Lluís Simón, ha 
explicat el motiu de la creació de la comissió: 
“Aquesta crisi global està colpejant amb una 
intensitat màxima tantíssimes persones”. I ha 
parlat d’afectació en l’àmbit de la salut, l’eco-
nomia, social i amb “la soledat i aïllament a la 

que s’estan veient abocades especialment les 
persones de risc”. 

A disposició de tota la societat 

Des de la comissió han buscat que la seva no fos 
només una “reflexió merament teòrica”, sinó 
que “impulsés accions concretes”. Han comp-
tat amb representats l’àmbit sanitari, educatiu, 
social i caritatiu, i també dels mitjans de comu-
nicació. Buscant propostes que “es dirigeixin 
cap a l’Església, però també a tota la societat”. 
“Posem aquest treball a disposició de tota la so-
cietat, conscients que el futur és comú”, ha dit 
Simón. 

Com a metge especialista en Geriatria, Miquel 
Domènech ha constatat que “la pandèmia ha 
provocat estralls en el col·lectiu de les persones 
grans”. I ha demanat “fer un seriós replanteig 
com a societat de la manera com estem tractant 
les nostres persones grans i malaltes”. 

El pla proposa també “reparar el mal que hem 
fet” en l’àmbit de la crisi ambiental i social, 
d’acord amb l’ecologia integral. Montserrat 
Manresa, Mestra de l’Escola Joan XXIII, ha as-
senyalat l’aposta “perquè s’apliqui una ètica 

ambiental que tingui com a referència les car-
tes del papa Francesc Laudato si’ i Fratelli tutti.” 

Pel que fa a l’exclusió social i de cara a articu-
lar respostes a l’urgència social, Domènech ha 
apuntat la necessitat d’una “xarxa intraeclesial 
que eviti duplicitats d’esforços”. I també ha de-
fensat la tecnologia per evitar l’aïllament de les 
persones i perquè les comunitats parroquials 
segueixin oferint esperança i acompanyament. 

En l’àmbit de la fe i de la formació, Montserrat 
Manresa ha recollit la proposta que “l’INSAF lideri 
una formació global a l’abast de les persones que 
reflexioni sobre què significa avui ser creient”. 

Una humanitat que es reformula 

En el tancament de l’acte Planellas ha recordat 
que “la humanitat sencera s’està tornant a for-
mular els objectius, les expectatives i els pro-
jectes”. I en aquest sentit ha defensat l’oportu-
nitat de publicat i impulsar aquest nou pla. El 
document ‘Impuls eclesial i transformació so-
cial’ s’ha presentat en directe per Internet i s’ha 
editat dins de la col·lecció TAU de l’Arquebisbat 
de Tarragona. 

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.arquebisbattarragona.cat/news/propostes-eclesials-i-socials-per-a-fer-front-als-efectes-de-la-covid-19/
https://www.arquebisbattarragona.cat/news/propostes-eclesials-i-socials-per-a-fer-front-als-efectes-de-la-covid-19/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/volem-evitar-discurs-ecologista-marge-persona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/volem-evitar-discurs-ecologista-marge-persona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fratelli-tutti-100-cites-enciclica-francesc
https://youtu.be/dmrNzLf2puM
https://www.catalunyareligio.cat/ca/planellas-preparar-terreny-salvar-junts-coronavirus
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“Volem evitar el discurs ecologista al marge 
de la persona”

El nou Secretariat per a l’Ecologia i la Justícia de 
la diòcesi de Tarragona ja ha començat a cami-
nar. Aquest dimecres es presenta el Pla de xoc 
caritatiu per afrontar els efectes de la Covid-19 
sobre la població més vulnerable. Bona part 
de les aplicacions pràctiques que se’n deriven 
tenen una estreta relació amb el nou secreta-
riat diocesà. 

Per ara, i després de cinc anys de l’encíclica 
Laudato Si’, és l’únic organisme d’aquestes ca-
racterístiques a tot Catalunya que depèn d’un 
bisbat. 

El mes de juny Oscar Millan va rebre l’encàrrec 
del vicari episcopal de la caritat, Lluís Simón, 
de dirigir un nou secretariat. Millan es va reco-
nèixer “coix en l’àmbit de l’ecologia”, però ben 
connectat a l’acció social: “Totes les qüestions 
d’injustícia social les preguem i les posem da-
munt de la taula”, apunta. Junt amb el consiliari 
del Secretariat, Albert Font, han configurat un 
equip de persones sensibles a aquests dos àm-
bits que, d’acord al pensament social del papa 
Francesc, són indestriables. Millan i Font estan 
vinculats a la parròquia de Sant Joan Baptista 
de Tarragona, on els hem entrevistat. 

https://www.arquebisbattarragona.cat/event/presentacio-del-pla-de-xoc-caritatiu-diocesa-per-a-fer-front-als-efectes-de-la-covid-19/
https://www.arquebisbattarragona.cat/event/presentacio-del-pla-de-xoc-caritatiu-diocesa-per-a-fer-front-als-efectes-de-la-covid-19/
https://youtu.be/BsJkbNg018M
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Un nou Secretariat per a un treball estable 

Quan l’arquebisbe Joan Planellas encomana la 
creació d’aquest Secretariat està pensant amb 
constituir un grup de treball “més estable”. 
L’encàrrec, per tres anys, ha de servir per posar 
en pràctica una nova consciència ecològica i 
social. “El bisbe Joan ens demana que escoltem 
i veiem la situació a la diòcesi i que coneguem 
també tot el que es fa en altres llocs”, explica Mi-
llan. Més enllà de l’etiqueta de l’ecologia, posen 
l’accent “en el discurs, en el perquè i en el com”. 

Què hi ha de fons? “Hem estat contemplant el re-
refons teològic i filosòfic de fons: hem d’aportar 
alguna cosa més que el que fan els ecologistes”, 
explica el diaca Albert Font. Sense desmerèixer 
el que considera “accions ben plantejades”–com  
poden ser les recollides de plàstics a la llera del 
riu–, volen marcar perfil propi. “Els cristians ens 
diferencia aquesta relació amb la creació, que re-
coneixem que és un regal de Déu”.

Dificultats pel respecte mutu 

Des del Secretariat han fet per ara “un treball de 
contemplació de la Laudato Si’”. Font insistei-
xen en la importància de la conversió, de pren-

dre consciència. I s’han posat l’educació com a 
base de treball del nou Secretariat. “Els canvis 
reals passen per una conversió de cor i per in-
terioritzar que la creació és un regal de Déu”, 
apunta el diaca. 

I continua: “La relació amb la creació passa pel 
germà, tots som germans, fill del mateix pare”. 
I entre els reptes socials d’avui reconeix que “és 
obvi que tenim dificultats pel respecte mutu”. 
En aquest context, consideren que cuidar la 
creació és encara més complicat: “Si em costa 
empatitzar amb un igual, cuidar la creació pot-
ser encara ens costa més”. 

“Els que abracen arbres no estan tan grillats!” 

Aquí comença, diu, “la conversió de cor: que 
és contínua, de cada dia, i que passa per la pre-
gària”. Una pràctica que els fa veure “la creació 
com un do preciós i que també és fràgil, com la 
mateixa vida”. Sense aquesta “mística”, creuen, 
hi ha el perill de caure en “l’activisme”. 

Oscar Millan recorda que les reunions del Se-
cretariat comencen sempre amb una pregària. 
I com a proposta concreta per afinar “aquesta 
conversió de cor”, han proposat a tots els mem-

bres de l’equip viure de forma personal l’experi-
ència de contemplar la natura. 

Per a Albert Font es tracta de “sentir-se em-
bolcallat per la natura, veure que Déu parla a 
través de cada animalet, de cada planteta, con-
templar-la i sentir-me acariciat per ella”. Des 
d’aquí, hi afegeix que “els que abracen arbres 
no estan tan grillats, és part de la creació, són 
éssers vius!”. 

Amb més raó veuen necessari “aquest encon-
tre personal, que segur que ajuda a apreciar, 
estimar i ser més conscient”, diu Millan. De-
fensen que sigui “una experiència de soledat” 
perquè “anar en grup inevitablement fa que et 
desconcentris, a no ser que es pugui mantenir 
el silenci”, diu el consiliari, Albert Font. 

El món urbà i els cicles de la vida 

Costa més en societats urbanitzades, de fer 
aquest pas? Diuen que sí. Albert Font parla dels 
seus pares, que són pagesos: “Ara es tempora-
da de carbasses, són molt feréstegues, creixen 
molt: per dinar i per sopar, mengem allò que 
ens proveeix la natura”. Siguin carbasses, faves 
o taronges. I mentre que “abans funcionàvem 

https://www.arquebisbattarragona.cat/2020/05/24/ecologia-i-justicia-a-cinc-anys-de-la-laudato-si/
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en funció dels cicles de la vida, les estacions” 
ara costa més viure “d’acord amb els cicles de 
la vida”. Font critica que “perquè hi hagi de 
tot al supermercat, tot l’any, darrera hi ha una 
xarxa de distribució, emmagatzematge, refri-
geració tremenda que impossibilita aquesta 
conscienciació”. 

Més soledat amb la Covid-19 

La conversió integral que demana viure el papa 
Francesc toca totes les esferes de la vida. En 
aquest cas els hàbits de consum que comenta 
Albert Font. Però també la trobada amb la per-
sona que pateix. “Cal fer un primer pas d’esti-
mar els avis, la gent que està al carrer en ambi-
ents urbans, en residències, en hospitals, que 
se senten sols”, alerta Millan. Amb la pandèmia 
veuen que aquest sentiment de soledat s’ha 
estès. “Són persones que no reben ni una tru-
cada”, explica. 

Des del Secretariat estan connectats amb 
aquests “col·lectius invisibles”. Com? Amb el 
treball amb entitats que acompanyen persones 
sense sostre. Millan parla del nou Centre Betà-
nia: “És molt bonic, perquè s’ha vist la necessi-

tat, s’ha pregat i s’ha obert el projecte”. L’últim 
recompte a la ciutat, de 2018, xifrava en 80 les 
persones que dormen als carrers de la ciutat de 
Tarragona. “Els dijous de Sant’Egidi atenem en-
tre 60 i 70 persones”, hi afegeix. 

Discursos ecologistes al marge de la persona 

“Volem evitar el discurs ecologista que deixa al 
marge la persona”, explica el diaca Albert Font. 
De fet, tots els membres del Secretariat tenen 
aquesta sensibilitat social. En formen part Xa-
vier Rius, vinculat amb la facultat de Química 
de Tarragona i del Comitè Òscar Romero; Blan-
ca Serres, que va fer experiència missionera 
a Hondures des de la Delegació de Missions, 
Montserrat Manresa, vinculada a la Frater, que 
atén persones amb discapacitat, i Gemma Pe-
drola, que regeix una casa de colònies en l’àm-
bit rural. Com a grup es troben cada quinze dies. 

Font parla també dels qui “veuen l’home com 
el depredador de la naturalesa, i conclouen que 
som una plaga i que hem de reduir el nombre 
de persones per contaminar menys”. Això, as-
segura Font, “és contrari a qualsevol postulat 
de fe cristià”. I subratlla “la importància de tenir 

Déu al centre i de contemplar el pobre com un 
germà meu”. 

Un treball transversal amb la comissió COVID 

Parlem dels vasos comunicants amb la comis-
sió que ha estudiat els efectes de la pandèmia 
sobre els col·lectius més vulnerables i com 
repercuteix en el secretariat. “La comissió va 
començar a treballar entre els mesos de maig 
i juny: el bisbe Joan ens va demanar analitzar 
què havia accentuat la pandèmia i fer un recull 
d’intuïcions i una proposta”, diu Millan. El pla 
de xoc que proposen serà una pauta d’acció per 
a totes les comissions i secretariats diocesans. 

Entre les grans intuïcions, n’hi haurà que afec-
ten el treball del Secretariat per a l’Ecologia i la 
Justícia. I, de retruc, a la resta d’òrgans diocesans. 
“L’aplicació del nostre secretariat és transver-
sal”, explica Font. Es refereix “tant al treball a les 
escoles cristianes que s’han de convertir en eco-
escoles, com a les parròquies o la delegació de 
joves”. Veuen opcions en moltes àrees. 

Quina sensibilitat han detectat sobre terreny? 
Per ara, la resposta és incipient, però compten 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tarragona-inaugura-centre-betania-persones-sense
https://www.catalunyareligio.cat/ca/tarragona-inaugura-centre-betania-persones-sense
https://www.esglesiadetarragona.cat/es-constitueix-la-comissio-diocesana-per-a-fer-front-als-efectes-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.esglesiadetarragona.cat/es-constitueix-la-comissio-diocesana-per-a-fer-front-als-efectes-de-la-pandemia-de-covid-19/
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en anar estenent la taca d’oli. “La parròquia de 
Sant Joan de Reus i de Montblanc ja són eco-
parròquies”. Això vol dir que, en la mesura de 
les seves possibilitats, fan seguiment de la pro-
posta que els últims anys ha impulsat Justícia i 
Pau a favor de l’ecologia integral. 

Oportunitat pastoral? 

El nou secretariat també percep l’aposta per 
l’ecologia i la justícia com una oportunitat per 
accedir a persones que són lluny de la dinàmica 
eclesial. “Hi ha molts cors bons fora l’Església i 
molta gent sensible al que és ecològic i la cre-
ació, el canvi climàtic o la desforestació”, diu 
Font. El fet de veure “com l’Església concep la 
creació i vol vetllar per ella, pot despertar una 
nova simpatia que fins ara no hi era”. I fins i tot, 
“la contemplació de la natura pot canalitzar-los 
cap a Déu”. 

Són “nous ponts entre el qui se sent llunyà i tro-
ba a l’Església un discurs que empatitza amb ell 
i té aquesta mateixa inquietud”. Font també 
apunta que, a diferència de “l’Església ortodo-
xa que ho té molt més present”, la catòlica no 
és un tema que hagi “treballat massa fins ara”. 

L’àmbit de la celebració i la litúrgia 

És un camí a explorar que la celebració i la li-
túrgia s’apropi més als espais naturals? Oscar 
Millan pensa de seguida en la festivitat de Sant 
Francesc d’Assís i les propostes que fan per tancar 
el Temps de la Creació diferents esglésies d’arreu 
del món. Amb tot, veu difícil generalitzar-ho. 

També Font defensa que “el temple és el lloc de 
culte”, però que no és incompatible amb què 
“es facin sortides de forma puntual i acabem 
amb una celebració litúrgica enmig del bosc”. 
“Em sembla perfecte, però no com una cosa ha-
bitual”. 

L’origen d’un compromís personal 

Què ha impulsat als responsables del nou Se-
cretariat a comprometre’s en aquest camp? En 
el cas d’Oscar Millan, que és arquitecte i està en 
contacte amb professionals que pensen l’arqui-
tectura en clau social i ecològica, el va marcar 
l’experiència de missions a Hondures. A més, fa 
uns deu anys que acompanya persones sense 
sostre, amb els Amics del carrer, i és molt sensi-
ble a situacions de pobresa energètica. 

Per a Albert Font, “la indignació i la preocupació 
pel què estem fent” li ve d’origen familiar. “De 
petit anava a recollir avellanes, adobar els arbres, 
esporgar-los, collir olives... els caps de setmana 
eren al camp”. En aquest ambient s’adona que 
“els arbres són éssers vius que et cuiden i t’ali-
menten, que en èpoques de sequera, pateixen, i 
que si els cuides, floreixen”. La vida mateixa. 

Què fan a Sant Joan Baptista? 

Quina feina han fet en línia de la conversió 
ecològica en la comunitat cristiana de la parrò-
quia de Sant Joan Baptista de Tarragona? Entre 
d’altres iniciatives, expliquen que la catequesi 
d’adults del curs passat la van dedicar a aprofun-
dir en l’encíclica Laudato Si’. També contracten 
l’electricitat a subministradors que promouen 
l’energia de fonts renovables, i han començat 
també a fer servir productes de neteja respec-
tuosos amb el medi ambient. “No hem fet res 
d’especial, més enllà del que pot anar en línia 
d’aquesta sostenibilitat i de cura de la creació”, 
explica Albert Font. “Si hi ha dues opcions i les 
coneixem, s’aplica la més òptima”. 

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/ecoparroquies
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/ecoparroquies
https://www.catalunyareligio.cat/ca/volem-evitar-discurs-ecologista-marge-persona
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Montserrat retransmet els oficis litúrgics 
amb normalitat

Tot i les noves restriccions a la mobilitat decre-
tades pel Govern, Montserrat continuarà re-
transmetent amb normalitat els oficis litúrgics. 
Montserrat va apostar, fa temps, en la utilitza-
ció de les noves tecnologies per tal de fer arribar 
els diversos oficis litúrgics a aquelles persones 
que, per qualsevol raó, no podien fer-se pre-
sents a la Basílica. Molts d’aquests oficis tenen 
una nombrosa audiència que ja ha adquirit el 
costum se seguir els diversos oficis del dia: a les 
07.30 hores, les Laudes; la Missa Conventual a 
les 11.00 hores i les Vespres a les 18.45 hores.

abadia de montserrat | llegir al web +

Nova etapa per a la Casa d’Exercicis de Sarrià

La Companyia de Jesús ha anunciat aquest di-
mecres que la Casa d’Exercicis Sant Ignasi, ubi-
cada a Sarrià, deixa la seva activitat com a casa 
d’Exercicis. La Companyia de Jesús mantindrà 
però la propietat d’aquest edifici i les seves ins-
tal·lacions passaran a formar part de l’amplia-
ció del Campus Universitari de l’IQS (Institut 
Químic Sarrià) que a partir del curs 21-22 incre-
mentarà les seves activitats acadèmiques, afe-
gint a les actuals School of Engineering i School 
of Management, la Facultat de Turisme i Direc-
ció Hotelera Sant Ignasi (HTSI), que s’integrarà 
en aquesta centenària institució universitària.

jesuïtes | llegir al web +

Josep Otón: “Visc integrant l’experiència 
de la fe amb la reflexió”

L’Editorial Claret va presentar, aquest dimarts 
4 de novembre, ‘Tabor. El Déu amagat en l’ex-
periència’, el darrer llibre de Josep Otón. La 
presentació, que va tenir molt bona acollida en-
tre el públic, es va poder seguir per streaming 
a través de les xarxes. Després d’una benvin-
guda del sacerdot responsable de l’església de 
Santa Anna, Xavier Morlans, Bruno Bérchez, 
delegat diocesà d’anunci de la fe i d’iniciació 
cristiana, va explicar vàries raons per les quals 
ell creia que valia la pena la lectura de ‘Tabor. El 
Déu amagat en l’experiència’.

claretians | llegir al web +
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Més de 5.000 estudiants i investigadors han rebut una beca de la Fundació 
“la Caixa” per ampliar la seva formació d’excel·lència 

El programa de Beques de la Fundació ”la Caixa” 
té una reconeguda trajectòria i és un referent a 
la comunitat universitària i científica. És el més 
important dels que promouen en aquest àmbit 
entitats privades d’Espanya, tant pel nombre de 
beques convocades com pel rigor en el procés de 
selecció, la varietat de les disciplines i la dotació 
econòmica de cada beca. A més, el programa es 

distingeix per l’atenció especial i el seguiment 
personal que s’ofereixen al becari abans, durant i 
després de la beca.

Així mateix, els receptors dels ajuts formen part 
de l’Associació de Becaris de ”la Caixa”, comuni-
tat que s’ha convertit en un clúster d’excel·lèn-
cia, compost per professionals de tots els àmbits 

La Fundació ”la Caixa” ha atorgat més de 5.000 
beques per ampliar la formació de joves talents 
i d’investigadors espanyols i estrangers des que 
es va posar en marxa el programa de Beques 
el 1982. En concret, 5.213 persones han tingut 
l’oportunitat de fer estudis de postgrau, doctorat 
o recerca postdoctoral a les millors universitats 
i centres de recerca del món gràcies a l’impuls 
d’aquests reputats ajuts.

Pel que fa a les disciplines escollides pels beca-
ris, destaquen les formacions en ciències de la 
vida (682 becats), enginyeria i tecnologia (647), 
medicina i salut (445), empresa (340) i filologia i 
lingüística (300).

«Som davant d’un programa veritablement 
transformador, capaç de canviar completament 
la vida de les persones que accedeixen a la beca 
ja que es poden formar a les millors institucions. 
Estem convençuts que apostar per aquests ta-
lents extraordinaris és fomentar també el can-
vi i la millora del conjunt de la societat, ja que 
l’avanç científic, la recerca i l’educació són, sens 
dubte, el motor del progrés», afirma Isidre Fainé, 
president de la Fundació ”la Caixa”.
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que són autèntics referents en els seus camps. És el cas 
de l’informàtic, físic i filòsof Sergio Boixo (University of 
New Mexico, 2003), que ha liderat a Google una fita his-
tòrica de la tecnologia en dissenyar i dirigir una compu-
tació quàntica capaç de reduir a minuts càlculs que re-
queririen segles. O el de l’economista Mar Reguant (MIT, 
2005), que ha estat escollida pel president de França, 
Emmanuel Macron, per assessorar el govern en matèria 
de canvi climàtic en el marc d’un nou comitè d’experts 
que abordarà com serà el món després del coronavirus.

Aquest programa també ha demostrat que fomentar la 
mobilitat no fa sinó establir ponts entre Espanya i altres 
països. Així, per exemple, l’enginyera química Mercè 
Balcells (Rheinisch-Westfälische Technische Hochsc-
hule Aachen, 1996) treballa des de fa un parell de dè-
cades al MIT. Balcells codirigeix el programa MIT-Spain 
”la Caixa” Foundation Seed Fund, que fomenta la col·la-
boració entre científics i estudiants del MIT i centres de 
recerca, hospitals i empreses espanyoles.

I no solament s’estableixen ponts amb Espanya, sinó 
que entre el col·lectiu de becaris també es produei-
xen nombroses sinergies i col·laboracions. Les beques 
demostren any rere any que són alguna cosa més que 
una ajuda financera. El programa de Beques de l’entitat 
manté intacta la seva filosofia de partida: facilitar opor-
tunitats a joves talents perquè puguin desenvolupar-se i 
donar el millor d’ells mateixos en benefici de tota la soci-
etat. Des de la convocatòria de l’any 2020 la inversió per 
part de la Fundació ”la Caixa” ha estat de 29,7 milions 
d’euros.
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Enguany hi ha uns 40 títols disponibles a la 
Sala Virtual Verdi i a la plataforma FilminCAT 
i el festival incorpora un cicle amb cintes sobre 
ecologia i espiritualitat. La XVII Mostra de Cine-
ma Espiritual de Catalunya se celebrarà del 15 
al 30 de novembre, amb un cartell de 63 pel·lí-
cules que es podran veure en sales i en línia. En 
total, hi ha més d’un centenar de projeccions 
previstes en una quarantena de sales reparti-
des en disset municipis d’arreu de Catalunya. 

Les poblacions que enguany acullen la Mostra 
són Barcelona, Blanes, Cerdanyola del Vallès 
(UAB), Girona, Granollers, la Vall d’en Bas, Lle-
rona (Les Franqueses del Vallès), l’Hospitalet de 

La Mostra de Cinema Espiritual, 
també en virtual per la crisi sanitària

Llobregat, Lleida, Manresa, Olesa de Montser-
rat, Olot, Reus, Sabadell, Salt, Tarragona i Vic. 

Algunes de les cintes que s’hi projectaran són El 
jove Ahmed, dels germans Dardenne, una pel·lí-
cula que aborda el tema del radicalisme religiós 
i que obre portes al diàleg; El pa de la guerra, de 
Nora Twomey, que denuncia la barbàrie a què 
són sotmeses les nenes afganeses; The Farewell, 
de Lulu Wang, sobre el dol i les diferents mane-
res que té l’ésser humà de fer-hi front. 

La Mostra arriba un any més als centres peni-
tenciaris de Catalunya i, per primer any, a tots 
els centres educatius de justícia juvenil, en 

http://cinemaespiritual.gencat.cat/
http://cinemaespiritual.gencat.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cinema-espiritual-preso-quatre-camins
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cinema-espiritual-preso-quatre-camins
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el marc de les activitats per a la reinserció de 
la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima del Departament de Justí-
cia. Aquest any s’hi projectarà el film Campeo-
nes, del director guardonat l’any passat amb el 
Premi de Cinema Espiritual, Javier Fesser. 

Oferta en línia 

L’edició d’enguany de la Mostra, que està ad-
herida a Catalunya Film Festivals, s’emmarca 
en la situació de crisi sanitària global a causa 
de la COVID-19. Per això, a banda de la versió 
presencial habitual, també hi ha disponible la 
versió en línia a través de la Sala Virtual Verdi i 
la plataforma FilminCAT. 

A la Sala Virtual Verdi destaquen els films dels 
directors Éric Toledano i Olivier Nakache: 
Samba, c’est la vie!, i Especials. A la plataforma 
FilminCAT s’obre un canal sobre cinema espiri-
tual, amb 32 pel·lícules agrupades en els blocs 
següents: la culpa i el perdó (personatges que 
cerquen la redempció); dilemes espirituals (quan 
la vida et posa reptes); la mort i la vida (prendre 
consciència de la nostra existència), i personat-
ges entre el cel i la terra (vivències inspiradores). 

La mostra es projecta en una tipologia molt 
àmplia de sales: de cinema, però també sales de 
centres cívics, culturals, religiosos, penitencia-
ris o universitats. Totes preveuen les mesures 
d’higiene i prevenció de la COVID-19 i els pro-
tocols de seguretat. 

Cicle Ecologia i espiritualitat 

La Mostra se suma a la commemoració del cin-
què aniversari de l’encíclica social i ecològica 
Laudato si del papa Francesc, que clama per 
un món més fratern i més sostenible. Així, el ci-
cle Ecologia i espiritualitat, amb la col·laboració 
de Justícia i Pau, projecta dos documentals que 
conviden a la reflexió sobre quin model de pla-
neta volem: La sal de la Terra, de Wim Wenders 
i Juliano Ribeiro Salgado, una reflexió sobre 
les desigualtats i els interrogants que ens plan-
tegem com a raça humana, i Els espigoladors i 
l’espigoladora, d’Agnès Varda, que ens fa reflexi-
onar sobre la societat de consum en què vivim. 

Retrospectiva de Robert Bresson 

La Filmoteca de Catalunya acull les retrospecti-
ves inspirades en el llibre de Pau Schrader L’es-

til transcendental en el cinema: Ozu, Bresson, 
Dreyer, amb el cicle dedicat a Robert Bresson 
(França, 1901-1999). Amb només tretze films 
envoltats d’una mena d’aurèola d’espiritualitat, 
Bresson va desenvolupar un discurs a la recer-
ca d’un ascetisme total i absolut per mirar de 
captar allò que escapa a la mirada ordinària. 

El III Premi de Cinema Espiritual 

 La consellera de Justícia, Ester Capella, lliurarà 
el dia  26 de novembre el III Premi de Cinema 
Espiritual. Aquest guardó s’atorga des del 2018 
a un director de cinema que s’hagi significat pel 
seu compromís amb la societat a través de les 
seves pel·lícules. 

Un any més tindrà lloc també el concurs La pa-
raula s’agrada en dos centres de secundària de 
Barcelona: l’escola dels jesuïtes de Casp i l’IES 
Flos i Calcat. El concurs està conduït per l’enig-
mista i escriptor Màrius Serra, que proposa 
enigmes lingüístics sobre el vocabulari de les 
religions. 
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Sobre la sèrie Unorthodox

PER JOSEP GALLIFA
A UNIVERSITAS

Durant el confinament es va fer popular la sèrie 
Unorthodox, que durant un temps fou de les 
més vistes a la plataforma Netflix. Va sorpren-
dre que fos tant exitosa doncs és de temàtica 
religiosa, acostumats com estem a la poca pre-
sència del fet religiós als mitjans. És una sèrie 
molt adequada per ser vista en família o en 
grup i per poder ser comentada. No és que sigui 
una persona gaire de mirar sèries, però el con-
finament ens va afectar a tots... Ja se’n ha parlat 
d’aquesta sèrie, però deixin-me dir-ne un parell 
de coses de perquè crec que és es interessant 
des del punt de vista cristià: 

Unorthodox basada en l’autobiografia de Debo-
rah Feldman, Unorthodox: The Scandalous Re-
jection of My Hasidic Roots, presenta el procés 
de fugida d’una jove de 19 anys, Esty, respecte 
de la seva comunitat religiosa ortodoxa jue-
va.  Fuig també del seu matrimoni pactat i de 
la seva comunitat de Williamsburg (Brooklyn, 
Nova York). 

Fuig a Berlín, on viu la seva mare i intenta adap-
tar-se a una vida secularitzada. El seu marit viat-
ja a Berlín amb el seu cosí, per ordre del rabí de la 
comunitat, per intentar trobar-la i fer-la retornar. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas
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Deia que és interessant pels cristians. Primer 
perquè aquesta comunitat amb totes les seves 
festes i costums centrades en la vida religiosa 
i que donen el context de la sèrie,  s’assembla 
molt –salvant les distàncies d’època- al que en 
l’Evangeli s’anomenen els fariseus. Deixant de 
banda la connotació negativa que ja ha agafat 
la paraula fariseu, i tot i que no anaven amb 
barrets negres de pell, els shtreimels com els se-
guidors de Baal Sam Tov, sí que seguien estric-
tament, com els orthodoxes de la sèrie, la Llei 
de Moisès i realitzaven totes les obres, ritus, 
banys rituals -mikveh, filactèries -tefilin, i obrar 
ortodox seguint estrictament la Torà. Jesús es 
va oposar als fariseus. 

Esty viu una rebel·lió interior, simbolitzada 
amb l’acte de treure’s la perruca, característica 
forma de cobrir-se el cabell de les dones de la 
comunitat hashídica. Tanmateix, la protagonis-
ta no deixa de ser una persona religiosa, col·la-
boradora, que estima els altres, en una actitud 

més interior que exterior. Bona part de l’atractiu 
de la sèrie està en el caràcter, la determinació i 
força interior, la llibertat d’elecció de la protago-
nista. També els primers cristians van donar un 
pas semblant. Quan Pau i Bernabé van anar a 
Jerusalem des d’Antioquia celebrant-se el Con-
cili de Jerusalem (Gàlates, 2; Fets, 15) al voltant 
de l’any 50 que va autoritzar a aquells primers 
cristians no seguir totes les prescripcions, per 
exemple la circumcisió, i centrar-se en el més 
essencial. Naixia el cristianisme. 

Quantes vegades a la història, una persona o 
un grup, ha fet aquest camí des de les formes 
externes, lleis i normes, cap a l’essencial. Una 
conversió cap a l’interior. Es el camí també del 
cristianisme. Es clar que en el camí d’Esty hi 
manca encara la Fe, però  la podem veure molt 
pròxima a la sensibilitat cristiana. 

josep gallifa | llegir al web +  
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Mor Josep Cardús, el capellà que estimava 
les persones

Se n’ha anat un dels grans. Aquest dissabte, vi-
gília de Tots Sants, ha mort mossèn Josep Car-
dús. A finals de novembre hauria fet 90 anys. 
Home culte, punyent en el compromís social, 
cívic i polític, intel·ligent i hàbil en el diàleg, 
Cardús ha marcat més d’una generació. Dins i 
fora l’Església. Sobretot al Vallès Oriental, on ha 
viscut des de fa més de seixanta anys. 

Aquest dilluns, en ocasió del seu funeral a l’es-
glésia de Marata, el seu nebot Salvador Cardús 
va llegir un text escrit el 1961 a petició seva. “A 
Marata hi vaig anar enamorat, i encara em dura 
l’enamorament”, deia el fragment. En l’escrit Jo-
sep Cardús apuntava també que “una persona, 

un poble, avancen pel camí del progrés a pro-
porció de la descoberta que fan de si mateixos. 
Quan s’han trobat o si voleu quan s’han retro-
bat, quan han pres el seu viure seriosament”.

En la celebració també va intervenir Eva Navar-
rete, una de les persones que l’ha cuidat els úl-
tims anys. Ha descrit Cardús com “un bon pas-
tor”: “Li dolia no poder atendre bé la seva gent, 
tant espiritualment com humanament, no sa-
ber-ne prou o no disposar de les bones eines, 
o no fer arribar adequadament el missatge de 
l’Evangeli a qui el buscava”, apunta. I hi afegeix 
que “en canvi, no li havia preocupat gaire si a 
missa eren pocs o molts”.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/josep-cardus-poble-avanca-quan-pren-viure-seriosament
https://www.catalunyareligio.cat/ca/josep-cardus-poble-avanca-quan-pren-viure-seriosament
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“Fa falta arribar a les persones”, defensava Jo-
sep Cardús en una entrevista a Catalunya Re-
ligió, publicada fa un any. En aquella conversa 
insistia que “l’actitud és fonamental” i alertava 
del perill de barrejar-hi la ideologia. Vivia la fe 
amb molta naturalitat, sense impostar, i va en-
gegar diverses iniciatives de diàleg amb la cul-
tura. Projectes en favor de les persones, en què 
hi participava gent de tota mena. Quan li vam 
demanar per les seves prioritats pastorals, no 
ho va dubtar: “La gent, el primer és la gent”. 

En diàleg permanent amb els altres 

Capellà de gran arrelament, ha estat rector de 
la parròquia de Santa Coloma de Marata des de 
fa 63 anys i des de fa una trentena més, també 
de Sant Mamet, de Corró d’Amunt. Va trencar 
esquemes en la pràctica pastoral. 

Difusor del Concili Vaticà II, va fer pinya amb 
els capellans Joan Vallicrosa i Josep Dalmau. 

Va formar part de Centre Ecumènic de Barcelo-
na, espai de trobada entre catòlics i protestants, 
on va fer amistat amb el sociòleg Joan Estruch. 
Vinculat a l’escoltisme, de jove va formar part 
de l’agrupament de la seva parròquia, la Sagra-
da Família de Terrassa. D’adult va ser consiliari  
de l’Agrupament de la Mare de Déu del Roser de 
Barcelona. A principis dels anys vuitanta, Cardús 
va engegar l’escola de catequistes a Granollers.

De família creient, Josep Cardús i Grau (Ter-
rassa, 1930), entra al seminari de La Conreria 
a punt de fer els onze anys, el dia de Sant Mi-
quel. En acabar la formació, el 1954, és destinat 
a Sant Pere de Ribes. El gener del 1957 és nome-
nat vicari a Sant Antoni Abat, de Vilanova i la 
Geltrú. I l’octubre d’aquell mateix any arribava 
a Marata. El 2017 va rebre la Medalla d’Honor 
de les Franqueses del Vallès. 

Hi ha viscut fins fa uns mesos, quan se li va 
diagnosticar un càncer. Va perdre l’autonomia 

amb què havia pogut estar a casa seva. Va se-
guir el tractament des de la residència de Corró 
d’Avall. Malgrat les restriccions de visites per la 
pandèmia, seguia connectat amb el món exte-
rior. Fins i tot, quan encara eren permeses les 
visites, va fer catequesi amb un nen que acom-
panyava de la parròquia de Sant Mamet, de 
Corró d’Amunt. 

El diumenge de fa tres setmanes van enterrar 
el seu germà bessó, Oriol Cardús, de qui estava 
molt orgullós i amb qui mantenien una estre-
ta relació. Al cap d’una setmana va ingressar 
a l’Hospital de Granollers perquè es trobava 
malament. Ha viscut conscient fins l’últim mo-
ment. I patia per estar desatenent les seves par-
ròquies. Són molts els que el trobaran a faltar. 

laura mor –cr | llegir al web +  
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Aquesta setmana ens ha deixat en Josep Ma-
ria Gasch i Riudor, als 80 anys i després d’una 
llarga malaltia. Cristià compromès i jurista de 
vocació i professió, va esmerçar la seva fe i la 
passió per la justícia al servei de la gent feble i 
descartada, amb l’afany de bastir una societat 
millor per a tothom, justa i lliure. 

Va iniciar el seu compromís en la resistència an-
tifranquista des de la seva època d’estudiant de 
dret, on va conèixer la seva esposa, companya de 
vida i mare dels seus tres fills, l’Angelina Hurios. 

Com a jurista i advocat, cal recordar el seu 
paper de co-fundador del despatx Col·lectiu 

Josep Maria Gasch, cristià i jurista 
al servei dels febles

Ronda, pioner junt amb altres d’aquella època, 
d’una nova forma d’exercir l’advocacia, molt 
específicament en la defensa dels drets dels 
treballadors i dels represaliats pel sinistre Tri-
bunal de Orden Público; la seva implicació en 
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, partici-
pant activament i per molts anys en la Comissió 
de Defensa dels Drets de les Persones; i en les 
tasques de govern corporatives, en moments 
difícils dels finals del franquisme i de la transi-
ció democràtica, i de la que en va ser Diputat i 
Secretari General. 

Però, a més d’aquestes facetes de projecció 
pública, voldria recordar la seva tasca, més si-

https://www.cronda.coop/Actualitat/Noticies/En-memoria-de-Josep-Maria-Gasch-Riudor
https://www.cronda.coop/Actualitat/Noticies/En-memoria-de-Josep-Maria-Gasch-Riudor
https://www.icab.cat/
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lenciosa però necessària, d’assessor i conseller 
de tantes persones i entitats, buscant soluci-
ons assenyades, però també agosarades, per a 
molts problemes i patiments; tot això, amb el 
seu tarannà d’escoltador respectuós i atent i la 
seva mirada sorneguera, envoltat pel fum de la 
seva inseparable pipa... 

La seva vivència d’home de fe es va enfortir 
amb l’estímul que va donar el Concili Vaticà II a 
molts joves creients de la seva generació; i la va 
posar de manifest en nombrosos serveis i com-
promisos, com la seva època de President del 
Moviment d’Escoltisme cristià de Catalunya, 
on va impulsar-ne la renovació al servei del 
país; la seva perllongada col·laboració en el si 
del Centre d’Estudis Francesc Eiximenis-Grup 
Català del Moviment Internacional de Pax Ro-
mana; i sobretot, per la seva discreta ajuda i 

generositat, en tots els sentits, en multitud de 
causes i situacions de necessitat. 

Voldria acabar amb el record de la darrera ve-
gada en que vàrem coincidir en un acte públic, 
amb ocasió de la presentació, l’any 2017, preci-
sament en la sala d’actes del Col·lectiu Ronda, 
que va cedir generosament, de l’Agenda Llati-
noamericana, aquesta eina senzilla però revo-
lucionària creada profèticament pel bisbe Pere 
Casaldàliga i per José Mª Vigil, els valors dels 
quals compartia plenament. 

Reposa en pau, Josep Maria, home bo i fidel! 

Eduald Vendrell és president de 
Justícia i Pau Barcelona
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Canòlich Music 2020, una veu davant l’emergència

L’equip de Canòlich Music proposem aquesta 
edició del nostre festival tenint en compte la si-
tuació de la Covid19 viscuda durant aquest any 
i també tenint en compte que encara cal mante-
nir-nos amatents a les circumstàncies sanitàries.

El nostre projecte des del seu inici ha buscat 
fer de la música una eina per fer vibrar els jo-
ves i donar-los missatges positius de solidari-
tat, d’esperança, de convivència, de festa i de 
celebració que trobem inspirats en l’Evangeli. 
Aquests valors connecten amb l’esperit que ha 

-Missa Gòspel amb el grup “Vocal Groove” a 
l’església de Sant Julià de Lòria pel canal youtu-
be del Canòlich Music.

-Concert de Migueli, pel canal youtube del Ca-
nòlich Music (Participació presencial limitada).

Volem amb aquest programa que:
-Es pugui fer a l’escola durant una tutoria o du-
rant la classe de Religió.
-Es pugui fer en un grup de joves reunits. 
-Conèixer les cançons més significatives de les 
edicions dels festivals anteriors.

Les inscripcions es gestionaran a través de la 
pàgina web: www.canolichmusic.com. 

canòlich music | llegir al web +  

viscut la nostra societat davant l’emergència: 
una resposta solidària i una actitud responsa-
ble per superar junts l’emergència. 

Durant el mes de novembre 2020, podreu par-
ticipar:

-Concurs de Tik-tok (data límit 20 de novem-
bre) - consulteu les bases a la web.
-Concerts que estaran penjats al canal youtu-
be del Canòlich Music: Batecs de vida. —Batecs 
d’esperança. — Batecs d’energia: DJ Garden & 
AlexGR en concert.
-Taller: Cançons per a l’esperança i la vida des de 
la teva escola (a través de la plataforma Moodle).

Tot això serà en format online i el dia 21 de no-
vembre emès en directe en youtube.

http://www.canolichmusic.com/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/canolich-music-2020-veu-davant-emergencia
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Ca n’Eva: “No acomiadar una persona 
estimada és un plus de dolor”

Acompanya Fundació Ca n’Eva i l’arquebisbat 
de Barcelona posen en marxa el Servei Integral 
d’Acompanyament al Dol i la Malaltia (SADiM). 
Aquesta iniciativa, nascuda arrel de l’encàrrec 
del cardenal Joan Josep Omella de reforçar 
l’acompanyament al dol del Secretariat diocesà 
de Pastoral de la Salut, servirà per sumar esfor-
ços en una situació sanitària i de vivència del 
dol que està portant situacions “especialment 
dures”. 

Els serveis d’acompanyament al dol que no 
s’han interromput en cap moment, estan ate-
nent especialment a persones de mitjana edat 
que han perdut la seva parella o als seus pares 
a causa de la COVID-19, i que s’han trobat sen-
se poder veure’ls o acomiadar-los en el darrer 
moment. 

Per Miquel Mora, director de Ca n’Eva, “la im-
possibilitat d’acomiadar a la persona estimada 
afegeix un plus de dolor i confusió en el procés 
de dol”. 

Ca n’Eva, entitat hospitalària que segueix el 
carisma de l’Orde de Sant Joan de Déu, compta 
amb més de 15 anys d’experiència en l’acom-

http://www.sadim.org/
https://www.ohsjd.es/
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panyament al dol. El seu director destaca dels 
temps actuals que moltes persones “estan es-
pecialment colpides, tristes o amb ràbia”. Si bé 
“poques persones moren soles, i menys des de 
la perspectiva de la fe, ens estem trobant amb 
situacions molt dures de viure per als familiars 
més propers”, ha explicat Mora. 

Una part fonamental per iniciar el procés de 
dol passa per un acomiadament proper. Un fet 

que no ha estat possible per aquells familiars 
que “s’han trobat amb un taüt que no podien 
obrir per motius sanitaris o a qui han fet arribar 
les cendres”, sense poder viure una cerimònia 
d’acomiadament. 

Un servei al centre de la ciutat 

El nou servei promogut per Ca n’Eva i l’arque-
bisbat, que té el seu espai físic a la plaça Urqui-

naona de Barcelona, vol sumar les activitats 
que ambdues entitats ja estaven desenvolu-
pant. Grups de dol, i visites a malalts als hos-
pitals o domicilis són alguns dels serveis que 
voluntaris i professionals porten temps duent a 
terme. Unes activitats que les mesures per evi-
tar la propagació del virus no han interromput, 
però sí que han obligat a adaptar-se. Un exem-
ple en són els grups de dol, que han passat de 
10 a 4 persones per complir amb els quòrum de 
grups dictaminat per les autoritats. 

El SADiM ofereix programes d’acompanya-
ment individual, grupal (atenció en grups de 
màxim 10 persones, quan les condicions ho 
permetin) i de parella i família. També es con-
templa un programa d’assessorament i suport 
pel seguiment de casos i, finalment, tallers for-
matius per dotar de recursos per acompanyar 
en l’elaboració del dol. Aquests darrers estan 
adreçats especialment a professionals de l’aten-
ció sanitària i de les cures en general, així com 
també del món educatiu (CAP, centres residen-
cials, menors, tutelats, centres educatius). 

ignasi escudero –cr | llegir al web +  
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Tamar, una molt incorrecta avantpassada
de Jesús 

PER JOSEP LLIGADAS
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

La història de Tamar és la història d’una dona 
que defensa els seus drets, per damunt de qual-
sevol normativa o convenció social, trencant 
tot patró de comportament assignat a les do-
nes, i sense acceptar haver de quedar-se margi-
nada en un racó per la falta d’ètica i de respecte 
d’un dels fills de Jacob, Judà. I aquesta dona, 
que el llibre de Rut esmenta amb entusiasme 
(Rut 4,12), serà precisament avantpassada del 
Messies, tal com s’encarrega de destacar l’evan-
gelista Mateu en presentar la genealogia de Je-
sús (Mateu 1,3). 

La història és al capítol 38 del llibre del Gènesi. 
Judà, un dels dotze fills de Jacob, se’n va a viu-
re en una regió lluny d’on vivien els seus ger-
mans. Allà coneix una dona cananea, Xua, s’hi 
casa, i té tres fills: Er, Onan i Xelà. Quan Er va 
ser gran, Judà el va casar amb Tamar, però aviat 
Er va morir. Llavors, seguint l’anomenada “llei 
del levirat”, que disposava que quan un home 
casat moria sense fills el seu germà s’havia 
d’unir a la viuda per donar-li una descendència 
que constaria com si fos del germà mort, Judà 
li diu a Onan que s’uneixi a Tamar. Però Onan, 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre
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cada cop que anava a tenir relacions amb la 
seva cunyada, com que sabia que aquell fill no 
seria legalment seu, “deixava caure el semen a 
terra per no donar descendència al seu germà”. 
I “aquest comportament ofenia molt el Senyor, 
que va fer morir Onan”. 

Del comportament d’Onan en ve la paraula 
“onanisme”, que equival a masturbació, si bé el 
pecat d’Onan, com es veu clarament, no és un 
pecat sexual, sinó que és un pecat d’incompli-
ment dels deures familiars i d’insolidaritat amb 
la viuda. 

Davant la mort dels seus dos fills grans, Judà 
s’espanta, i envia Tamar a casa dels seus pares, 
amb l’excusa que el tercer fill, Xelà, encara és 
massa petit perquè tingui relacions amb ella, i 
amb la promesa que quan el noi creixi ja la cri-
darà. Però el temps passa i Judà, que té por que 
si Xelà se’n va al llit amb Tamar també mori, no 
compleix el que havia promès. 

I Tamar veu que Judà la deixarà a l’estacada, 
viuda i sense fills, que era una de les coses pit-

jors que en aquella època li podien passar a una 
dona. I decideix actuar. Un dia s’assabenta que 
Judà passarà per allà prop, perquè ha d’anar a 
trobar els qui esquilaven els seus ramats. I es 
treu els vestits de viuda, es cobreix la cara amb 
un vel, i es posa a la vora del camí com si fos 
una prostituta. Judà passa per allà, li vénen ga-
nes d’anar amb la dona, i ella li pregunta quant 
li pagarà. Judà li ofereix un cabrit del ramat, que 
li donarà quan torni a passar per allà. Tamar li 
demana que mentrestant, com a penyora, li 
deixi el bastó i el segell amb el cordó, i Judà els 
hi dona. Després jeu amb ella, i la deixa emba-
rassada. I Tamar se’n torna a casa, i es vesteix 
altre cop de viuda. 

Poc després, Judà envia un emissari a portar-li 
el cabrit a la suposada prostituta i a recuperar 
la penyora, però al poble li diuen que allà no hi 
hagut mai cap prostituta, de manera que, per 
por de fer el ridícul, Judà es resigna a perdre el 
bastó i el segell. 

I al cap d’un temps esclata la tragèdia. A Judà 
li arriba la notícia: “Tamar, la teva nora, s’ha 

prostituït i a més ha quedat embarassada!”. La 
reacció de Judà és cruel i fulminant: “Que la tre-
guin a fora i que la cremin!”. I Tamar no reac-
ciona, sinó que espera que se l’enduguin i, de 
camí, envia a dir a Judà: “L’home a qui pertany 
tot això és qui m’ha deixat embarassada. Mira 
de qui són aquest segell, aquest cordó i aquest 
bastó”. I Judà, avergonyit, ha de reconèixer els 
fets: “Ella té més raó que jo, perquè jo l’havia de 
donar per muller al meu fill Xelà”. 

I Tamar va tenir bessons, fills del seu sogre, i 
d’un d’ells, Fares, en descendirà el rei David i, 
després, Jesús el Messies. 

(El nom de Tamar em fa pensar en el d’una 
convilatana meva, Tamara Carrasco, finalment 
absolta d’unes acusacions estúpides. Servidor, 
que, com tothom sap, a diferència d’ella no soc 
gens independentista, vull aprofitar l’ocasió 
per felicitar-la i per protestar de la insensatesa 
rància que fa niu en el món judicial). 
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La junta atura les visites a la Sagrada 
Família
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https://beteve.cat/politica/barcelona-no-tindra-pessebre-placa-sant-jaume-nadal-2020/
https://sagradafamilia.org/-/la-junta-atura-les-visites-a-la-basilica
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2020/11565-condol-del-coprincep-episcopal-al-president-federal-d-austria
https://www.lamanyana.cat/cultura/public/article/el-consorci-del-museu-de-lleida-el-bisbat-i-la-generalitat-recorreran-la-sentencia-de-lart-de-la-f/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/comunicat_atacs_viena.pdf
https://elpais.com/internacional/2020-11-01/la-iglesia-protestante-de-los-paises-bajos-pide-perdon-a-los-judios.html
https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/actualitat/noticies/defuncio-de-mn-manuel-fuentemilla
https://elpais.com/internacional/2020-11-05/el-papa-retira-los-fondos-a-la-secretaria-de-estado.html
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