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de Pastoral vol continuar en aquest número 
marcada per a tot aquest any 96 de 

.... números quasi monogràfics als documents I 
tenIes·· del Concili Provincial Tarraconense. 

I és tan nombrosa la quantitat de reflexions 
i aportacions que ha suscitat el tercer caprtol sobre 
La sol. licitud pels més pobres I marginats, que ens 
hem vist obligats, amb molt de gust, a oferir dos 
quaderns en un mateix número, com un bon servei 
als nostres subscriptors I subcrlptores, I a tothom 
que desitgi enriquir-se amb les col.laboracions de 
caire teòric i reflexiu I de vivència experiencial que 
ens han arrIbat sobre el tema. 

En aquest primer quadern, que es pot adquirir també 
independentment del 156-2, el professor Antoni M. 
Oriol, que va ser el relator del document conciliar que 
ens ocupa, juntament amb els ponents Pilar Malla i 
F. Xavier Rius, ens ofereix una acurada I exhaustiva 
reflexió sobre el seu contingut tal com ha quedat Ja 
definitivament aprovat. 

L'autor presenta I comenta les quaranta-dues 
resolucions del caprtol, les exposa per ordre de 
qualificacIó en funció dels distints nivells de 
comprom{s amb què els nostres bIsbes les valoren 
i afegeix vInt-i-cInc punts d'examen sobre 
l'empenyorament personal que impliquen. 3 
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AI quadern 156-2, com a complement experiencial i 
vivencial, trobareu una pila d'exposicions i de treballs 
que s'estan fent en l'àmbit de fa marginació i de la 
pobresa a casa nostra: Engrunes, Centre Català de 
Solidaritat, Betània, Etnos, Els Salesians a la Mi na, 
ACAS de Girona, Casal Claret de Vic, Càrltas 
Interparroquial de Cervera, Comunitat de sant Egidi, 
etc., etc. 

Que la lectura i reflexió de totes aquestes pàgines 
sigui profitosa, sempre sol.licits a compartir les 
tristeses i les angoixes, les alegries i les esperances 
dels nostres germans i germanes més febles i 
oblidats. 



Introducció: 
Corresponsabilitzar-nos, testimoniejar, 
actuar (Agents i àmbits) 

El Concili Provincial Tarraconense 
de 1995 conté un missatge que s'ex
plicita en els quatre capítols següents: 

I. Anunciar l'Evangeli a la nostra 
societat. 

11. La Paraula de Déu i els Sagra
ments en les nostres Esglésies. 

III. La Sol.licitud pels més pobres 
i marginats. 

IV. La Comunió eclesial i la coor
dinació interdiocesana de les nostres 
Esglésies. 

El present treball se centra en el 
tercer capítol el qual, al seu torn, 
consta de quatre seccions que podem 
resumir com segueix: 

Primera: tots els creients i batejats 
en Crist som eclesialment correspon
sables -tant a nivell de sol licitud com 
d'organització- dels nostres germans 
més pobres i marginats. 

Segona: l'exigència inlraeclesial de 
testimoni de vida és indefugible; afec
ta la pràctica dels drets, l'us dels béns 
temporals i el comportament econo
micosocial. 

Tercera: els agents institucionals 
caritativosocials de l'Església, (entre 

ells: Càritas, les institucions de vida 
consagrada, el voluntariat social) i els 
cristians en general, especialment els 
laics, pel que fa al compromís social, 
cultural i polític, hem de renovar-nos 
contínuament a fi de respondre de la 
manera més eficaç possible als reptes 
de la pobresa i la marginació. 

Quarta: entre els objectius especí
fics urgents, cal tenir molt presents els 
que afecten els malalts, presos, Tercer 
Món, zones rurals, món marítim i 
Quart Món (bosses de pobresa), bo i 
prosseguint l'acció en la resta d'espais 
problemàtics. 

Presentem a continuació un doble 
compendi del capítol: predominant
ment enunciatiu, el primer i de caire 
esquemàtic el segon', sota l'encapça
lament «Corresponsabilitzar-nos, tes
timoniejar, actuar (agents i àmbits)>>, 
amb el benentès que «agents» respon 
a la secció tercera i «àmbits» a la sec
ció quarta. La numeració de les 
fórmules-resum abraça des del n. 76 
al n. 118, amb fidelitat a l'ordre de les 
170 resolucions del Concili. Usarem 
les dites fórmules com a títols en el 
decurs de la presentació a fi de 
facilitar-ne una certa memorització. 

I El compendi enunciatiu sintetitza el contingut del tercer capítol en clau d'assumpció perso
nal (<<nosaltres») i d'explicitació vivencial; el compendi esquemàtic ho fa en clau de vertebració 
lògica i de redacció expositiva. D'aquesta manera, des de les primeres pàgines, el lector pot 
entrar de ple en el cor del missatge. 5 
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Les sigles ViP corresponen als con
ceptes de «vinculan!» i «prioritària», 
respectivament; ho remarcarem en 
cada moment oportú. 

A. COMPENDI ENUNCIATIU 

Fidels a l'ensenyament i dòcils al 
guiatge del Concili Provincial Tarraco
nense de 1995, els cristians de les 
Esglésies amb seu a Catalunya ens 
obrim als nostres germans més pobres 
i marginats corresponsabilitzant-nos
en, testimoniejant i actuant. 

Ens en corresponsabilitzem 

a. Actitudinalment, mitjançant una 
creixent sol licitud que fem palesa: vi
vint i proclamant com Jesús; connec
tant Eucaristia i caritat fraterna, fe i 
vida; avançant pels camins de la Doc
trina Social de l'Església i intensificant 
el nostre treball en la pastoral de la 
pobresa. 

b. Estructuralment, preparant la 
creació d'un Secretariat Social Inter
diocesà que coronarà uns previs i 
adients organismes coordinadors in
tradiocesans de pastoral social, i que 
tindrà en compte els recents docu
ments de l'episcopat espanyol en 
aquest àmbit. 

Testimoniegem al si de les nostres 
Esglésies 

a. Amb un comportament que hi 
reconeix i respecta els drets de la per
sona tant d'una manera general com 
en els aspectes concrets del salari, de 
la participació femenina i de la no mar
ginació espiritual; i que fa un recte ús 

dels béns temporals adverat en la vi
vència de la pobresa evangèlica, en 
una gestió dels recursos eclesials bas
tida sobre la comunió cristiana de béns 
i en una revisió de les fundacions dio
cesanes amarada de sentit social. 

b. Amb uns criteris i unaformació 
que, recordats habitualment en la pre
dicació i en la catequesi, es tradueixen 
en el compliment del setè manament, 
el respecte de la natura, la no transfor
mació de les persones en instrument 
d'ús o en font d'ingressos, l'aplicació 
de l'ensenyament social del Concili 
Vaticà lI, una acció privada i pública 
que elimini les situacions de greu ne
cessitat que legitimen l'accés als béns 
d'altri i un enfrontament lúcid i realis
ta de la plaga social de l'atur. 

Actuem en les nostres societats, a 
més de la manera general implícita en 
els anteriors apartats, d'una manera 
específica, és a dir, accentuant les tas
ques d'uns determinats agents i ate
nent les urgències d'uns objectius es
pecífics. 

a. Els agents són, des del punt de 
vista institucional, Càritas, la vida 
consagrada i el voluntariat social: I) 
Ens preocupem de la dotació i implan
tació general de Càritas i, en estreta 
relació amb ella i l'Episcopat català, de 
l'adient suport al Centre Català de So
lidaritat. 2) Reconeixem la tasca de les 
institucions de vida consagrada a fa
vor dels pobres i marginats, bo i insis
tint en llur envigoriment, actualització 
i pertinent futur en tots els seus ves
sants: educatiu, sanitari, vivencial i 
d'inseriment, alhora que reblant la tra
dició hospitalària de les comunitats 



monàstiques i contemplatives. 3) Re
coneixem així mateix la callada feina 
de tantes persones a favor dels pobres 
i marginats, i volem potenciar ulterior
ment la formació, l'esperit evangèlic 
i l'intercanvi evangelitzador del volun
tariat cristià g¡¡rantint-ne ensems la 
gratuïtat. - Des del punt de vista per
sonal, tots els membres de l'Església, 
i especialment els laics, assumim i 
duem a terme els nostres compromi
sos economicosocials (empresa - tre
ball) i associacionals, alhora que: vivim 
la definició cristiana de propietat, in
corporem progressivament l' ensenya
ment d' «Arrels Cristianes de Cata
lunya» entorn del nostre país, assumim 
les nostres responsabilitats polítiques, 
acompanyem des de les nostres co
munitats cristianes els nostres ger
mans engatjats en sindicats i partits, 
col.laborem amb les persones i asso
ciacions que treballen no confes
sionalment en el camp de la margina
ció, i demanem a les institucions 
públiques i privades que assumeixin 
llurs responsabilitats en l'esmentat 
àmbit. 

b. Els cristians atenem especial
ment les urgències pròpies dels se
güents objectius específics: I) els 
malalts, rellançant una acció pastoral 
que els té com a protagonistes i desti
nataris en els aspectes sacramental, 
evangelitzador, dinamitzador, d'espiri-

tualitat del patiment i testimonial, bo i 
col.laborant amb totes les iniciatives 
encaminades a llur bé; i que insta el 
personal sanitari a afavorir el tracta
ment pal.liatiu i a fer objecció de cons
ciència quan casos extrems la recla
mín. 2) Els presos, instant una 
universal conscienciació de llur situa
ció i una particular acció dels respon
sables de la pastoral penitenciària, de 
les corresponents institucions peniten
cials i de les diòcesis. Per analogia, 
condemnem tota forma de tortura i 
ens alegrem, amb criteris i sentiments 
cristians, de l'eliminació de la pena de 
mort. 3) El Tercer Món, sentint-nos
en corresponsables, donant suport 
amb discerniment a les campanyes en
degades en llur ajut, potenciant ager
manaments als nivells diocesà, arxi
prestal i parroquial, denunciant el 
racisme i la xenofòbia, i treballant en 
la integració dels immigrants. 4) Les 
zones rurals, col laborant en les ini
ci atives de promoció dels pagesos i 
instant les autoritats i les institucions 
públiques a atendre'ls amb criteris de
cididament ètics, afegits als econò
mics. 5) El món marítim, amb perso
nes, recursos i coordinació adients. 
6) El Quart Món, apel.lant a les con
cretes responsabilitats de la societat, 
dels governants i dels sindicats, a més 
de dur a terme l'acció directa a llur 
favor que traspua en tot el contingut 
del capítol tercer. 

7 
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POBRES ALGUNS H, VOWN~ 
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AGENTS TARIAT 
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1. CONTINGUT 

I. AI servei de la corresponsabilització 
eclesial davant la pobresa i la 
marginació (<<Corresponsabilitzar-nos») 

Aquesta primera secció consta de 
dos articles: 

A. Sol licitud general pels més po
bres i marginats. 

B. Conveniència d'un Secretariat 
Social. 

A. SOL.LICITUD GENERAL PELS 
MÉS POBRES I MARGINATS 

El primer article conté les quatre 
resolucions següents: 

76. Viure com Jesucrist visqué i 
proclamar el missatge que Ell procla
mà 

77. Vincular l'Eucaristia amb la 
caritat fraterna; síntesi fe i vida 

78.Avançar pels camins de la 
Doctrina Social de l'Església 

79.Intensificar el treball de la 
Pastoral de la pobresa. 

76. Viure com Jesucrist visqué i 
proclamar el missatge que Ell pro
clamà 

Els membres de l'equip redac
tor de la tercera ponència --esdevingu-

da, amb les correccions adients, capí
tol tercer del text del Concili- la con
fegírem ben conscients de la nostra 
inserció en un marc de referència 
eclesial que es proposava d'intensifi
car l'anunci de l'Evangeli a la nostra 
societat (tema primer); de promoure 
l'audició i la lectura de la Paraula de 
Déu, alhora que la celebració sacra
mental de la fe (tema segon); i d'acréi
xer la comunió i la coordinació inter
diocesanes de les nostres Esglésies 
(tema quart). D'aquesta manera, la 
sol.licitud pels més pobres i marginats 
(tema tercer, el nostre) poua en 
l'Evangeli, es nodreix de la Paraula, 
actua des dels sagraments i brolla de 
la comunió eclesial amb vista a aten
dre, en la mesura del possible, les ne
cessitats dels nostres germans i dels 
nostres conciutadans'. 

El pouament en l'Evangeli era obvi 
pel sol fet de tenir present el valor de
cisiu --emmarcador i fonamentador
del primer tema. Malgrat tot, fou ulte
riorment instat pels membres redac
tors de les quatre ponències i definiti
vament apressat pels pares i mares 
conciliars en les discussions a l'aula 

2 A dretcient reiterem aquesta breu síntesi de tot el Concili a fi de reblar, tot enriquint-la de 
nous matissos, la situació del nostre capítol dins el conjunt del missatge. 9 
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sobre el quadern tercer. Passàrem, 
doncs, de la fonamentació evangèlica 
inclosa en la trilogia «constatacions, 
principis, actituds» pròpia de l'esmen
tat quadern i prèvia a les propostes 
operatives, a la redacció d'una expres
sa fórmula que encapçalés tot el con
junt. 

Plenament d'acord amb l'esmenta
da insistència, en un primer moment 
vàrem idear tres propostes que aten
guessin la dita fonamentació des dels 
angles cristològic, eclesiològic i de les 
formulacions fetes a l'aula. Final
ment, però, ens decidírem per la sola 
cristològica, ja que aquesta enclou 
nuclearment les altres dues i, a més, 
té l'avantatge de no fer massa extens 
el davantal. En resultà el següent text, 
assumit íntegrament pels nostres bis
bes com a resolució n. 76, amb la va
loració de vinculant i prioritària: 

76 Atès que Jesucrist, el nostre salva
dor, enviat pel Pare, essent ric, es va fer po
bre per nosaltres; experimentà des de la seva 
infància condicions de precarietat i de perse
cució; practicà amb la seva vida d'artesà 
l'evangeli del treball; s 'adjudicà a la sinagoga 
de Natzaret l'evangelització dels pobres com 
a tret messiàníc~ proclamà benaurats els po
bres, els qui ploren i els qui tenen fam i set de 
justícia; s'anuncià com el definitiu jutge de la 
història, identificant-se amb els qui pateixen 
fam, set, nuesa, malaltia, empresonament; 
experimentà a través del sofriment què vol 
dir obeir; s'anorreà fins a la mort i mort en 
creu, i entrà en la glòria de la resurrecció, des 
de la qual i en la qual està amb nosaltres dia 
rere dia, atorgant-nos l'Esperit Sant que ens 
transforma en Ell, que ens fa comprendre les 
seves paraules i que ens n'ensenya la pleni
tud de sentit, els membres d'aquest Concili es 
proposen fermament, ells mateixos -i ho ex
horten vivament als germans de les Esglésies 

de la Tarraconense-·, de viure com Jesucrist 
visqué i de proclamar el missatge que 
Jesucrist proclamà. 

Notem-hi: 

a) La resolució, de conscient ver
tebració trinitària, se centra en el bino
mi fer-ensenyar (ef Ac 1,1) amb què 
sant Lluc sintetitza l'acció salvífica de 
Jesús. 

b) Remarquem, en el fer, el fer
se pobre, la precarietat, la persecu
ció, el treball, l'obediència, l'anor
reament, la mort en creu, l'entrada 
en la glòria; en l'ensenyar, l' evange
lització (global), les benaurances, el 
discurs escatològic. 

e) Aquest fer i ensenyar de Jesús 
prossegueixen, definitivament transfi
gurats, en la glòria. Jesús ens atorga 
l'Esperit Sant que ens transforma en 
ell, Crist, (fer) i ens fa comprendre la 
plenitud de sentit del seu missatge (en
senyar). 

d) Atès aquest precedent que sin
tetitza la història de la salvació, els 
membres del Concili, d'una banda, es 
proposen de viure (fer) i de proclamar 
(ensenyar) com i amb Jesús, el Jesús 
prepasqual i pasqual; i, d'una altra, ho 
exhorten vivament als germans de les 
Esglésies de la Tarraconense. 

e) Com hem dit, aquest davantal, 
pensadament volgut pels membres de 
l'aula conciliar, pressuposa tot el pri
mer capítol del Concili «Anunciar 
l'Evangeli a la nostra societa!», s'hi 
connecta essencialment i dóna el to a 
tot el capítol tercer. 



77. Vincular l'Eucaristia amb la 
caritat fraterna; síntesi fe i vida 

La resolució n. 77 (V i P) fa així: 

77 a) Revifar la tradició, tan intensa· 
ment viscuda en els primers segles de l'Es~ 
glésia, de vincular visiblement la celebració 
de ¡'Eucaristia amb la caritat fraterna, insis
tint de manera particular en la relació entre la 
Fracció del Pa i la comunió cristiana de béns, 
en la lògica que porta de la compartició dels 
béns eterns al compartiment dels béns tem~ 
porals i en la coherència que impulsa les Es
glésies riques a obrir-se a les necessitats de 
les Esglésies pobres. 

b) Instar tots els cristians -clergues, reli
giosos i laics- a realitzar la síntesi entre fe i 
vida apressada pel Concili Vaticà lI, i denun
ciar la separació entre el missatge cristià i la 
pràctica social, que afecta molts membres i 
grava molts costums de les nostres comuni
tats eclesials. 

al Aquesta resolució expressa una 
doble bipolaritat. En primer lIoc,la que 
vincula l'Eucaristia amb la caritat fra
terna; en segon lloc, la que postula la 
síntesi entre fe i vida. 

b) Pel que fa al primer aspecte, es 
tracta no d'innovar sinó de revifar una 
tradició decisiva dels primers segles de 
l'Església: Eucaristia i caritat fraterna 
són dos pols d'una unitat índestríable. 
La bípolarítat es concreta en tres as
pectes fonamentals: 

-la fracció de l'únic Pa implica in
trínsecament la comunió cristiana de 
béns. (En instituir i manar l'Eucaris
tia, Crist va voler unir íntimament la 
seva vida amb la nostra. Amb aquest 
fi es va fer aliment per a nosaltres. En 
clau vertical, els qui en mengen viuen 
gràcies a Ell [cf Jn 6,57], estan en 
Ell i Ell està en ells [cf Jn 6,56). 

L'Eucaristia cristifica i possibilita de 
repetir de manera eficaç amb St. Pau: 
«la meva vida ja no és meva, és Crist 
el qui viu en mi» [cf Ga 2,20}. En 
llenguatge agustinià: som allò que 
rebem [Sermó 57, 7J; i lleonià: esde
venim el que mengem [Sermó 12 so
bre la passió}. En clau horitzontal, 
l'Eucaristia ens mostra el seu vigor 
unitiu infinit des dels angles: a) socio
lògic: en la mesura que és assemblea 
que aplega els cristians; b) convi
vencial: com a banquet que iguala els 
comensals; c) prolèptic: ja que és sig
ne que anticipa la definitiva comunió 
escatològica; d) unitiu: com a pa con
sagrat en el que prèviament han con
jluiï innombrables grans de blat i com 
a vi en el que es liqüen innombrables 
grans de raïm; e) corporitzador: per 
la seva qualitat d'únic pa [que ator
ga vida eternaJ, Crist fa dels seus un 
únic cos [=un pa, un cos: cf 1 Ca 
10,16-17]; f) «eclesialitzant»: l'Eu
caristia és el sagrament a través del 
qual l'Església és consagrada [St. 
Agustí}, fabricada [St. Tomàs], ofer
ta [St. Agustí]; g) invocatiu: en els di
versos cànons eucarístics, si la prime
ra epíclesi invoca l'Esperit per a que 
el pa i el vi es converteixin en el cos i 
la sang de Crist, la segona l'invoca 
per a que la comunitat sigui efectiva
ment en Crist un sol cos i un sol espe
rit. Vegeu: «Proyección social de la 
Eucaristia», pp. 399-400, Phase [Re
vista de Pastoral Litúrgica, n. 209]). 

- la compartició dels béns eterns 
comporta el compartiment dels béns 
temporals (ja la «Didajé» afirma: «no 
refosaràs aquell que es troba en neces
sitat, sinó que comunicaràs en tot amb 
el teu germà i no diràs de cap cosa que 11 
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és teva pròpia, ja que, si us comuni
queu en els béns immortals, molt més 
ho heu de fer en els mortals». lla carta 
de Bemabé diu semblantment: «comuni
caràs en tot amb el teu proïsme i no di
ràs que les coses són teves pròpies, ja 
que si sou partícips comunitàriament 
amb el que és immortal, com més ho heu 
de ser en el que és escadusser»). 

- se'n segueix coherentment l'o
bertura, amb fets, de les Esglésies ri
ques a l'Esglésies pobres. 

c) Pel que fa al segon aspecte, tots 
els membres de l'Església som cridats 
a realitzar la síntesi entre fe i vida, 
constitutiva del cristianisme i apressa
da pel Concili Vaticà 11. La sintonia 
eclesial eucarística esdevé anàloga
ment harmonia individual cristiana. 
Les dicotomies esquizofrèniques són 
impròpies dels veritables deixebles de 
Jesús. 

d) El que s'acaba de dir en regis
tre positiu es tradueix, negativament 
parlant, en la denúncia de la separació 
entre el missatge cristià i la pràctica so
cial. El text recorda lacònicament que 
aquesta separació té repercussions 
negatives, individuals i comunitàries, 
en el nostre ací i avui eclesials. 

78.Avançar pels camins de la 
Doctrina Social de l'Església 

La resolució n. 78 ofereix una 
síntesi de la resta de resolucions del 
capítol. Fa així: 

78 El Concili exhorta a avançar pels ca
mins que són propis de la Doctrina Social de 
¡'Església. En concret a: 

a) Aprofundir-ne les exigències de for~ 
madó, de coordinació i d'atenció a la pasto
ral de la marginació; 

b) Exigir-ne la coherent pràctica i el con
següent testimoniatge intraeclesials pel que 
fa als drets, a l'ús dels béns temporals i a l'èti
ca economicosocial; 

e) Instar-ne la concreta activitat en els 
àmbits de Càritas, de la vida consagrada, del 
voluntariat social i del compromís social, 
cultural i polític; 

d) Cuitar-ne l'activitat pel que fa als 
àmbits específics que afecten els malalts, els 
presos, el Tercer Món, les zones rurals, el 
món marítim i el Quart Món. 

a) És important remarcar l'encap
çalament de la resolució: es tracta 
d'avançar pels camins de la Doctrina 
Social de l'Església. Aquesta, adreça
da a concretar per al nostre ací i avui 
el missatge evangèlic en la seva rela
ció amb la societat, és teló de fons del 
capítol tercer. 

- L'apartat primer en recorda la tri
ple exigència de formació, coordina
ció i atenció a la pastoral de la margi
nació (vegeu nn. 79-81, rere el teló de 
fons evangèlic, eucarístic i eticocristià 
dels nn. 76-77). 

- L'apartat segon s'adreça vers 
la pràctica i el testimoniatge intra
eclesials. Abans d'actuar cap a fora 
hem de ser coherents a dins. Ho hem 
de ser en el triple àmbit dels drets (per
sones), dels béns temporals ( coses) i 
de l'ètica economicosocial (estil de 
vida) (vegeu nn. 82-93). 

- Els apartats tercer i quart remar
quen l'activitat de les nostres Esglési
es en l'àmbit social, tant des del punt 
de vista dels agents (vegeu nn. 



94-119) com del dels objectius espe
cífics d'acció (vegeu nn. 110-118). 

b) Ací cal fer un advertiment im
portant. Algunes veus conciliars, en 
aportar observacions a la primera pre
sentació del tema, parlaren de «massa 
Doctrina Social de l'Església i massa 
poc Evangeli». Deixant de banda la 
conscient fonamentació evangèlica 
inclosa en el quadern tercer (primera 
presentació del tema tercer a l'aula 
conciliar, pp. 9-11), el fet és que la di
mensió evangèlica és constitutiva de la 
definició de la dita doctrina. El Papa 
Joan Pau II afirma en la setena part de 
«Sollicitudo Rei Socialis» (1987) que 
l'ensenyament i la difusió de la Doc
trina Social de l'Església són part de 
la missió d'evangelitzar que és pròpia 
de l'Església (situa la dita doctrina dins 
«l'exercici del ministeri d'evangelitza
ció en el camp social»); i reitera a 
«Centesimus Annus», cap. 6, que: «la 
Doctrina Social té de per si mateixa el 
valor d'un instrument d'evangelitza
ció: com a tal, anuncia Déu i el seu 
misteri de salvació en Crist a tot home 
i, per l'esmentada raó, revela l'home 
a si mateix». l, això, perquè l'Esglé
sia «es compromet sempre amb renO
vades forces i amb nous mètodes en 
l'evangelització que promou l'home 
integral» . 

79.lntensificar el treball de la 
Pastoral de la pobresa. 

La resolució 79 ep) concreta: 

79 També exhorta a: 

a) Intensificar el treball que -en funció de 
la pastoral de la pobresa i de la marginació
les nostres Esglésies duen a terme a favor de 

drogaaddictes, alcohòlics, malalts de la sida, 
«sense sostre», mendicants~ amenaçats d'a
vortament i d'eutanàsia, infants i adolescents 
preterits. gent gran sola i abandonada, pobres 
de mitjans materials i de vivència religiosa, 
transeünts, migrants. maltractats, analfabets, 
aturats i minipensionistes, tenint en compte 
els principis, criteris i directrius de la Doctri~ 
na Social de l'Església. 

b) Reconèixer en aquest treball la presèn
cia evangèlica de Jesús, el bon Samarità, que 
el suscita, el sosté, el purifica i l'obre a ulte
riors horitzons, í donar gràcies a Déu per 
tants cristians, sovint abnegats i anònims, 
que el viuen corn a preciosa realització de 
l'amor al proYsme. 

a) Aquesta resolució és operativa 
entorn d'un únic verb tanmateix ex
pressiu: intensificar. Les nostres Es
glésies, en efecte, duen a terme una 
important activitat a favor dels pobres 
i marginats que curosament s'hi es
menta. Doncs bé, hem de desenvolu
par aquest treball amb ulterior energia: 
no solament cal perseverar-hi, sinó 
que -ho reclamen les necessitats crei
xents- esdevé del tot necessari esmer
çar-s'hi amb més persones i més mit
jans, que això vol dir <<intensificar». 

b) I cal fer-ho tenint en compte els 
principis de reflexió, els criteris de ju
dici i les directrius d'acció que són 
propis de la Doctrina Social de l'Es
glésia. Notem el progrés que aquesta 
tríade representa respecte a l' enun
ciat global de l'anterior resolució. 

c) La intensificació incansable que 
està en joc és la pedra de toc de les 
nostres institucions caritativosocials. 
Aquestes tenen el perill d'instal.lar-se 
tant des del punt de vista organitzatiu 
(burocràcia) com des del punt de vista 
personal (professionalisme). Llavors 13 



enrassen els casos, és a dir, només 
accepten els que encaixen segons pre
visió estandaritzada i que, per tant, 
esdevenen fàcilment operables; i refu
sen els difícils, que són els que tots 
tendim a espolsar-nos de les espatlles. 
Solament una disposició a favor del 
«més» (intensificació) possibilita d' e
vitar una cristal.lització del «menys» 
(instal.1ació)3. 

d) La primera part de l'apartat b) 
té un fort encuny cristològic que en
galza amb la resolució n. 76. El Jesús 
que visqué i proclamà a Palestina és el 
Bon Samarità que, ressuscitat i present 
enmig de les nostres comunitats cris
tianes, protagonitza l'esmentat treball. 

e) En subratllar l'agraïm<mt, el text 
es fa ressò d'un sentiment que tras
puava en més d'una resposta de l'eta
pa diocesana de reflexió i del qual par
ticipava l'aula conciliar, tot obrint-se 
amb una pregona esperança vers allò 
que les nostres Esglésies són cridades 
a prosseguir. 

B. CONVENIÈNCIA D'UN 
SECRETARIAT SOCIAL 

Aquest article conté dues resolu
cions: 

80. Organitzar un Secretariat So
cial al servei de les Esglésies diocesa
nes de Catalunya 

81. Aplicar i assumir documents de 
la Conferència Episcopal Espanyola 
i de la Comissió Episcopal de Pasto
ral Social 

80. Organitzar un Secretariat So
cial al servei de les Esglésies diocesa
nes de Catalunya 

Ens trobem novament davant 
d'una resolució que gaudeix del doble 
caràcter de (P) i (V): la n. 80, el text 
de la qual és com segueix: 

80 a) Cal convidar Càritas i la resta de 
les institucions eclesials que treballen en el 
camp de l'assistència, de la promocíó i de la 
prevenció social de cada bisbat a iniciar o in
tensificar els contactes amb vista a crear una 
delegació, un secretariat o un organisme que 
animi i coordini tota la pastoral social de la 
diòcesi. 

b) Quan la Conferencia Episcopal Tarra
conense, per iniciativa pròpia o a petició de 
la majoria de les delegacions diocesanes es~ 
mentades, ho vegi necessari o convenient, es 
constituirà un Secretariat Interdiocesà de 
Pastoral Social -partint de les realitats dioce
sanes i interdiocesanes ja existents- el qual, 
respectant el principi de subsidiarietat. tindrà 
aquestes dues funcions: 

- Difondre la Doctrina Social de l'Esglé
sia; elaborar, a la llum de l'Evangeli, la refle
xió que la pobresa en el món i la de Catalunya 
en particular susciten; denunciar les estruc
tures injustes i afrontar els nous reptes que 
presentin la pobresa i la marginació; 

- Animar Ja pastoral social; interrela
cionar i coordinar les delegacions, els secreta
riats o els organismes diocesans esmentats; 
fomentar i acompanyar la realització d'ac
cions socials interdiocesanes. 

a) Cal recordar la lúcida conscièn
cia de la necessitat d'aquest Secreta
riat Social que tingueren des del 
primer moment, a partir de llur expe
riència d'acció, tant Pilar Malla com 
Xavier Rius, els membres seglars de 

3- «Presentació de la Tercera ponència al Concili)) (pro manuscripto). En la resta d'aquest ar-
14 ticle faig ús freqüent, quan s'escau, de l'esmentada presentació. 



de l'equip de la ponència conciliar. Hi 
veieren una satisfacció adequada, de 
caire global, al conjunt de les respos
tes de l'etapa diocesana de reflexió i, 
de caire concret, a aquelles que pos
tulaven adients organismes de forma
ció, coordinació i estímul. 

b) Una oportuna intervenció del 
bisbe de Vic Mons. Guix convertí en 
bipolar una proposta operativa que, 
inicialment, es concentrava en l'as
pecte interdiocesà. 

c) La resolució se centra, en pri
mer lloc, en el nivell diocesà i estableix 
la necessitat «(cal») de convidar les 
entitats que treballen en el triple camp 
esmentat a esmerçar-se amb vista a la 
creació d'un organisme d'animació i 
coordinació de la pastoral social dio
cesana. 

d) Una vegada establert aquest tei
xit intradiocesà a tots els bisbats de 
Catalunya, es procedirà anàlogament a 
nivell interdiocesà. El resultat serà un 
Secretariat Interdiocesà de Pastoral 
Social que, respectant sempre el prin
cipi de subsidiarietat, exercirà les 7 
funcions reflexivopràctiques enuncia
des en el text. 

e) No cal dir que aquests futurs Se
cretariats (diocesans i interdiocesà) 
trobaran en el material de les interven
cions conciliars una mina molt rica de 
suggeriments en el doble àmbit de la 
reflexió i de l'acció. 

f) Noti's, a nivell diocesà (apartat 
a), que l'objectiu animador i coordi
nador té com a subjectes i destinatà
ries les institucions: per tant, el nivell 

de l'acció espontània i lliure (vegeu re
solució n. 100) resta del tot lliure i es
pontani, com és obvi per la naturalesa 
mateixa de l'activitat en joc. D'altra 
banda, no s'albira cap mena d'estruc
tura dominant i controladora, sinó tot 
el contrari, de servei a favor de les en
titats que l'originen i que se'n benefi
cien. A nivell interdiocesà cal subrat
llar, en sentit anàleg, la força del 
principi de subsidiarietat. La doble 
funció que el Secretariat Interdiocesà 
és cridat a exercir, no té tampoc cap 
horitzó d'absorció ni d'imposició, sinó 
de coronació (sentit d'anada) i de ser
vei (sentit de retorn) de la plural acció 
dels diversos ens enjoc. La unitat pas
toral de les Esglésies a Catalunya que 
el capítol quart descriu i raona consti
tueix el teló de fons global de la pre
sent resolució. 

81.Aplicar i assumir documents 
de la Conferència Episcopal Espa
nyola i de la Comissió Episcopal de 
Pastoral Social 

S'ha esdevingut que, des de l'eta
pa diocesana de reflexió, les nostres 
Esglésies han treballat en la mateixa 
línia i, en part, simultàniament, en àm
plia sintonia amb el que la Conferèn
cia Episcopal Espanyola i la Comissió 
Episcopal de Pastoral Social anaven 
elaborant en el terreny de les necessi
tats socials. D'ací que la resolució 
n. 81 estableixi: 

81 El Concili Provincial Tarraconense 
demana d'aplicar, en funció de les realitats i 
de les possibilitats de les nostres Esglésies, 
les propostes operatives del document La 
Caritat en la vida de l'Església, aprovat per 
la Conferència Episcopal Espanyola amb 15 
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data del 15-20 de novembre de 1993, i assu
mir el missatge doctrinal del documentL 'Es
glésia i els pobres, de la Comissió Episcopal 
de Pastoral Social (21 de febrer de 1994), 
centrat en els cinc eixos següents: escoltar el 
clamor dels pobres; denunciar la injustícia, 
com a causa de la pobresa; comprometre's 
-l'Església i els cristians- en la lluita per la 
justícia; avançar -l'Església- en el servei als 
pobres, i viure l'espiritualitat cristiana de la 
pobresa. 

a) Distints i complementaris, 
aquests dos escrits gaudeixen alhora 
de profunditat doctrinal i d'atenció a 
la realitat. 

b) Les propostes del primer text 
«La caritat en la vida de l'Església» 
s'adrecen vers la promoció i vers la 
formació i educació. 

El primer objectiu es bifurca de la 
següent manera: 

- promoció de la justícia i solidari
tat en l'acció pastoral mitjançant: I) el 
coneixement de les formes i proces
sos originadors de les formes més ur
gents de la pobresa i marginació, i llur 
discerniment; 2) la denúncia de les 
condicions socials injustes; 3) l'anun
ci de la bona nova del Regnat de Déu 
bo i creant-ne i fomentant-ne els ele
ments culturals i les condicions eco
nomicosocials; 4) l'envigoriment del 
compromís en la vida pública; 5) la 
col.laboració amb administracions pú
bliques i altres institucions socials que 
atenen la promoció dels pobres. 

- promoció de la diaconia (=servei) 
de la caritat a través de: I) la poten-

ciació i animació de Càrilas; 2) l'estí
mul i articulació dels carismes prCH:a
ritat; 3) la qualitat i coordinació de 
l'acció caritativosocial; 4) la intensifi
cació de la comunió i solidaritat amb 
els països del Tercer Món. 

El segon objectiu fita: 1) l'anima
ció d'un eficient servei de formació 
de l'acció caritativosocial articulat 
en el projecte de pastoral diocesana; 
2) la formació tant dels agents de 
la pastoral caritativosocial com 
dels cristians presents en la vida 
sociopolítica. 

c) Les cinc pistes d'acció del se
gon document (<<L'Església i els po
bres») i l'horitzó d'activitats que pro
posa el nostre Conci li mostren punts 
de coincidència ben significatius. Ve
gi 's la mostra següent: 

RESOLUCIÓ 80 

- elaborar, a la llum de l'Evangeli, la refle
xió que la pobresa en el món, i la de Catalunya 
en particular, susciten; 

- denunciar les estructures injustes; 

- afrontar els nous reptes que presentin 
la pobresa i la marginació. 

«L'ESGLÉSIA I ELS POBRES» (vegeu 
resolució 81) 

- escoltar el clamor dels pobres; 

- denunciar la injustícia, com a causa de 
la pobresa~ 

- comprometre's -l'Església i els cris
tians- en la lluita per la justícia; avançar 
-1'Església- en el servei als pobres. 



Il. Exigència indefugible 
del testimoniatge intraeclesial 
(<<Testimoniejar» ) 

Aquesta segona secció consta de 
tres articles: 

C. Pràctica dels drets dins l'Església 

D. ÚS dels béns temporals. 

E. Ètica economicosocial. 

El quadern n. 3 titulat «La sol lici
tud pels més pobres i marginats», en 
presentar el tema tercer als membres 
del Concili, encapçalà la present sec
ció de la manera següent: «El Concili 
Provincial Tarraconense assumeix i 
proclama els criteris i directrius del 
document sinodal La justícia en el 
Món, de l'any 1971, conscient del fet 
que qualsevol que vulgui parlar de jus
tícia als homes ha d'ésser, ell en per
sona, just davant els altres (cf. «Síno
de sobre lajustícia en el MÓn», III, I).» 

D'altra banda, en presentar l'es
mentat quadern a l'aula conciliar, vaig 
remarcar que <<l'enunciat de la capça
lera d'aquesta segona part és decisiu 
per a l'efectivitat d'aquesta ponència: 
enS trobem davant d'una exigència in
defugible, la del testimoni social intra
eclesiab>. l, plenament d'acord amb els 
dos companys de ponència, vaig su
bratllar el següent: 

«Els membres de la ponència hem 
decidit, al principi d'aquest apartat, 
apel.lar al cor amb el desig d'avançar 
cap a una Església cada dia més trans-

parent. Si no s'és just, és debades que 
es parla de justícia. I hom no pot ser 
just, si un cop condicionat en grau 
major o menor pels hàbits d'injustícia, 
o bé no és conscient d'aquest condi
cionament o bé, bo i essent-ne, no té 
voluntat de corregir-se: en llenguatge 
evangèlic, de convertir-se. Llavors 
l'accepció de persones, els interessos 
creats, el refús de l'abnegació econo
micosocial, els avantatges utilitaris del 
statu quo, etc., esdevenen un terreny 
llefiscós on, si de cas han pogut en
trar-hi, els projectes de testimoniatge 
i d'acció rellisquen i es trenquen no ja 
les cames sinó el mateix esquelet. 

»Recordo l'exclamació d'un res
ponsable davant una instància concre
ta de canvi a favor d'un salari just en 
una institució eclesial: «una cosa és la 
Doctrina Social de l'Església i una al
tra cosa és el calaix!» ¿Vaig errat si dic 
que, entre nosaltres, a nivell local i 
diocesà, encara hi ha criteris en les 
ments i desordres en les estructures 
que, de fet, acaben invocant la dita 
dicotomia en les seves distintes va
riants, com són ara entre d'altres: 
«Una cosa és la teoria i una altra la 
pràctica!» «Si apliquem aquests prin
cipis, ja podem plegar!» «Les coses 
són com són i no les farem canviar!» 
«La injustícia és evident, però, si pro
cedim, els disgustarem!» (Conse
qüència: per tant, no toquem res, que 17 



la gent aguanti i que el bé comú se 'n 
ressenti). 

»Jesucrist diu que on hi ha el tre
sor hi tenim el cor. Això explica que, 
en tocar les nostres butxaques, es 
trasbalsin tant els nostres cors i, cosa 
curiosa, s'afectin no solament quan 
administrem els nostres béns tempo
rals, sinó també quan administrem 
els béns eclesials. Senzillament, hi pro
i ectem la nostra personalitat. Quina 
diferència, per exemple, quant a la 
justícia i la generositat, entre dos ad
ministradors successius de bisbat, de 
seminari, de parròquia; o bé, en l' àm~ 
bit de la vida consagrada, entre con
secutius ecònoms de comunitat local, 
de col.legi, de província, de monestir; 
o bé, en l'esfera civil, entre els distints 
responsables de la continuada gestió 
d'una empresa!» 

L'exigència del testimoni social in
traeclesial cristal litza operativament 
en un doble àmbit: jurídic i econòmic. 
Aquest, al seu tom, es bifurca en els 
subàmbits de l'ús dels béns temporals 
dins l'Església i de l'ètica economico
social viscuda amb criteri cristià. 

Vegem, doncs, en primer lloc, 
l'àmbitjuridic, ço és la 

C. PRÀCTICA DELS DRETS 
DmS L'ESGLÉSIA 

Aquest article conté quatre resolu
cions 

82. Respectar els drets de la perso
na humana dins l'Església. 

83. Salaris justos i equitatius; pro
I 8 fessors laics de Religió;feina ben feta. 

84. Responsabilitat i participació 
de les dones dins l'Església. 

85.Llibertat d'expressió i de pen
sament; esperit de diàleg; participa
ció corresponsable. 

S2.Respectar els drets de la perso
na humana dins l'Església 

La resolució n. 82 conté germi
nalment la resta de propostes. Enun
cia, primer en registre positiu i, des
prés, amb formulació negativa, el 
criteri bàsic del Sínode sobre la Justí
cia en el Món, de l'any 1971. Fa així: 

82 El Concili Provincial Tarraconense 
exhorta a respectar els drets de la persona hu~ 
mana dins l'Església. Ningú no ha de serpri
vat dels drets comuns en cap mena d'asso~ 
cÍacíó eclesial. 

a) Evoquem les Declaracions, 
Pactes, Protocols, Resolucions, Con
venis, etc. de les Nacions Unides so
bre els drets humans i l'enunciat de 
drets i deures de la Constitució Espa
nyola de 1978. Les afirmacions de 
la resolució encabeixen, en principi, 
aquests drets, rellegits a la l1um de 
l'Evangeli, el que equival a dir: poten
ciats en el seu missatge positiu i puri
ficats de les eventuals negativitats anti
humanes que, per un títol o altre, 
contenen (vegeu a Pacem in Terris 
[1963] un model de relectura cristiana). 

b) Diem-ho d'una altra manera: la 
pertinença a l'Església per la fe i el 
baptisme no solament no comporta un 
minvament jurídic, sinó que suposa un 
augment de consideració per als seus 
membres que prové de la vivència co
muna de la nova condició de fills del 



Pare, germans de Crist i temples de 
l'Esperit. La comunitat eclesial, per 
cristiana, ha de ser un exemple reful
gent de dignitat humana. 

83.Salaris justos i equitatius; 
professors laics de Religió; feina ben 
feta 

Les resolucions nn. 83 i 84 consti
tueixen dues variants d'una primera 
explicitació, feta pel mateix Sínode 
suara esmentat, del criteri bàsic enun
ciat en la resolució n. 82. 

La 83 estableix: 

83 Els qui serveixen l'Església amb un 
treball professional han de gaudir de sufi~ 
cients mitjans d'existència i de les asseguran
ces socials vigents. Per tant, el Concili: 

a) Apressa totes les institucions -tant les 
de les nostres Esglésies diocesanes corn les 
pròpies de la Vida Consagrada- que tenen 
treballadors contractats, a retribuir-los amb 
uns salaris que siguin veritablement justos i 
equitatius i a avançar pels camins de llur pro
moció, alhora que recorda llur dret a asso
ciar-se sindicalment. 

b) En particular, insta la recerca de mit
jans per a solucionar, allí on sigui el cas, la si
tuació precària dels professors de religió 
laics. 

c) Així mateix, exhorta vivament a man
tenir i intensificar un estil de feina ben feta i 
a evitar el pecat d'omissió en l'àmbit laboral
eclesial, es a dir, el pecat capital de la mandra. 

a) El davantal de la resolució remar
ca l'objectiu general. Se'n segueixen: 

Un criteri de justícia que afecta 
els treballadors contractats per les ins
titucions eclesials i que es concreta en 
el triple àmbit del salari, de la promo
ció i de l'associació sindical. 

- Una directriu i una màxima de 
conducta. La directriu empeny vers la 
recerca de mitjans que solucionin la 
situació precària dels professors de 
religió laics. La màxima es bifurca: I. 
positivament, vers la feina ben feta. Ha 
estat i és encara en no petits sectors 
de la nostra Església -i del nostre país
un tarannà que ens connota digna
ment. Cal no solament no perdre'l, 
sinó sobretot envigorir-lo. Ens trobem 
en el terreny dels deures que broten de 
l'arbre dels drets i que en confirmen 
la importància. 2. Negativament, vers 
l'erradicació del pecat capital de la 
mandra, en la doble accepció de repug
nància al treball o de lentitud (indegu
da) en l'acció. Tots els cristians l'hem 
d'evitar i, d'una manera especial 
(parlo amb humilitat corporativa, in
cloent-m 'hi), els clergues, a partir del 
fet que exercim una funció que, sovint, 
no té programació obligatòria d'una 
bona part de les hores quotidianes. 

b) Resumint, aquesta resolució 
afronta l'ètica de les situacions labo
rals dins l'Església i accentua la im
portància de la virtut de la laboriositat 
dins l'àmbit eclesial. Cal insistir en la 
consigna suara esmentada: qui vol 
parlar de justícia ha de ser just. 

84. Responsabilitat i participació 
de les dones dins l'Església 

La resolució n. 84 ens presenta la 
segona variant, que afecta les dones en 
l'Església. El seu contingut és el se
güent: 

84 El Concili reconeix que les dones han 
de gaudir de la responsabilitat i de la partici
pació que els correspon en la vida comunità- 19 
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ria de l'Església, En particular, cal que les 
nostres diòcesis, a tots els nivells, els faci1i R 

tin les funcions que els obre el nOu Codi de 
Dret Canònic. 

a) Com veiem, aquesta resolució 
concreta, en el món femení, l'impera
tiu general del respecte intraeclesial 
dels drets. Ho fa aterrant en la zona 
decisiva de (da responsabilitat i parti
cipació en la vida comunitària de l'Es
glésia» i adreçant l'atenció vers les 
funcions que el nou Codi de dret ca
nònic possibilita a les dones. 

b) La proposta evita a dretcient 
tota mena de to paternalista. Apel.la 
senzillament a llur capacitat eclesial 
d'acció i a llurs carismes. 

c) Aquesta resolució pressuposa la 
n. 30 del capítol primer que, després 
de constatar la discriminació de la 
dona que té lloc en molts nivells de la 
societat i de les comunitats cristianes, 
proposa: el reconeixement del pro
tagonisme i el respecte de la dignitat de 
la dona; la reafirmació de la voluntat 
eclesial de no discriminar-la per raó 
del sexe; l'aplicació de les possibili
tats del Codi de Dret Canònic (notem 
la coincidència); i la petició de con
tinuar aprofundint teològicament i 
antropològica sobre la seva aporta
ció específica en la societat i en 
l'Església. 

d) El Dr. Jaume Riera ha fet una 
síntesi sobre els drets de la dona en 
l'Església a la llum de tres aspectes 
(cf. Foc Nou, agost-setembre 1984, 
nn. 124-125) que resumim a conti
nuació: a) fonamentals: afecten els 
drets d'apostolat, petició, opinió públi
ca, ajut espiritual, ritu propi i pròpia 

espiritualitat, associació i reunió, ini
ciativa apostòlica, formació cris
tiana, llibertat d'investigació i de 
paraula, estat de vida, bona fama i 
intimitat, garanties legals. b) Més 
determinats: drets en els àmbits de 
les realitats temporals, llibertat en els 
afers terrenals, matrimoni i família, 
oficis eclesiàstics, formació ecle
siàstica universitària i exercici de 
la docència en ciències religioses, 
funció en les accions litúrgiques, re
muneració econòmica. c) Diversos: 
drets en els àmbits de: professora 
en els seminaris majors, participació 
en la cúria romana, representació 
pontifícia, comissions de la Confe
rència episcopal, Sínode diocesà, 
cúria diocesana (administrativa, de 
pastoral i judicial), tasques parro
quials, ministeri de la paraula, edu
cació catòlica, mitjans de comunica
ció social, instituts femenins de vida 
consagrada. 

ss. Llibertat d'expressió i de pen
sament; esperit de diàleg; participa
ció corresponsable 

La resolució n. 85, que assoleix el 
nivell de vinculant (V) i que consti
tueix una segona explicitació de la re
solució n. 82, ateny tots els membres 
de l'Església en l'àmbit específicament 
espiritual. El seu text fa així: 

85 També reconeix que tots els membres 
de l'Església tenen dret a no ser espiritual
ment marginats, En particular. gaudeixen dels 
drets a una convenient llibertat d'expressió i 
de pensament; a ser escoltats i consultats, en 
la mesura de llur ciència. competència i apti
tud (CIC: c. 2126 § 3), en un esperit de diàleg 
que mantingui la legítima varietat dins l'Es
glésia, i a participar amb l'adientcorresponR 



sabilitat en la preparació de les decisions i en 
els consells en els seus diversos graus. 

a) Després de dir no a la margina
ció en el dit àmbit, la resolució procla
ma un nítid sí pel que fa a un triple 
dret: 1. de pensament i expressió (que 
aporta); 2. d'ésser escoltat (que rep, 
a partir d'un acolliment de bon grat 
que estimula aquell esperit de diàleg 
que pressuposa i manté la legítima va
rietat dins l'Església); i 3. de partici
pació, tant en la preparació de les de
cisions com en l'activitat dels consells 
en els seus diversos graus. Aquest ter
cer àmbit remet a les concrecions que 
són pròpies de la quarta ponència, amb 
les quals, obviament, ens sentim soli
daris. 

b) En un capítol que té com a tema 
de fons la so1.1icitud pels més pobres i 
marginats, és evident la importància 
d'aquesta resolució. Normalment ten
dim a identificar els marginats amb els 
qui ho són econòmicament; ara bé, el 
nostre text parla dels espiritualment 
marginats. La marginació espiritual és 
la més pregona de totes perquè afecta 
la dimensió constitutiva de la persona 
humana. 

e) Afegim a l'anterior reflexió el fet 
decisiu que l'Església, plasmació de la 
voluntat salvífica del Pare, és, en i per 
Crist, la comunitat animada per l'Es
perit Sant, invocat en l'epiclesi euca
rística com aquell que uneix en un sol 
cos (místic) els qui participen del seu 
cos i la seva sang (sacramentals). No 
es tracta, doncs, d'una unió merament 
antropològica sinó d'una unió formal
ment trinitària. Cal situar la importàn
cia d'aquesta resolució en aquest eon-

text. A partir de la fe comuna, cent per 
cent admesa i viscuda -i no malgrat 
ella, sinó precisament a causa d'ella-, 
cal que els deixebles de Jesucrist gau
deixin de la triple línia d'atribucions 
que el nostre text sintetitza. 

d) És òbvia també la relació d'a
questa resolució amb el capítol quart, 
apartat B: L'Exercici de la corres
ponsabilitat en l'Església diocesana. 
La resolució n. 134 concreta la cor
responsabilitat pel que fa als laics. Els 
números següents delimiten la dita 
corresponsabiltiat a nivell de consells 
diocesans (acció, n. 135; valoració, n. 
136) i locals (n. 137). 

Segon, dèiem en la introducció a 
aquesta secció, l'àmbit econòmic, a 
doble títol: ús dels béns temporals dins 
l'Església i ètica economicosocial en 
tots els aspectes de la vida. 

D. ÚS DELS BÉNS TEMPORALS 
DINS L'ESGLÉSIA 

El present article conté tres reso
lucions: 

86.Pràctica comunitària i perso
nal de la pobresa. 

87. Criteris de gestió i administra
ció econòmica; cens dels immobles. 

88. Fundacions: ús dels fruits. des
tinació social i reconversió. 

Aquest apartat s'adreça, al seu 
tom. vers dues direccions: la primera 
tracta de l'estil de l'existència cristia
na pel que fa a l'ús dels béns (n. 86); 
la segona, de la gestió econòmica dio
cesana dels béns (nn. 86-87). 21 
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86.Pràctica comunitària i perso
nal de la pobresa 

La resolució n. 86 afirma el se
gUent: 

86 El Concili Provincial Tarraconense 
exhorta a: 

a) Viure i administrar -les comunitats 
cristianes i els seus rnembres- llurs béns tal~ 
ment que l'Evangeli sigui anunciat als po
bres. Això requereix una pràctica de la pobre
sa -no reduïble a mera austeritat- que es 
tradueixi en totes les manifestacions perso
nals i eclesials. 

b) Viure personalment amb cristiana sen
zillesa i fer present de manera habitual l'op
ció pels pobres en la nostra vida, tot supe
rant la por dels conflictes que puguin 
sorgir en defensar-los davant els poders 
establerts. 

e) Destinar un tant per cent dels nostres 
ingressos a favor dels necessitats ¡ esmerçar 
una part del nostre temps lliure en l'ajut des
interessat als altres, sia espontàniament, sia 
a través del voluntariat. 

d) Educar, en la catequesi, sobre el valor 
cristià de la pobresa. 

e) No cedir, en les celebracions litúrgi
ques, a cap escandalós malbaratament de di
ners i de mitjans. 

a) L'apartat primer, com acabem 
de dir, se centra, sobretot, en l'estil de 
vida -tema, d'altra banda, recorrent 
en aquesta síntesi-: «viure i adminis
trar talment que l'Evangeli sigui anun
ciat als pobres». La conseqüència és 
una pràctica de la pobresa que es tra
dueixi en totes les manifestacions 
eclesials i personals. No és facil de dir
ho ni d'escriure-ho, si hom és cons
cient del que diu i escriu! Molt més 
difícil éS de fer-ho, car no està a 
l'abast de les nostres soles forces 
humanes: només podem realitzar-ho 

amb l'ajut de Déu! D'altra banda, 
aquesta pobresa no és reduïble a 
mera austeritat, car hom pot acumu
lar molts béns i ser alhora rigorosa
ment auster. Notem la importància 
de l'inCÍS: ,des comunitats cristianes 
i els seus membres» que, tot seguit, 
es reblarà amb la fórmula: «les ma
nifestacions personals i eclesials». 
D'aquest binomi interessa ara re
marcar l'aspecte personal. Som Es
glésia -cada un de nosaltres-, con
tínuament; dit altrament, l'Església 
és i actua en i a través de nosaltres 
les 24 hores del dia. Quan adminis
trem els nostres béns no deixem 
de ser membres de l'Església: la 
nostra administració «privada» és 
-paradoxalment i també- «eclesiah>. 
Si aquesta convicció formés part de 
la nostra vida, la societat canviaria 
substancialment els seus planteigs i 
les seves decisions econòmiques en 
aquelles poblacions on la majoria 
dels membres hem estat batejats. 
D'ací la importància d'aquesta pri
mera afirmació. 

b) El que acabem de dir compor
ta necessàriament el tarannà descrit 
sintèticament en l'apartat b). És im
portant remarcar que aquesta manera 
de viure no resta asèptica: duu a con
flictes amb els poders establerts. Se'n 
segueix també una cristal.lització de 
l'esmentada actitud. 

c) Dues darreres concrecions: la 
manera de fer que s'acaba de descriu
re ha de ser objecte continu d'educa
ció en la catequesi ordinària i ha de 
quedar reflectida en les celebracions 
litúrgiques. 



a 7. Criteris de gestió i administra
ció econòmica; cens dels immobles 

La resolució 87 [que, en els apar
tats a) i b) té la qualificació de (V) i 
(P)], estableix el següent: 

87 El Concili Provincial Tarraconense 
insta a: 

a) Basar la gestió econòmica diocesana en 
la comunió cristiana de béns; per tant, pre
sentar l'economia no solament com una font 
d'ingressos destinats a subvenir les despeses 
de la institució, sinó també com una expres
sió de l'esmentada comunió. 

b) Administrar els béns amb eficàcia i 
professionalitat alhora que amb participació 
dels qui treballen en el món dels pobres. 

e) Fer, les diòcesis i les institucions que 
en depenen, un cens de tots els immobles de 
què disposen a fi que es puguin posar al ser
vei de les diverses necessitats socials (entre 
elles les d'habitatge). 

a) La comunió cristiana de béns 
és el teló de fons teològic de tota ges
tió econòmica diocesana digna. Quan 
l'apòstol sant Pau organitza laboriosa
ment la coLlecta a favor dels pobres 
de Jerusalem parteix de l'esmentada 
comunió i té una gran cura de l'ade
quada gestió (vegeu 2eo i Rm). 

b) La trilogia: eficàcia (objectiva), 
professionalitat (subjectiva) i partici
pació (dels qui treballen en el món dels 
pobres) és pedra de toc de l'adminis
tració que postula la present resolució. 
Quant al primer criteri, és obvi que 
hem de maldar per a ser cada vegada 
més efectius en el nostre trebalL En 
referència al segon, no es tracta que 
tothom que administra sigui un profes
sional titulat, però sí cal que s'obri als 
criteris dels bons professionals i els 

empri. La tercera pedra de toc és molt 
important en directa proporció al crei
xent nivell de l'administració que es 
trobi enjoc. Per exemple, a nivell dio
cesà ho és més que a nivell parroqui
al. Aquesta participació dels qui treba
llen en el món dels pobres en la cura 
dels béns econòmics pot garantir 
amb més seguretat una gestió que 
tingui veritablement presents en les 
seves decisions els indigents i els 
marginats. 

e) El tercer apartat estableix que 
es faci un cens seriós dels immobles 
diocesans a fi que es puguin posar al 
servei de les diverses necessitats so
cials, entre elles les d'habitatge. La 
proposició no significa que cal comen
çar de zero, sinó que cal arribar a 100. 
No podem posseir espais infrautilitzats 
quan hi ha tanta gent que no té cap 
espai humà i humanitzador. 

aa.Fundacions: ús dels fruits, 
destinació social j reconversió 

La resolució n. 88 completa les an
teriors consideracions administratives 
a nivell diocesà, tractant de les funda
cions des del criteri de llur obertura 
o aprofundiment socials. Concreta el 
següent: 

88 El Concili Provincial Tarraconense 
demana fer -les diòcesis- un estudi del patri~ 
moni i l'ús dels fruíts de les fundacions exis~ 
tents; de les possibilitats d'adreçar aquests 
fruits a finançar accions socials, tant intraR 

eclesials com extraec1esials, i de la viabilitat 
de la reconversió. a curt termini, de fundaR 
cions d'escassa dimensió evangèlica, servaR 
des sempre les prescripcions de l'ordena
ment canònic. 23 
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E. ÈTICA ECONOMICOSOCIAL 

El tercer àmbit -ètica economico
social- té una pregona relació amb la 
predicació i la catequesi. 

Aquest article conté cinc resoluci
ons: 

89. Concrecions actuals del mana
ment de no robar; ètica ecològica. 

90.No instrumentalitzar ni explo
tar les persones. 

9I.Principis i criteris del Concili 
Vaticà lI. 

92. Directrius per a la prevenció 
dels casos d'extrema necessitat. 

93.Problema de l'atur: abast i 
gravetat; recerca d'alternatives. 

89. Concrecions actuals del ma
nament de no robar; ètica ecològica 

El text fa així: 

89 El Concili Provincial Tarraconense 
demana que es recordi en la predicació i en la 
catequesi ordinàries que: 

a) És contrari al manament d(: no robar: 
pagar salaris injustos; executar treballs mal 
fets i cobrar-los com a bons; defraudar en el 
cornerç~ mal versar els béns, tan privats com 
socials; apropiar-se dels béns socials d'una 
empresa i usar-los privadament; corrom
pre's, els funcionaris, en el judici, en les de
cisions i l'ús respecte als béns públics; de
fraudar fiscalment; especular, sia apujant els 
preus a partir de la ignorància o de la misèria 
dels altres, sia canviant artificialment l'esti
mació dels béns amb vista a treure'n avantat
ge en detriment d'altri. 

b) També és contrari a la disposició divi
na: malmetre la natura, abusar de les reserves 
naturals i no preservar de la seva extinció les 
espècies vegetals i animals, per tal com no 
som amos del planeta, sinó simples adminis-

tradors, responsables davant de Déu i de les 
futures generacions que tenen dret a viure en 
un món habitable, ric i plural. 

a) L'apartat a) de la resolució n. 89 
constitueix un examen de consciència 
de molta actualitat, a la llum del setè 
manament. Hi podem notar tres línies 
de negativitat: privada, pública i espe
culativa. 

Privada: en els contractes de tre
ball, d'una banda, pagar salaris injus
tos, d'una altra, executar treballs mal 
fets; en les relacions comercials, de
fraudar; en l'ús dels béns: si són me
rament individuals, malversar, si són 
socioempresarials, apropiar-se'n 
usar-los privadament. 

Pública: d'una banda, pel que fa als 
funcionaris, corrompre' s sia en el ju
dici, sia en les decisions, sia en l'ús 
dels béns públics; cal afegir-hi la mal
versació dels béns socials; d'una altra, 
pel que fa als ciutadans, defraudar 
fiscalment. S'entén, quan els impos
tos són justos i llur administració és 
honesta. 

Especulativa, que afecta tant l'es
fera privada com la públíca: apujar els 
preus, canviar l'estimació dels béns. 

La predicació i la catequesi ordinà
ries han d'educar les consciències 
d'una manera concreta en aquesta 
zona tan decisiva de l'existència hu
mana. 

b) L'apartat b) afecta el camp de 
l'ecologia: malmetre, abusar i no pre
servar són els tres verbs que sintetit
zen la directriu conciliar. El concepte 



d'administració, comú amb el que ca
racteritza la definició de propietat pri
vada, és també decisiu per a la com
prensió de l'activitat humana en el 
camp ecològic. 

c) Observi 's la insistència en la 
predicació i catequesi ordinàries com 
a mitjans formatius del poble cristià. 

90. No instrumentalitzar ni explo
tar les persones 

La resolució n. 90 afirma: 

90 Atès que és un pecat contra la digni
tat de les persones i contra els seus drets 
fonamentals reduir-les per la violència a un 
instrument d'ús o a una font d'ingressos, el 
Concili insta tothom a no fer-se'n culpable, 
particularment pel que fa als immigrats del 
Tercer Món entre nosaltres, als joves i als 
desocupats. 

En l'aula conciliar es digué amb 
veu autoritzada que la persona huma
na no solament té dignitat, sinó que és 
dignitat. La proposta té com a princi
pal teló de fons tres categories de per
sones que pateixen especialment les 
conseqüències del pecat que s 'hi de
nuncia. 

91.Principis i criteris del Concili 
VaticàIl 

La resolució n. 91 afirma: 

91 El Concili exhorta que en la predica
ció i en la catequesi ordinàries s'inculquín els 
següents principis i criteris, ensenyats pel 
Concili Vaticà lI: 

a) Déu ha destinat la terra i tot el que COn

té a l'ús de tots els homes i de tots els pobles, 
talment que els béns creats aflueixin equita-

tivament a tots, sota el guiatge de la justícia i 
amb l'acompanyament de la caritat. 

b) Tots hem de considerar les coses que 
legítimament posseïm, com a pròpies i, alho~ 
ra, com a comunes, talment que puguin ser 
per a nosaltres i per als altres. 

e) Tothom té dret a tenir una part de béns 
suficients per a si i per a la pròpia família, 

D'aquests principis se'n segueix l'obli~ 
gació d'ajudar els pobres -i, per cert, no tan 
sols amb els béns superflus (cf. OS 69). 

a) Aquesta resolució estableix uns 
principis i n'extreu unes conseqüènci
es. Els principis versen sobre el destí 
universal dels béns, la possessió par
ticular dels dits béns i el dret universal 
a tenir-ne una part. Aquest dret cons
titueix la mediació entre les dues afir
macions precedents. D'ací la seva im
portància fonamental. D'altra banda, 
la doble dimensió -pròpia i cornuna
del dret de propietat constitueix la 
cnstal.lització objectiva i dreturera del 
principi del destí universal dels béns. 

b) Els anteriors principis i criteris 
palesen un nítid planteig eticojuridic. 
Podem afirmar que si aquest plan
teig es traduís a pràctica universal, 
no existirien pobres: ni persones, 
ni grups, ni pobles. Ara bé, sabem 
que sempre tindrem pobres entre 
nosaltres, a causa del pecat humà 
individual i col.lectiu (estructures de 
pecat). 

c) D'ací la conseqüència: <d'obli
gació d'ajudar els pobres -i, per cert, 
no tan sols amb els béns superflus (cf. 
GS 69»>. Cal notar la bipolaritat 
d'aquesta fórmula: conclusió general 
i precisió eventual. Sobre l'ajut amb 
els béns necessaris insistirem a conti
nuació. 25 



d) Reiterem la transcendència de la 
predicació i catequesi ordinàries com 
a mitjans de formació i d'assimilació 
del present capítol conciliar i, doncs, 
la seva pregona connexió amb els dos 
capítols precedents, 

92.Directrius per a la prevenció 
dels casos d'extrema necessitat 

Resolució n, 92: 

92 Els anteriors principis ens obliguen a 
replantejar la nostra actitud privada i públi
ca a fi que tots els ciutadans assoleixin una 
real possibilitat d'emergir de la «misèria im
merescuda» (Rerum Novarum) i que no n'hi 
hagi cap que, per manca de possibilitats ob
jectives, es vegi constret a disposar dels béns 
d'un altre i utilitzar-los. Això comporta: 

a) En l'àmbit privat, comunicar el nos
tres béns sia per via assistencial (almoina 
individual o a través d'institucions d'ajut 
social), sia per via de creació de llocs de 
trebalL 

b) En l'àmbit públic, una intensa i cons
tant acció ciutadana (associacions cíviques, 
sindicats, partits, mitjans de comunicació 
social, etc.) amb vista a l'aprofundiment d'un 
veritable Estat social de dret, és a dir, d'un 
Estat que reconegui, que respecti i que pro
mogui els drets socials dels ciutadans en els 
àmbits bàsics de l'existència (vida, salut, edu
cació, economia, etc, amb vista a un humanis
me integral). 

Per tant, les nostres Esglésies enfocaran 
la seva xarxa caritativo-assistencial, ptimer 
de tot, vers la prevenció i atenció dels ca
sos d'extrema necessitat, a fi d'allunyar la 
pressura de disposar dels béns d'altri. i 
contribuiran a fer que la societat posi en 
marxa analògics instruments de concreta 
solució (sobretot en matèria de subsistèn
cia i d'estatge). 

a) L'afirmació que inicia i emmar-
26 ca les conseqüències objectives i acti-

tudinals de la resolució presenta un 
doble moment: el positiu apunta vers 
l'emergència universal des de la misè
ria; el negatiu, vers el fet que cap ciu
tadà «per manca de possibilitats objec
tives, no es vegi constret a disposar 
dels béns d'un altre i a utilitzar-los», 

b) Aquest moment negatiu duu a 
recordar el tema tan urgent com para
doxalment arraconat del dret de qui es 
troba en extrema necessitat Es tracta 
del dret de «procurar-se el necessari a 
partir de la riquesa dels altres», tal 
com ho formula «Gaudium et Spes», 
connectant amb l'ensenyament tradi
cional de l'Església, El qui, trobant-se 
en necessitat urgent i evident, no té 
altre mitjà de subvenir a les necessitats 
immediates i essencials que el de dis
posar dels béns d'un altre i utilitzar-los 
(i, conseqüentment, passa a disposar
ne), no roba, Això és tan veritable i 
cert que el qui es veu afectat per 
aquesta extrema decisió no pot refu
sar el pretès robatori; si ho fa, proce
dirà contra el recte ús de la raó i con
tra el destí universal dels béns, I cal 
subratllar que el Catecisme de l'Esglé
sia Catòlica addueix com a exemples 
de mancances immediates i essencials 
les que afecten no solament l' alimen
tació i el vestit, sinó també I 'habitat
ge, Tot això planteja problemes ben 
senosos, 

e) La proposta operativa que fou 
redactada en el sentit que s'acaba 
d'indicar no obtingué el nombre sufi
cient de vots: (<no passà», Malgrat tot, 
en la seva essència última fou recolli
da per la present resolució: i no sola
ment a través de la laconicitat del frag
ment que acabem de citar, sinó, i 



sobretot, a través de la doble via d'ac
ció formulada en els apartats a) (àm
bit privat) i b) (àmbit públic). 

d) Privat, disposant dels nostres 
eventuals excedents amb vista a la co
munió-comunicació, sia en la línia 
assistencial, sia en la línia de promou
re treball. Públic, actuant com a ciu
tadans, a través de les mediacions po
lítiques, amb vista a aprofundir els 
valors de l'Estat social de dret, el qual, 
en reconèixer i garantir, a més de les 
llibertats públiques, els drets socials, 
ataca de soca-relles negativitats de la 
misèria immerescuda. No parlem de la 
necessitat que és fruit de la mandra 
sistemàtica, que requereix altres regis
tres d'atenció. Qui no compleix els 
deures no pot exigir els corresponents 
drets, només pot suplicar-los. 

e) D'ací que -cap a dins-les nos
tres Esglésies siguin instades a ende
gar, en la mesura del possible, aque
lles mediacions institucionals, prèvies 
als casos d'extrema necessitat, que 
allunyin la precisió d'acudir a aquest 
"únic mitjà»: en aquest camp, la ima
ginació creadora, estimulada per la 
«caritat no fingida», pot avançar molt 
pels camins de la prevenció. I d'ací 
que -cap a fora-, les nostres Esglé
sies siguin apressades a contribuir que 
la societat posi en marxa anàlegs ins
truments de concreta solució; ço és, 
que avanci en la consolidació dels 
avantatges de l'Estat social de dret, 
evitant-ne, això sí, ,da degeneració 
assistencialista», augmentada per la 
passivitat que aquesta crea. 

1) Evidentment, les consideracions 
que estem fent obliguen a recuperar el 

tema de l'ajut amb els béns fins i tot 
necessaris, tema tan delicat com ine
ludible. Si davant la necessitat extre
ma hom no és robat, pel cap baix és 
pregat -si no a títol de norma contí
nua, sí a tenor d'eventualitat més 
d'una vegada indefugible-de comuni
car no solament les postres, sinó tam
bé un dels dos plats de l'àpat normal. 
En llenguatge no metafòric, a assumir 
lúcidament i generosa el fet de renun
ciar més enllà del superflu. 

93,Problema de l'atur: abast i 
gravetat,' recerca d'alternatives 

La resolució n. 93 enfoca el greu 
problema de la desocupació, remar
cant-ne els aspectes de reconeixement 
de la realitat, solidarització amb els 
afectats, reflexió, recerca d'alternati
ves, denúncia i repartiment just del 
treball. Heus-la ací. 

93 El Concili fa una crida a reconèixer 
l'abast i la gravetat del problema de l'atur; a 
solidaritzar~se amb els qui en són afectats i a 
ajudar-los a sortir-se'n; a impulsar, a la llum 
de la Doctrina Social de l'Església, la reflexió 
sobre aquesta plaga social i la recerca d'alter
natives, tot participant en el debat entorn de 
la crisi de la civilització del treball i les seves 
sortides; a denunciar la injustícia que suposa 
el repartiment desigual del treball remunerat 
¡"el seu acaparament; a cercar i a aplicar for
mes de repartiment just de les rendes i del 
treball. sense oblidar els disminuïts o dis
capacitats. 

a) Els desocupats són també ob
jecte de referència en la resolució 
n. 90, com acabem de veure, i en la 
n. 118, com veurem més endavant. 
Remarquem la nova referència a la 
Doctrina Social de l'Església i la 27 
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recerca i aplicació de formes de re
partiment just de les rendes i del tre
ball, directriu que engalza amb la re
solució anterior. 

b) L'incís «sense oblidar els dis
minuïts o discapacitats», ajuda a 
completar la llista de la resolució n. 
79, convida a rellegir l'apartat que 
els dedicà l'encíclica «Laborem 
Exercens», fou objecte d'especial 
atenció en el nostre ConcilU, sobre
tot, constitueix un àmbit que recla
ma objectivament la preocupació 
privada i pública. 

En acabar aquest article E., és im
portant notar que el seu enunciat (èti
ca economicosocial) no solament no 
trenca, sinó que aprofundeix la línia 
intraeclesial dels dos articles anteriors 
(c. i D.). Ho palesen, d'una banda, els 
conceptes de predicació, catequesi, 
manament i disposició divina dels nn. 
89 i 91; de pecat, del n. 90; d'acció 
eclesial del n. 92; i de Doctrina social 
de l'Església del n. 93; d'una altra, 
el fet que la Revelació cristiana, en 
instar les exigències ètiques, les «re
dimensiona» sense empobrir-les de 
contingut i d'autonomia. 



III. Alguns agents concrets 
«((Actuar», primera part) 

Corresponsabilitzar-nos, testimo
niejar i actuar: heus ací la tríade que 
vertebra el nostre capítol. Un cop con
siderats els dos primers punts, ens 
correspon ara passar a l'àmbit de l'ac
ció. El Concili hi considera alguns 
agents concrets i alguns problemes 
específics, sempre a favor dels més 
pobres i marginats. Evidentment, no 
tots els agents ni tots els problemes 
poden ser objecte d'una exhaustiva 
revisió: aquesta eventualitat excedeix 
els límits de l'assemblea. La tria, però, 
s 'ha fet després d'un estudi atent de 
la nostra realitat eclesial i social. 

L'acció per la justícia i l'assistèn
cia als pobres inclouen, segons que les 
circumstàncies ho possibilitin o bé ho 
requereixin, l'anunci explícit del Crist 
i l'oferta dels signes sacramentals de 
la comunitat cristiana. Místics i so
cials, hem de parlar amb la boca dels 
fets d'allò que sobreïx de la deu dels 
cors. Ara bé, mai no ens serà lícit 
d'instrumentalitzar l'ajut com a mer 
mitjà d'adoctrínament cristià. Anàloga
ment, mai no serà legítim reduir la 
nostra activitat a l'àmbit de la sola ac
ció economicosocial, excloent-ne la 
dimensió de transcendència cristiana. 
L'Església, evangelitzant civilitza; si 
només civilitza, no evangelitza. No
gensmenys, cal recordar que, en de
terminades circumstàncies, una de les 
maneres d'evangelitzar és, simple
ment, ajudar. 

En tot el que segueix farem bé de 
tenir present aquesta afirmació de la 
resolució I d) del capítol primer del 
nostre Concili: «Per això, fidels a les 
veus d'aquest Concili i a les de l'Eta
pa Diocesana de Reflexió, podem dir 
que evangelitzar és descobrir en el cor 
de cada dona i de cada home l'acció i 
l'escalf de l'Esperit; és establir les 
mediacions oportunes per tal que les 
persones senzilles, i tal vegada afligi
des, puguin trobar-se amb Déu. Evan
gelitzar és ajudar a refer l'experiència 
de Déu de molta gent allunyada, ex
periència que està intrínsecament lliga
da a l'amor als germans i, per tant, 
a aquella opció preferent pels pobres 
i per la justícia que fou distintiu del 
Messies Jesús». 

Aquesta tercera secció consta de 
quatre articles 

F. Càritas. 

G. Vida Consagrada. 

H. Voluntariat Social. 

I. Compromís social, cultural 
polític. 

F.CÀRITAS 

El primer article conté tres resolu
cions: 

94. Càritas: dimensions bàsica, de 
dotació i parroquial. 

95.Pressupost ordinari: inc/ou- 29 
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re-hi Càritas i institucions similars. 

96. Suport al Centre Català de So
lidaritat; diàleg amb el projecte 
Home; denúncia d'un sistema de vida. 

94. Càritas: dimensions bàsica, de 
dotació i parroquial 

La proposta n. 94 té caràcter de 
(V) i (P): 

94 Càritas -com a expressió diaconal de 
tota la comunitat ec1esial- és la institució bà
sica, encara que no única, de la soLlicitud de 
les Esglésies diocesanes pels pobres i margi
nats. Convé que estigui dotada de dirigents i 
de voluntaris preparats i dels recursos neces
saris per a exercir eficaçment la seva funció. 

El Concili Provincial Tarraconense insta 
la creació i implantació de Càritas ben orga
nitzades en totes les parròquies a fi d'atendre 
tant els problemes existents com les noves 
formes de pobresa. Generalment és en les 
Càritas parroquials on primer es detecten i 
s'atenen les mancances de tots aquells que 
necessiten ajut. 

a) La primera part de la resolució 
ens ofereix el contingut de Càritas. 
Remarquem-ne les característiques de 
diaconal-eclesial (aspecte teològic) i de 
bàsica, encara que no única (aspecte 
organitzatiu). Segueixen concrecions 
estructurals (persones i recursos), 
d'universalització i fàctiques. 

b) La dimensió teològica esmenta
da adquireix un caràcter existencial 
quan el text parla d' <<institució» «de la 
sol.licitud de les Esglésies diocesanes 
pels pobres i marginats», caràcter que 
ens compromet amb molta força. Si 
les nostres Esglésies oblidéssin aques
ta cristal.lització vivencial patirien 
d'una deficiència que afectaria llur in
tegritat. D'ací la importància d'aques-

ta resolució i d'ací que, en la llista 
d'agents, Càritas ocupi el primer lloc. 
La constatació fàctica amb què acaba 
el text obliga a una manera d'ésser i 
d'actuar de les nostres Càritas que les 
faci dignes de la lloança que implica. 

c) El document «La caritat en la 
vida de l'Església» (vegeu resolució n. 
81), en tractar de la diaconia de la ca
ritat (p. 21) escriu:« 1. Potenciar i ani
mar les Càritas com a organisme ofi
cial de l'Església per a l'acció 
caritativa i social, en els seus diver
sos nivells: parroquial, diocesà, regio
nal i nacional. a) Les Esglésies parti
culars fomentaran la creació i 
animació de Càritas en totes les Par
ròquies sigui com a «referència i àm
bit)) dels qui treballen al servei dels 
pobres i de la promoció de la justícia, 
sigui com a ajut a tots ells amb l'ob
jectiu d'obtenir una millor atenció als 
indigents i marginats. b) La progra
mació pastoral de les parròquies en el 
context de la planificació de l'acció 
pastoral de tota la diòcesi, enclourà la 
formació per a la caritat i la justícia i 
llur promoció. c) La consolidació de 
la Càritas diocesana, llera ordinària i 
oficial de l'Església particular per a 
l'acció caritativa i social, és una tas
ca permanent. Presidida i animada pel 
bisbe, que presideix igualment tota la 
caritat de l'Església local, ha de ser 
un lloc d'encontre de la comunitat 
cristiana per a un millor servei als 
pobres)). 

95. Pressupost ordinari: incloure
hi Càritas i institucions similars 

La resolució n. 95 completa l'an
terior indicant un camí ordinari -no 



únic- d'assegurar uns recursos bàsics 
tant a nivell parroquial com a nivell 
diocesà a Càritas, bo i afegint-hi -no
tem-ho- l'obertura a <<institucions si
milars». El text fa així: 

95 El Concili recomana que les parrò
quies i els bisbats, en funció de llurs possibi
litats, procurin concretar la part del pressu
post ordinari que poden dedicar a Càritas i a 
institucions similars, i no es limitin a 
destinar-hi el que es recull en les caUeetes i 
amb donatius específics. 

96.Suport al Centre Català de 
Solidaritat; diàleg amb el projecte 
Home; denúncia d'un sistema de 
vida 

La resolució n. 96 té caràcter vin
culant (V) en els apartats a) i b) i 
prioritari en la resta. Determina el se
gUent: 

96 El Concili ordena: 

a) Donar suport, amb voluntariat i amb 
mitjans econòmics~ al Centre Català de So
lidaritat, per a la rehabilitació dels drogoad
dictes, com a institució comuna que és de 
l'Episcopat Català i de totes les Càritas dio
cesanes dels bisbats de Catalunya, a través de 
la Fundació «Sense Cadenes)), inspirada en el 
Projecte Home. 

b) Fer tot el possible per tal que el diàleg 
entre el Centre Català de Solidaritat i la Con~ 
federació Espanyola del Projecte Home doni 
fruits d'entesa i de collaboració. 

I exhorta a denunciar un sistema de vida 
que proposa un model fals de felicitat, que 
aboca els més febles al desencís i a l'evasió, i 
que no educa amb vista a objectius dignes de 
la persona humana, 

a) És de notar el verb que encap
çala el text: «ordena». Si repassem 
les resolucions fins ara analitzades, 

constatem que el verb <{exhortam 
predomina en les formulacions nn. 
77-78-79-82 i 86. La n. 76 afegeix 
«proposar». Ara bé, el verb «exhor
tar» determina, segons els casos, al
tres verbs més categòrics (p.e. <dns
tar»: nn. 77 b) i 78 e); «aprofundir», 
«exigir» «cuitam (n. 78); <dnten
sificam i <<reconèixer» (n. 79); 
«respectar» (n. 82); «viure», «des
tinar» «educar» (n. 86); {<inculcar» 
(n. 91). 

b) Sense cap ànim de ser exhaus
tius assenyalem aquests altres verbs: 
«caldre» (n. 80), «demanar» (nn. 81, 
88 i 89); «haver de» (n. 83); «reconèi
xer» (nn. 84 i 85); <<instar» (nn. 87 i 
90); «obligar» (n. 92); «fer una crida» 
(n. 93). La distinció i riquesa de tots 
aquests verbs és molt important per a 
la futura exegesi de les resolucions 
conciliars. 

c) Aquest breu excursus ens fa 
veure la importància que el verb «or
denar» té en la present resolució; im
portància que creix encara més si hom 
té en compte que aquesta decisió vol 
ser significativa, a tall de «monument 
del Concili», enfront del problema de 
primer ordre que representen la dro
goaddicció i la malaltia de la Sida, i si 
es té present que el tema de la relació 
entre el Centre Català de Solidaritat i 
la Confederació Espanyola del Projec
te Home donà peu a una viva discus
sió conciliar sobre les formes concre
tes de llur relació. Aquesta tensió es 
reflecteix en l'expressió {<fer tot el 
possible». 

d) Observem alhora, però, que la 
càrrega existencial de les resolucions 31 
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no depèn només dels verbs, sinó tam
bé de llur qualificació com a vincu
lants i/o prioritàries, qualificació que 
s'aplica també a resolucions on els 
verbs exhortatius predominen. 

e) Finalment, la denúncia que clou 
la resolució dóna ulterior relleu, per via 
de contrast, a la iniciativa el suport de 
la qual el Concili ordena. 

G. VIDA CONSAGRADA 

Aquest article conté tres resolu
cions: 

97. Reconèixer, potenciar, actualit
zar les institucions de Vida Consagra
da. 

98.Acció educativa i sanitària; 
pobresa evangèlica; comunitats d'in
serció. 

99. Comunitats monàstiques i con
templatives: carisma d'hospitalitat. 

El teló de fons de les tres propos
tes que segueixen implica un a priori a 
favor de la llibertat d'iniciativa de les 
institucions i dels membres de vida 
consagrada des dels corresponents 
marcs d'exempció. L'Església de 
Jesucrist es complau en la seva prò
pia pluridimensió ministerial i carismà
tica. No hi veu un germen de conflic
tes, sinó una font de creativitat i una 
propensió vers l 'harmonia, en la ma
teixa mesura que es deixa agombolar 
per l'Esperit de Jesús ressuscitat. 

Aquest apartat es connecta íntima
ment amb l'homòleg del capítol primer 
«Anunciar l'Evangeli a la nostra soci
etat»: C. El carisma de la vida religio
sa i l'evangelització (resolució n. 6). 

Té una doble direcció: global, que 
afecta tota la vida consagrada (reso
lucions nn. 97 i 98) i particular, que 
s'adreça a les comunitats monàstiques 
i contemplatives (resolució n. 99). 

97.Reconèixer, potenciar, actua
litzar les institucions de Vida Consa
grada 

La resolució n. 97 afirma: 

97 El Concili Provincial Tarraconense 
exhorta a: 

a) Reconèixer i potenciar la tasca de tan~ 
tes institucions de vida consagrada que són 
presents entre els pobres i marginats, 

b) Instar-les a actualitzar el seu carisma 
en funció de les situacions de pobresa i mar
ginació de la nostra societat. 

e) Que la seva dedicació tingui continuï
tat. disposi de recursos econòmics, compti 
amb persones preparades i gaudeixi de coor~ 
dinaci6 per part de la pròpia diòcesi. 

al El text manifesta una pregona 
consciència de la tasca que la vida 
consagrada du a terme en el món de la 
pobresa i la marginació. D'ací els 
verbs «reconèixer», «potenciar» i «ac· 
tualitzar» i la tesi de la continuïtat. 

b) Llegim a l'exhortació apostòli
ca sinodal de Joan Pau II «La Vida 
Consagrada i la seva missió en l'Esglé
sia i en el món» n. 82: "L'opció pels 
pobres és inherent a la dinàmica ma
teixa de l'amor viscut segons Crist. Hi 
estan, doncs, obligats tots els deixebles 
de Crist; tanmateix, aquells que volen 
seguir el Senyor més de prop, imitant
ne les actituds, han de sentir-s 'hi im
plicats d'una manera del tot singular. 
La s inceritat de llur resposta a l'amor 



de Crist els duu a viure com a pobres i 
a abraçar la causa dels pobres. Això 
comporta per a cada Institut, segons 
el carisma propi, l'adopció d'un estil 
de vida, tant personal com comunita
ri, humil i auS ten). «Molts Instituts, 
especialment a l'època moderna, nas
queren precisament per atendre l'una 
o l'altra necessitat dels pobres. Però 
àdhuc quan aquesta finalitat no ha 
estat determinant, l'atenció i la sol.li
citud pels necessitats, expressada a 
través de la pregària, l'acolliment, 
l'hospitalitat, sempre han acompa
nyat amb naturalitat les diverses for
mes de vida consagrada, fins i tot la 
contemplativa. No podria ser diversa
ment, si el Crist descobert en la con
templació és el mateix que viu i sofreix 
en els pobres. La història de la vida 
consagrada és rica, en aquest sentit, 
d'exemples meravellosos i a vegades 
genials». 

98.Acció educativa i sanitària; 
pobresa evangèlica; comunitats d'in
serció 

Segueix la resolució n. 98: 

98 El Concili insta els Instituts de Vida 
Consagrada a: 

a) Prosseguir i actualitzar l'acció educa~ 
tiva i sanitària acostumada, imprimint-hi un 
creixent tarannà de justícia i de caritat; 

b) Viure una efectiva pobresa evangèlica 
que contrasti -amb el consumisme ambiental; 

e) Consolidar les comunitats d'inserció en 
llurs ambients. 

a) El teló de fons d'aquesta reso
lució es troba en el document «La vida 
fraterna en comunitat» que dóna tres 
consignes a la vida consagrada (cf. 

Principis). La primera -(<tots els reli
giosos pels pobres»- insta la prosse
cució de l'activitat educativa i sa
nitària, tot imprimint-hi un creixent 
tarannà de justícia i de caritat. La 
segona passa de «tots» a «molts»: 
«molts religiosos amb els pobres»; 
ací la inflexió d'autoconversió i 
d'exemplaritat es concreta en una 
«efectiva austeritat de vida». La terce
ra contempla un cercle ulteriorment 
menor: de «totS», passant per «molts» 
s'arriba a «alguns»: «alguns religio
sos, com els pobres». En aquest cas, 
la proposició anima a consolidar les 
comunitats d'inserció que, empeltades 
en els ambients d'indigència, decidei
xen d'establir una plena equació entre 
la pobresa canònica i la pobresa socio
lògica. 

b) Les intervencions conciliars 
portaren a superar l'anterior llenguat
ge esquemàtic i concretaren les pistes 
esmentades d'una manera més univer
sal, com es pot veure llegint el text. 

99. Comunitats monàstiques i 
contemplatives: carisma d'hospitali
tat 

La resolució n. 99 estableix: 

99 El Concili recomana que els membres 
de les comunitats monàstiques i contempla
tives, amb una autèntica actitud d'acolliment 
mutu, des de les seves disponibilitats ober
tes a tothom i des de les pròpies pobreses re
conegudes i assumides, possibilitin i poten
ciïn el carisma tradicional de l'hospitalitat, 
d'acord amb les necessitats -sobretot d'ordre 
espiritual- dels nostres contemporanis, en par
ticular dels més febles ¡ pobres. salvant sempre 
la fidelitat al carisma i a les normes del propi 
institut i en conformitat amb el c. 667 § 2 i 3. 33 



Aquesta resolució recull una apor
tació provinent de l'àmbit monàstic, 
aportació que junyeix les dimensions 
contemplativa i acollidora que el carac
teritzen. Amb fidelitat a la línia que ver
tebra el capítol tercer, el text subratlla 
l'atenció particular als més febles i 
pobres. Afegeix el concepte de «dis
ponibilitats obertes a tothom» al de 
<<les pròpies pobreses reconegudes i 
assumides», a fi d'equilibrar amb la 
deguda referència al primer l' exem
plar humilitat del segon. 

H. VOLUNTARIAT SOCIAL 

Aquest article conté quatre resolu
cions: 

100. Servei callat a favor dels po
bres; complir l'exigència de l'amor 
fratern. 

101. Potenciar laformació del vo
luntariat; testimoni i proclamació se
gons casos. 

102. Criteris de guiatge i de rela
ció de les institucions del volun
tariat. 

103. Conseqüències concretes de 
la gratui1at del voluntariat. 

100. Servei callat a favor dels po
bres; complir l'exigència de l'amor 
fratern 

Un nou nucli d'acció institucional 
és constituït pel voluntariat. Abans, 
però, la resolució n. 100 re(:ull un al
tre reconeixement obligat: el de les 
persones que treballen espontània
ment, sense pertànyer a cap organit
zació, a favor dels pobres i marginats. 

34 Calia expressar-lo, car és de justícia. 

Afegeix un apressament a tots els 
cristians amb vista a complir les exi
gències de l'amor preferent als més 
febles. Heus ací el text de la resolució 
n.100: 

100 El Concili Provincia! Tarraconense 
reconeix la tasca de servei de tantes persones 
que, calladament i de manera particular, tre
ballen a favor dels pobres i dels necessitats. 
A la vegada, insta tots els cristians i cristia
nes a complir l'exigència d'amor fratern que 
tenim envers els altres, sobretot envers els 
més febles. 

a) Notem la universalitat de la 
primera part de la resolució. Les per
sones a que fa referència no són ca
racteritzades per cap connotació reli
giosa, cultural, de sexe, etc. Aquestes 
circumstàncies -presents o absents
no són, en aquest cas, decisives; el 
decisiu és el treball callat, esponta
ni, persistent (=«treballem) ) a favor 
dels necessitats. El Concili en fa un 
just elogi. 

b) Fent un nou pas, el text insta 
-ara sí- els cristians i cristianes a 
complir l'exigència de l'amor fra
tern. Un altre Concili, universal i més 
decisiu, el Vaticà 11, ensenyà el se
gUent: <</ 'acció caritativa pot i ha 
d'abraçar avui tots els homes i totes 
les necessitats». Onsevulla hi hagi 
homes que pateixen indigència, «la 
caritat cristiana ha de cercar-los i 
trobar-los, consolar-los amb dili
gent afany i ajudar-los amb concrets 
recursos», I, acte seguit, exposa set 
condicions d'aquest exercici de la 
caritat cristiana. Tots els creients i 
batejats en Crist som apressats a es
coltar aquesta única veu d'ambdós 
Concilis. 



101. Potenciar la formació del 
voluntariat; testimoni i proclamació 
segons casos 

De les tres resolucions dedicades 
al voluntariat social, la primera -n. 
101- té el caràcter de vinculant (V). 
Diu el següent: 

101 El Concili determina que es poten
cií' la formació del voluntariat amb un treball 
educacional de qualitat, mitjançant escoles de 
voluntariat i itineraris de formació adients 
que adaptin els coneixements a les necessitats 
actuals, i amb una escaient coordinació amb la 
tasca dels professionals. Sempre evangelit
zador, el treball del voluntari cristià ha de 
restar impregnat d'una actitud acollidora i 
d'una especial sensibilitat. Aquest treball 
gaudirà d'un sentit ampli de testimoni solida
ri o específic de proclamació evangèlica, se
gons les circumstàncies ho requereixin, sota 
l'impuls de l'Esperit de Jesús. 

a) Notem d'entrada un nou verb 
fort: «determillll», que evoca l' «ordellll» 
de la resolució n. 96. El text especifi
ca concrets mitjans educatius amb 
vista a potenciar la formació del vo
luntariat, alhora que els connecta amb 
la tasca dels professionals. 

b) Acte seguit recorda algunes 
qualitats del treball del voluntariat cris
tià, sempre evangelitzador: acolliment, 
sensibilitat, i testimoniatge o procla
mació, segons els casos. La verte
bració evangèlica de tot el Concili i, 
dins ell, del capítol tercer s'advera no
vament i, això, fins a incloure el sentit 
precís de proclamació quan les cir
cumstàncies ho exigeixin. El treball 
voluntari, d'una banda, no ha de ser 
mai manipulat com a mer instrument 
d'evangelització; d'altra banda, no 
solament no exclou, sinó que inclou 

conscientment aquesta -el màxim bé 
que podem comunicar a l'ésser humà
quan les circumstàncies ho reclamen. 
Partir de l'Evangeli, sempre; predicar
lo oportunament i inoportuna, cons
tantment; rebaixar-lo a l'ús de criteris 
utilitaris, mai. Aquí rau l'especificitat 
i la grandesa del voluntariat cristià. 
Evidentment, tot això, quan es fa, es 
duu a terme «sota l'impuls de l'Espe
rit de Jesús». Amb altra terminologia, 
hem de dir que si bé el voluntariat cris
tià, des del punt de vista social, pot 
encabir-se -i ho fa- dins el registre de 
les organitzacions no governamentals, 
en la seva substància no s'hi pot reduir 
de cap de les maneres. 

102. Criteris de guiatge i de rela
ció de les institucions del voluntariat 

Resolució n. 102: 

102 El Concili exhorta a: 
a) Guiar~se ~les institucions del volun~ 

tariat- per l'esperit evangèlic, alhora que per 
la creativitat, per la competència i per 1'espe
cialització que el món canviant del nostre 
temps requereix. 

b) Procurar formes de relació amb altres 
entitats de voluntariat social i amb grups que 
treballen en aquest camp per taI d'atendre mi
llor els més necessitats, tenint punts d'en
contre i de comunicació que poden esdevenir 
intercanvi evangelitzador. 

a) Aquesta resolució, en el seu pri
mer apartat, junta l'esmentat tarannà 
evangèlic de les institucions del vo
luntariat cristià amb tres característi
ques humanes -creativitat, compe
tència i especialització- que li són 
imprescindibles. En el seu segon apar
tat remarca la relació de les dites or
ganitzacions sia amb altres entitats 35 
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voluntàries sia amb grups de treball 
social d'altra mena i, novament fidel a 
la línia que comentem, remarca que els 
eventuals punts de connexió poden 
esdevenir ocasió d'intercanvi evan
gelitzador. Continuem en plena línia 
eclesial. 

b) No cal dir que, anàlogament a 
com distingim entre escola cristiana i 
cristians en l'escola, també distingim 
entre institucions cristianes de vo
luntariat social i cristians dins les enti
tats de voluntariat social. El que hem 
dit més amunt sobre el testimoniatge i 
la proclamació evangèliques a tall ins
titucional ho afirmem ací anàlogament 
a tall individual. 

103. Conseqüències concretes de 
la gratuUat del voluntariat 

Si les dues anteriors resolucions es 
vertebren en funció de l'acció evange
litzadora, la que segueix -n. 103- re
marca una de les dimensions més emi
nents del voluntariat, la de la gratuïtat 
in' extreu unes conseqüències impor
tants. El text fa així: 

103 El Concili recorda que, atès que la 
gratuïtat és una dimensió intrínseca de l'Es
glésia i que el servei voluntari n'és una mani
festació concreta, cal evitar: 

a) Considerar el voluntari com un treba
llador remunerat a baix preu; 

b) Enfocar el voluntariat com un pas pre
vi per a l'assoliment d'un contracte remune
rat dins l'Església. 

e) Acomiadar persones dels llocs de tre· 
ball eclesial, deixant-les a la intempèrie, i 
substituir-les per voluntaris sense sou ni as
segurances, amb vista a assolir els mateixos 
serveis sense cap cost. Això és immoral, en
cara que sigui legal. 

a) Els dos primers esculls que cal 
evitar són, en viatge d'anada -des de 
la institució-Ia instrumentalització del 
voluntari com un assalariat de baix 
preu; i, en viatge de retorn -des dels 
membres- la manipulació del volun
tariat com a instrument de contracta
ció eclesial remunerada. 

b) Un tercer escull que, dissorta
dament, algunes vegades ha superat 
l'horitzó de les possibilitats per a en
trar en el terreny dels fets, el consti
tueix la substitució del personal con
tractat per personal voluntari, feta per 
motius merament crematístics. El ju
dici que mereix aquesta decisió és dur: 
ni que sigui legal, és sempre immoral. 

c) Aquesta resolució garanteix un 
marc de nítida justícia a un organisme 
de lluminosa caritat. Afegim de pas la 
següent observació: quan les persones 
o els recursos econòmics entren en les 
institucions de manera gratuYta i abun
dosa, la temptació d'abusar-ne esde
vé gairebé irresistible i tanca les fonts 
d'aquella creativitat abnegada que tre
balla els mitjants i sua els resultats. 

I. COMPROMÍS SOCIAL, 
CULTURAL I POLÍTIC 

Aquest article conté 6 resolucions: 

104. Compromís social dels laics; 
vivència de la definició cristiana de 
propietat. 

105. Incorporar l'ensenyament 
d'Arrels cristianes de Catalunya 

106. Compromís polític dels laics; 
l'home, centre de la vida social. 

107. Suport de la comunitat cris-



tiana als membres compromesos sin
dicalment i política. 

i 08. Col. laborar amb persones i 
associacions d'opcions no confessio
nals. 

i 09, Administracions i Institu
cions: assumpció de responsabilitats a 
favor dels pobres i marginats. 

104. Compromís social dels laics; 
vivència de la definició cristiana de 
propietat 

a) La resolució n, 104 s'adreça 
vers el compromís economicosocial i 
es concentra en els fidels cristians 
laics, Parteix de l 'home com a centre 
de la vida econòmica i social, la qual 
té com a clau el treball humà, I fita tres 
objectius, adreçats als laics, 

- El primer enfoca el compromís 
cristià en l'àmbit professional i pun
tualitza, en els empresaris, un esperit i 
una disponibilitat; en els treballadors, 
tres entre les positives virtuts que són 
pròpies de llur feina. 

- El segon, que es connecta amb 
l'apartat D, (compromís sociopolític 
dels cristians) del capítol primer, ins
ta a engatjar-se en les associacions 
cíviques i professionals contribuint-hi 
amb uns criteris i amb un compor
tament que responguin a l'harmòni
ca exigència de dos principis bàsics 
de la Doctrina Social de l'Església: 
el de subsidiarietat, que afirma la 
dignitatl1libertat de la persona contra 
el coLlectivisme; i el de solidaritat, 
que remarca la socialitat i comu
nitarietat de la persona contra el li
beralisme. 

- El tercer insta a viure la defini
ció cristiana de propietat, que no té 
res a veure amb la que és pròpia del 
dret liberal modern. L'Amo dels 
béns és Déu; l'home n'és adminis
trador, sota la voluntat de Déu, el 
qual els conferí una constitutiva di
mensió comuna en funció de llur 
destí universal. D'ací que Sant 
Tomàs definís la possessió privada 
dels béns com a potestat d' adminis
trar-los no com a propis, sinó com 
a comuns, és a dir, atenent-ne llur 
intrínseca dimensió social. Aquest 
concepte revoluciona la idea corrent 
de propietat privada. Si, mitjançant la 
predicació i la catequesi -i, sobretot, 
mitjançant la praxi de les persones i 
de les institucions-, entra paulati
nament en la societat fins a esdeve
nir dada cultural, les relacions eco
nòmiques intra i intersocietàries 
adquiriran el tremp específicament 
humà que els pertoca. L'esmentada 
revolució mental, tot i ésser neces
sària, és insuficient. Cal afegir-hi 
«una veritable conversió personal», 
fruit de la gràcia de Déu i d'una co
operació humana que -testimoni el 
jove ric de l'Evangeli- no és gens 
fàcil. L'hem de demanar i ens hi 
hem de fer: cartera endurida, cor 
empedreït. 

b) La «veritable conversió perso
nal>. de que parla el text en el tercer 
apartat i que hem remarcat en els 
mots introductoris duu a citar les se
güents afirmacions dels nostres bis
bes en el Prefaci del text conciliar 
(vegi's Concili Provincial Tarraco
nense, 1995, Resolucions i Missat
ge, p, i9): «Ens cal convertir-nos al 
Déu viu, que promet futur i esperan- 37 
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ça al seu poble (cf. Jr 29,11), amb el 
benentès que el futur de Déu és més 
que el futur de les nostres mans. Ens 
cal convertir-nos a Jesucrist, que 
ens crida constantment a rebre el seu 
Evangeli en els nostres cors i que 
s'ofereix com a font d'aigua vivifi
cant (cf. Jn 7, 37-38). Ens cal es
coltar i obeir l'impuls de l'Esperit 
que protegeix i consola les Esglésies 
i cadascun dels fidels, alhora que 
empeny i prohibeix (cf. Ac 9,31; 
16,6.7; 19,21...)>>. 

Aquest és el text de la resolu
ció que acabem de glossar: 

104. Atès que cal situar l'home en el 
centre de la vida econòmica-social, la qual té 
com a clau el treball humà i la seva organitza
ció, el Concili Provincial Tarraconense insta 
els laics de les nostres diòcesis a: 

- Desenvolupar llur compromís cristià 
en l'àmbit professional; posar -els empre
saris- llur laboriositat i llur iniciativa al 
servei de la persona i invertir la major part 
possible dels seus beneficis en la creació de 
llocs de treball; ser coherents -els treballa
dors- en la seva feina, fent-la amb respon
sabilitat, amb qualitat i amb l'obligat rendi
ment. 

- Comprometre 's en el camp de les asso
ciacions cíviques i professionals, contribuint
hi amb uns criteris, amb un comportament i 
amb un servei que responguin a l'hannònica 
exigència de la subsidiarietat i de la soli
daritat. 

- Viure la definició cristiana de propietat 
com a potestat d'administrar, segons la vo
luntat de l'únic Amo absolut. Déu, els béns 
econòmics atenent-ne Ja constitutiva dimen
sió comuna, en funció de llur desti universal. 
En aquest sentit, cal una veritable conversió 
personal per tal que el dret a la propietat in
dividual es conjugui amb la finalitat i amb l'ús 
socials dels béns i no degeneri en un con
sumisme insolidari. 

105. Incorporar l'ensenyament 
d'Arrels cristianes de Catalunya 

Se'ns presenta ara una de les reso
lucions del Concili que esdevingué 
més conflictiva, la n. 105, el text defi
nitiu de la qual ha quedat establert de 
la següent manera: 

105. El Concili exhorta a incorporar 
progressivament l'ensenyament d'Arrels 
cristianes de Catalunya entorn del nostre 
país. Aquest ensenyament ha de ser inter
pretat d'acord amb la doctrina del Concili 
Vaticà II i de la doctrina pontificia. 

a) D'entrada, cal fer una petita ob
servació gramatical: el «de» que pre
cedeix immediatament a «doctrina 
pontifícia» és redaccionalment inne
cessari. 

b) La primera part de la resolució 
exhorta a incorporar progressivament 
l'ensenyament d' <<Arrels cristianes de 
Catalunya» entorn del nostre país. 
Quin és aquest ensenyament? El po
dem resumir de la següent manera: 

El document es vertebra entom de 
dos eixos. El primer se centra en el 
concepte de Catalunya com a pàtria, 
nació i cultura: pàtria que ens cal esti
mar i servir; nació, els drets juridi
copolítics de la qual ens cal instar i 
exercir; i cultura, els trets de la qual 
ens cal assumir, discernir i envigorir. 
La realitat nacional de Catalunya pot 
ser reconeguda i servida des d'una 
estructura estatal oberta, no monolíti
ca. El document ressalta simultània
ment la irrenunciable personalitat del 
nostre poble i els nexes especials amb els 
altres pobles d'Espanya que la història ha 
anat suscitant en el decurs del temps. 



El segon eix considera les arrels 
cristianes de Catalunya en perspecti
va de passat, present i esdevenidor. Pel 
que fa al passat, l'Església catòlica ha 
contribuït de manera important a la 
forja i realització de Catalunya; ens re
coneixem i ens refermem en una inin
terrompuda tradició de fidelitat al nos
tre país. Pel que fa al present, la fe 
cristiana continua viva en sectors molt 
amplis de la nostra societat; avui, en 
un context de pluralisme, la presència 
i acció de l'Església catòlica al nostre 
país passa pel reconeixement i exerci
ci del dret humà i civil a la llibertat re
ligiosa. Pel que fa a l'esdevenidor, 
constatem que, rica en història i tradi
ció, Catalunya és, al mateix temps, una 
terra freturosa de modernitat. La cons
ciència catòlica ens apressa, amb vis
ta al futur, de: mantenir i acréixer les 
tradicions de llibertat, treball i família; 
complir els deures de justícia social al
hora que multiplicar les iniciatives 
d'amor solidari; i acollir els qui han 
vingut a compartir la nostra vida des 
d'altres terres bo i instant llur solida
rització amb la nova comunitat. 

La nostra ciutadania a la pàtria ca
talana és un camí i un tast provisional 
de la ciutadania benaurada i eterna en 
el cel. 

c) La segona part de la resolució 
concreta que l'ensenyament dels nos
tres bisbes a <<Arrels cristianes de Ca
talunya» ha de ser interpretat d'acord 
amb la doctrina del Concili Vaticà Il i 
la doctrina pontifícia. Del Concili cal 
citar <<Lumen gentium», «Gaudium et 
spes», <<Ad Gentes», entre altres docu
ments. De la doctrina pontifícia, i ce
nyint-nos només al Papa actual, el dis-

curs a la UNESCO del 2 de juny de 
1980, el missatge de l' 1 de gener de 
1989 titulat: «Per a construir la pau 
respecta les minories», i el discurs a 
la seu de les Nacions Unides del 5 
d'octubre de 1995 sobre «Els drets i 
deures de les nacions». La distinció 
entre els conceptes de nació i estat i 
llur recta relació, i la noció de sobira
nia cultural o espiritual pròpia dels 
pobles al marge de llur cristal.lització 
estatal, troben en aquests documents 
un aclariment i enriquiment veritable
ment notables, que corroboren i aju
den a aprofundir la doctrina d' <<Arrels 
cristianes de Catalunya». 

d) Els nostres bisbes, en donar fe 
de la realitat nacional de Catalunya, 
reclamaren per a ella, a <<Arrels ... », 
l'aplicació de la doctrina del Magis
teri eclesial. S'anticiparen, doncs, a la 
connexió entre el seu ensenyament i el 
de la doctrina conciliar i pontifícia de 
que parla la resolució. Ara bé, el mode 
concret d'aquesta connexió, en els 
nostres temps, ha creat més d'un pro
blema, i el Concili Tarraconense no 
n 'ha estat una excepció, tal com ho ha 
palesat l'esmena feta a la resolució que 
fou presentada per a la Recognitio. Hi 
ha hagut, una vegada més, tensió en
tre la doctrina general i la seva aplica
ció al fet català. Malgrat tot, el text, si 
bé retalla ço que inicialment la resolu
ció explicitava, significa un pas en el 
reconeixement de la nostra realitat ca
talana i estimula a aprofundir-la. 

106. Compromís polític dels laics; 
l' home, centre de la vida social 

El primer apartat de la resolució n. 
106 s'estén a tres àmbits: 1) no abdi- 39 



car de la política; 2) reconvertir les ob
jeccions que procedeixen de la mala 
conducta política en esperonament 
d'una presència en les estructures po
lítiques; 3) més encara: lluitar contra 
els vicis, avui no infreqüents, que hom 
hi assenyala. Aquests tres àmbits con
tribueixen a dibuixar un marc polític 
concret que possibilita dur a terme els 
requeriments de l'etapa diocesana de 
reflexió. 

El segon apartat reprèn el tema de 
la síntesi entre fe i vida propi de la 
resolució n. 77, aplicant-lo a l'àmbit 
de la vida pública. Una vegada més 
s'imposa la línia de fe que vertebra 
tot el capítol: els valors evangèlics 
han d'impregnar en la mesura del 
possible el camp legal i el món insti
tucional. 

El text fa així: 

106. Atès que tots som destinataris i 
actors de la vida política, el Concili recorda 
als fidels laics: 

a) Que no poden abdicar de la política, 
com a activitat destinada a consolidar i a pro~ 
moure el bé comú. Les acusacions d'arribis
me, d'idolatria del poder, d'egoisme í de cor
rupció no justifiquen ¡'absentisme polític, 
ans esperonen a la presència dels ciutadans 
catòlics en les estructures polítiques amb 
vista a cooperar a l'assoliment del bé comú, 
Cal lluitar, amb un genuí esperit de servei, 
unit a la competència i a }' eficiència, contra la 
deslleialtat i la mentida en ¡'àmbit cívic, con
tra la malversació de la hisenda pública i con
tra l'ús de mitjans iUícits per a conquerir o 
per a mantenir el poder (cf. Christijideles 
laici,42). 

b) Que la coherència entre fe i vida a què 
han estat cridats els duu a reconèixer l'home 
com el centre de la vida social, Ja qual cosa els 

40 exigeix un esforç continu a fi que els valors 

evangèlics impregnin, tant com sigui possi
ble, les lleis i les institucions. 

107. Suport de la comunitat cris
tiana als membres compromesos 
sindicalment i política 

L'anterior exigència resta poten
ciada per l'acompanyament i suport de 
la comunitat cristiana als sindicalistes 
i polítics cristians. La resolució que se
gueix -n. 107- té una part d'enunciat 
global que, tot seguit, es concreta fent 
referència a comunitats apostòliques i 
equips o bé a mitjans globals adreçats 
a sostenir-los en el treball de transfor
mació estructural. 

107. El Concili recomana d'acompanyar 
eficaçment i donar suport, la comunitat cris
tiana, als seus membres engagats en sindicats 
i en partits politics, sobretot quan en són 
dirigents i hi ocupen llocs de responsabilitat, 
a fi que puguin mantenir una actitud crítica i 
evangèlica en llur militància. I això: 

a) Mitjançant comunitats apostòliques 
o equips de moviments d'Acció Catòlica ge
neral o especialitzada, assegurant-los consi
liaris ben preparats per a acomplir aquesta 
tasca; 

b) Cercant els mitjans per tal que aquests 
cristians se sentin sostinguts per tota la co
munitat cristiana, no necessàriament en les 
seves opcions partidàries, però sí en el seu 
esforç per treballar en la transformació de les 
estructures sociopolítiques d'acord amb els 
valors del Regne. 

a) És important adonar-se del nou 
pas que significa la present resolució. 
La comunitat cristiana que, global
ment, és corresponsable de la impreg
nació cristiana de la vida política, s'ha 
de plantejar coherentment l'acompa
nyament eficaç i el suport d'aquells 
seus membres que senten i exerceixen 



la vocació sindical i partidària (partits 
polítics). 

b) El que s'acaba de dir requereix 
uns mitjans. El nostre text n'indica 
uns de concrets (apartat a)) i deixa 
obert el camí d'altres a la creativitat 
de les respectives comunitats. Pel 
que fa al primer aspecte és interes
sant la qüestió dels consiliaris ben 
preparats, particularment dificil en si 
mateixa i per la creixent manca de 
clergat. 

108. Col.laborar amb persones i 
associacions d'opcions no confessio
nals 

La resolució n. 108 afirma: 

108 També recomana als cristians que 
s'apressin a col laborar sense reticències amb 
totes aquelles persones i associacions que 
treballen des d'opcions no confessionals en 
el camp de la marginació, recordant el que 
deia Jesús: «Qui no està contra vosaltres està 
amb vosaltres» (Mc 9,40). 

Com es pot veure, aquesta resolu
ció fa el pas del compromís a la col
laboració. Signe del nostre temps en 
un món plural (recordem la fonamen
tal resolució n. 1 del capítol primer del 
Concili), la collaboració, animada per 
l'esperit cristià, és en si mateixa un 
testimoni de la virtut teologal de la ca
ritat i de la virtut cardinal de la justí
cia. Implica longanimitat, fruit de 
l'Esperit Sant. I pressuposa la con
vicció que l'Esperit de Jesús actua 
també, per camins que només Ell sap 
i obre, en les persones i en les insti
tucions que malden per a la promo
ció dels marginats des d'opcions no 
religioses. 

109. Administracions i Institu
cions: assumpció de responsabilitats 
a favor dels pobres i marginats 

La resolució n. 109, fent un ulterior 
pas, fa una doble petició. Heus-la ací: 

109. a) El Concili demana a les adminis
tracions i institucions públiques i a les insti
tucions privades de funció social que. a l'ho
ra de confeccionar els pressupostos i de 
posar en pràctica els programes d'atenció so
cial. assumeixin les seves responsabilitats 
envers els marginats i els sectors més pobres 
de la nostra societat. 

b) També demana a les administracions 
públiques que avaluïn les institucions amb 
les quals col.laboren no sols en funció de la 
seva titularitat -pública o privada-, sinó tam
bé i principalment pel servei que fan a la so
CÍetat, i que això es tingui també en compte 
a l'hora d'assignar les respectives partides 
pressupostàries. 

a) El destinatari de la primera pe
tició és mixt: afecta les institucions 
d'àmbit públic i d'àmbit privat, amb 
vista a integrar la pobresa i la margi
nació en llurs decisions econòmiques. 

b) La segona petició s'adreça no
més a les administracions públiques, 
bo i establint un criteri massa sovint 
negligit: el que atorga primacia al ser
vei sobre la titularitat. En darrer terme 
els diners públics no són per a les ins
titucions públiques, sinó per al poble; 
només en la mesura que aquest n'és 
el destinatari real -i, no cal dir-ho, amb 
atenció preferencial als sectors més 
necessitats- la línia institucional (en 
aquest cas pública i, anàlogament, pri
vada) entra legítimament en joc. No 
oblidem que hi ha moltes institucions 
privades que realitzen i adveren un ve
ritable servei públic. 41 
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IV. Alguns àmbits específics 
(<<Actuar», segona part) 

Aquesta secció, quarta i última, 
consta de sis articles: 

J. Malalts 

K. Presos 

L. Tercer Món 

M. Zones Rurals 

N. Món Marítim 

O. Quart Món 

Passem, finalment, de l'àmbit 
dels agents a l'horitzó dels fins. 
L'elecció de només sis entre els 
nombrosos objectius concrets ins
tats en l'etapa diocesana de reflexió 
i en l'etapa preconciliar d'immedia
ta preparació, era difícil. Un cop 
sospesats tots els suggeriments i to
tes les valoracions, l'opció conciliar 
recaigué en els que acabem d'es
mentar. 

J.MALALTS 

Aquest article conté dues resolu
cions: 

11 O. Rellançar l'acció pastoral 
dels. amb i a favor dels malalts. 

ill. Col laborar amb les iniciati
ves pro-malalts. 

110. Rellançar l'acció pastoral 
dels, amb i a favor dels malalts 

La primera resolució afecta el món 
dels malalts. En íntima connexió amb 

la n. 24 del capítol primer, concreta el 
següent: 

110 El Concili Provincial Tarraconense 
exhorta a: 

a) ReUançar decididament una acció pas
toral «dels malalts i amb els malalts a favor 
dels malalts» que: tingui la seva expressió 
més significativa en la celebració sacramental 
com a coronació d'una prèvia i adient tasca 
d'evangelització; impliqui coordinadament 
tots els components de la comunitat eclesial; 
valori el malalt com a subjecte actiu i respon
sable de l'obra d'evangelització i de salvació 
i com a font de força per a l'Església i per a la 
humanitat; expliqui a l'home i a la societat ei 
significat positiu del patiment humà, i es rea
litzi a través d'un testimoniatge de vida ama~ 
rat d'amor cristià (cf. Christifideles Laici, 
54). Aquest darrer punt adquireix un signifi
cat peculiar quan es troba en joc t'atenció al 
malalt no creient o, en el seu cas, no cristià, 

b) Potenciar els grups de laics que s'es
mercen en el doble objectiu de visitar els 
malalts i de portar-los ¡'Eucaristia quan hi ha 
mancança de preveres o de diaques. 

a) El primer paràgraf, tot i tenint 
present la sofrença, la feblesa i la con
següent passivitat receptiva dels ger
mans malalts, s'adreça vers llur acti
vitat creativa. Es tracta de rellançar 
decididament una acció pastoral «dels 
malalts i amb els malalts a favor dels 
malalts», que és abordada des dels 
vessants sacramental i evangelitzador, 
de la coordinació intraeclesial, de la 
responsabilització en l'acció salvífica, 
de la pedagogia (quant al valor del so
friment humà) i de l'obertura cari-



tativotestimonial a favor de tots ells, 
creients i no creients, cristians i no 
cristians. Hem de tenir present que les 
obres de misericòrdia són, a més de 
corporals, espirituals, en la terminolo
gia clàssica. I que hi ha molts malalts 
marginats i molts d'altres que moren 
sols. 

b) El segon paràgraf s'adreça a 
potenciar els grups de laics que, en les 
circumstàncies que ho requereixen, 
visiten els malalts i els porten l'Euca
ristia, conjuminant d'aquesta manera 
els ajuts humà i sacramental. 

c) És notable la càrrega espiritual 
d'aquesta resolució. La seva plena 
aplicació comporta un pregon sentit 
social, sense el qual degeneraria en 
«espiritualista>'. 

111. Col laborar amb les iniciati
ves pro-malalts 

La resolució n. 111 s'adreça vers 
tres objectius concrets. El primer 
afecta tots els cristians i insisteix en la 
línia de col.laboració amb les iniciati
ves de tota mena, confessionals o no. 
El segon afecta el personal sanitari i, 
el tercer, l'àmbit organitzatiu. Fa així: 

111 El Concili insta: 

a) Els cristians a col.Jaborar amb totes les 
iniciatives, siguin d'origen confessional o no, 
encaminades al bé del malalt. com són les 
associacions de malalts i les de familiars de 
malalts que ajuden a assumir i a viure la ma
laltia. 

b) El personal sanitari a afavorir el trac
tament paUiatiu i a fer objecció de conscièn
cia davant les decisions que violen el dret a la 
vida, comés els cas de l'avortament i de l'eu
tanàsia activa. 

e) A donar suport als qui treballen en el 
moviment de la Fraternitat Cristiana de Ma
lalts i Minusvàlids i en altres organismes, 
i encoratjar-los a fi que continuïn la seva 
tasca d'acolliment, d'acompanyament i 
d'integració. 

a) Dels tres objectius esmentats, 
destaquem el segon que, d'una mane
ra lacònica, aborda dues realitats que, 
en el nostre context secular i pluralis
ta (recordem una vegada més el «da
vantal>, del Concili -resolució n. 1-), 
són cada vegada més apressants. 
D'una banda, el tractament pal.liatiu, 
que és la veritable alternativa a la in
humanitat de l'eutanàsia. D'una altra, 
l'objecció de consciència, últim recurs 
dels qui han exhaurit tots els mitjans 
eticojurídicament honestos a favor de 
la vida. 

b) Les tasques col.laboradora i de 
suport dels paràgrafs primer i tercer 
s'adiuen molt directament amb la se
gona part de la resolució n. 24 (capí
tol primer) que diu el següent: «Les 
delegacions diocesanes de pastoral de 
la salut tenen la funció d'animar i de 
coordinar en cada diòcesi tot el camp 
de la pastoral de la salut a nivell parro
quial, arxiprestal, hospitalari, etc. El 
Secretariat Interdiocesà de Pastoral de 
la Salut coordina i promou els aspec
tes d'aquesta pastoral en l'àmbit de la 
Tarraconense. Correspon a aquestes 
delegacions, entre altres, la tasca 
d'ajudar a potenciar un voluntariat 
preparat i generós al servei dels malalts 
en llur domicili o dels que estan en els 
hospitals. Cal també ajudar i servir les 
Fraternitats de Malalts en la defensa 
de llurs legítimes reivindicacions i en 
l'acompanyament que puguin. neces
sitar en qualsevol cas». 43 



K.PRESOS 

Aquest article conté dues resolu
cions: 

1l2.Conscienciació universal de 
llur situació; tasques dels responsa
bles i institucions. 

113. No a la tortura i a la pena de 
mort. 

112. Conscienciació universal de 
llur situació; tasques dels responsa
bles i institucions 

Ens trobem davant una nova reso
lució de caràcer vinculant (V), en el 
seu primer paràgraf. En primer lloc, 
insta els cristians i la societat en gene
ral a una adient conscienciació. En 
segon lloc, apressa els responsables de 
la Pastoral penitenciària i les institu
cions eclesials pertinents a una munió 
de tasques concretes que afecten el 
voluntariat, la institucionalització de 
secretariats diocesans, la tasca de co
operació amb l'administració i organit
zacions, i la prevenció. En tercer lloc, 
insta les diòcesis a una planificació de 
l'acció. 

112 El Concili Provincial Tarraconense 
insta: 

a) Els cristians i la societat en general a 
prendre consciència de la situació de les per
sones que s6n a la presó, de les causes que els 
han portat a delinquir i de les conseqüències 
que té el règim de presons actua1. 

b) Els responsables de la pastoral peni
tenciària i les institucions eclesials que els 
pertoqui, a: 1) fomentar la tasca del volun
tariat, ja iniciada, a les presons; orientar el 
voluntariat en la seva fonnació i coordinar-lo 
adientment en la seva acció, i, partint del tre-

44 ball que es fa, revisat sempre que calgui, 

crear secretariats de pastoral penitenciària 
a cadascuna de les diòcesis catalanes; 
2) buscar, junt amb les administracions i 
amb altres institucions i organismes, alter
natives reals a la presó, especialment pel 
que fa als delictes relacionats amb la droga 
i contra la propietat; 3) col.iaborar amb 
l'Administració, habilitant i gestionant, a 
nivell parroquial, arxiprestal o diocesà, 
equipaments d'acolliment per als presos en 
situació de permís, i 4) intensificar la tasca 
de prevenció. 

e) Les diòcesis a dissenyar un pla d'ac
tuació que inclogui les accions concretes que 
s'han de dur a tenne,les institucions o enti~ 
tats que hi puguin coUaborar i la coordinació 
necessària entre parròquies, moviments i ar
xiprestats. 

Cal notar, d'entrada, la relació del 
punt primer de l'apartat b) amb el 
tema del voluntariat (resolucions nn. 
100-103); després, la insistència en la 
línia coLlaboracional que és pròpia de 
les parts tercera i quarta del nostre 
capítol (cf. punts segon i tercer); són 
també molt importants els temes de la 
recerca d'alternatives reals a la presó 
i de la intensificació de la tasca de pre
venció; finalment, observi's la grada
ció: 1) cristians i societat en general, 
2) responsables de la pastoral peniten
ciària i 3) acció de les diòcesis com a 
tals (aquest darrer punt es connecta 
íntimament amb el capítol quart del 
nostre Concili). 

113. No a la tortura i a la pena de 
mort 

Resolució n. 113: 

113 El Concili 

a) Condemna tota forma de tortura com 
un greu atemptat a la dignitat de la persona 
que mai res no pot justificar. 



b) Tot alegrant-se dels corrents d'opinió 
avui creixents tant en l'Església com en la 
societat civil que s'oposen a la pena de mort, 
i veient en el seu refús l'actitud coherent del 
qui vol portar fins a les darreres conseqüèn~ 
cies el respecte total per la persona humana, 
que és imatge de Déu, celebra que s'hagi de
cidit d'eliminar totalment la pena de mort en 
l'ordenament jurídic espanyol i insta tots els 
fidels que no es deixin portar mai per senti~ 
ments primaris d'odi o de venjança que els 
duguin a reclamar-la, alhora que proclama 
la Bona Nova de la conversió, del perdó i de 
la vida. 

a) El tema de la pena de mort fou 
objecte d'un ampli i persistent debat 
en l'aula conciliar. A poc a poc la re
sistència a inserir-lo com a proposta 
anà cedint nO solament davant la 
majoritària posició dels membres del 
Concili, sinó també a partir sia de 
raons teològiques, ètiques i jurídiques, 
sia de la lectura d' «Evangelium Vitae» 
on la posició del Papa actual era nota
blement assuavidora d'anteriors posi
cions del mateix Papa i del magíste
ri. El resultat fou la redacció que 
tenim davant els ulls, en la qual con
flueixen cinc dades: la sociològica 
(corrents d'opinió), l'ètica (respec
te per la vida humana), la juridico
política (ordenament espanyol), la 
psicològica (món dels sentiments) i 
l'evangèlica (Bona Nova de la con
versió, del perdó i de la vida). La re
solució, tal com ha quedat redacta
da, és un exemple lluminós de la 
capacitat de diàleg i de cediment de 

posicions que caracteritzà en nom
brosos casos la marxa dels treballs 
conciliars. Anàlogament al que la 
resta de resolucions requereix, cal, 
a partir d'ara, iniciar o intensificar 
una pedagogia adient a fi que l'horit
zó que aquest text obre esdevingui 
praxi habitual dels fidels i de la so
cietat en general, sense que això 
comporti mai un oblit de l'innocent 
injustament occit ni de la intrínseca 
malignitat de l'homicidi. 

b) El verb «condemnar», UntC 

també en el capítol, ens ofereix 
l'oportunitat de completar les consi
deracions fetes en la resolució n. 96 
a propòsit dels verbs. «Exhortaf» re
torna a nn. 97-102-105 i 110; «cal
dre» reapareix a n. 103; (<Ínstaf», a 
n. 104 (determinant, al seu torn, 
«desenvolupam, «comprometre's» i 
«viure», a n. III; «col.laboram, 
«afavorir» i «donar suport», a n. 
112; «prendre consciència» i una 
munió de verbs d'acció, a n. llS i a 
n. 117); «recordaf» a n. 106, «reco
manam a nn. 107 i 108, «demanar» 
a nn. 109 i 118, «urgim' a nn. 114 i 
116, determinant respectivament 
«sentir-se corresponsable», «donar 
suport», «potenciar», i «col.labo
rar», «instar»; «fer una crida», a n. 
118. Aquesta segona breu síntesi 
envigoreix el convenciment de la ri
quesa operativa oberta per les reso
lucions conciliars. 

4 Verb intransitiu, urgir significa «ésser urgent»~ s'aplica a les coses que cal fer tot seguit. Com 
a transitiu no existeix en català; d'ací que l'ús impropi que en fan algunes resolucions s'hagi 
de suplir mentalment per: «instam, «apressam, «cuitao). etc. 45 
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L. TERCER MÓN 

L'article conté dues resolucions: 

114. Corresponsabilització; suport 
amb discerniment a les campanyes 
d'ajut. 

115. Denunciar el racisme i la xe
nofòbia; treball per la integració. 

114. Corresponsabilització; su
port amb discerniment a les campa
nyes d'ajut 

Resolució n. 114: 

114 El Concili Provincial Tarraconense 
urgeix: 

a) Que ens sentim corresponsables de 
l'existència en el nostre món d'una ímmensa 
multitud d'homes i de dones que viuen en 
situacions de misèria extrema i de violència. 

b) Que donem suport, previ discerniR 
ment, a les campanyes d'ajut al Tercer Món, 
entre elles, la relativa alO, 7%, exigint que 
l'ajut sigui autèntic i desinteressat; adaptar 
aquest criteri a les nostres instituc.ions, i am w 

pliar l'acció institucional (bisbats, instituts 
de vida consagrada, missions, organismes. 
etc.) queja es duu a terme i que comporta una 
aportació de les nostres Esglésies al Tercer 
Món molt superior a l'esmentada del 0,7%. 

e) Que potenciem l'agermanament de les 
nostres diòcesis, arxiprestats i parròquies 
amb les del Tercer Món í que hi enviem cris
tians a fi d'envigorir la mútua comunió i la 
consciència de catolicitat universal. 

a) La resolució recupera el con
cepte de corresponsabilitat propi de la 
primera secció del nostre capítol i 
l'aplica globalment, en l'apartat pri
mer, a la immensa multitud que con
forma el Tercer Món. Aquesta corres
ponsabilitat té, a més d'una permanent 
raó teològica, una motivació sociolò~ 

gica pròpia del nostre ací i avui i des
coneguda de les èpoques passades: el 
fet que el planeta Terra, a causa dels 
mitjans de comunicació social i de la 
creixent facilitat de desplaçament, ha 
esdevingut una «aldea globab>; la ma
jor part dels homes i pobles som mú
tuament propers: fisicament, cultural 
i econòmica. Es tracta d'un fet que 
aporta una lluminositat insospitada a 
l'exigència teològica de la comunió
comunicació fraterna; en llenguatge 
conciliar, un signe del temps que 
constitueix una invitació apressant a 
una conversió radical del nostre com
portament eclesial i social. 

b) El concret tema del 0,7% fou 
també objecte d'un acurat examen que 
cristal.litzà en les tres línies del segon 
paràgraf. La comunicació de la dita 
part proporcional requereix discerni
ment, car el més elemental realisme 
ens recorda els abusos que s'han co
mès i es cometen contínuament en la 
seva administració. Requereix també 
que hom l'apliqui intraeclesialment 
amb l'autenticitat i desinterès de que 
parla el text. I és molt important que 
les nostres Esglésies tinguin conscièn
cia que, gràcies a Déu, llur aportació 
al Tercer Món supera amb escreix 
l' esmentat percentatge. 

115. Denunciar el racisme i/a xe
nofòbia; treball per a la integració 

Si la resolució anterior planteja un 
comportament «d'anada», la que se
gueix (n. 115) el planteja de «recep
ció». Afirma el següent: 

115 a) El Concili insta a denunciar el ra
cisme i la xenofòbia en la mesura que existei
xin en sectors de la nostra societat. 



b) També insta tots els cristians, llurs 
famílies i comunitats, a treballar, junt amb 
tots els ciutadans, per la integració dels immi
grants en els camps específics de l'ensenya
ment, de la sanitat, de la militància sindical o 
política, de l'associacionisme, de la caritat i 
de la promoció social. 

a) La mesura del primer paràgraf 
fa honor implícitament a la predomi
nant tradició d'acollida que caracterit
za el nostre poble, tot alertant alhora 
sobre els perills que s 'hi indiquen. 

b) El paràgraf segon es connecta 
amb la resolució n. 20 del capítol pri
mer (que, després d'agrair a organis
mes, persones i entitats la tasca que 
realitzen a favor dels migrants i mar
ginats i en l'àmbit de la collaboració 
entre països i cultures, invita les diò
cesis a potenciar el treball ja iniciat 
d'acolliment, defensa i integració dels 
immigrants); la n. 90 del nostre capí
tol (que insta a no violentar els immi
grants del Tercer Món entre nosaltres, 
els joves i els desocupats); i la n. 164 
del capítol quart (que advoca per unes 
futures directrius pastorals amb vista 
al diàleg interreligiós amb els immi
grants d'altres cultures establerts a 
Catalunya, en funció de l'activitat mis
sionera). Com es pot veure, el tema 
dels immigrants estigué molt present 
en la consciència dels membres del 
Concili. La integració, en totes les se· 
ves vessants, hi fou present de mane· 
ra explícita o implícita com una de les 
dades decisives. 

c) Aquesta resolució, tot i no ser 
vinculant, adquireix un caràcter parti
cularment opligatori i urgent en el 
nostre context, car la Unió Europea ha 
restringit molt les possibilitats d'immi-

gració als països que la componen. 
Una mesura d'aquest tipus només es 
legitima en proporció a l'ajut real en 
persones i recursos que Europa desti
ni als països del Tercer Món. Ja Pau 
VI, en parlar de la caritat universal (cf. 
<<Populorum Progressim>, 11, 3), su
bratllà un «rebre» (hospitalitat) i un 
«anar» (amb tècnics i capitals) que 
l'encarnaven concretament. Dins el 
«rebre» recorda el deure d'acollir els 
treballadors immigrats, tot subrat
llant llur inhumana situació. Aïllar-se 
«epulonament» és fratricida i suïcida. 

M. ZONES RURALS 

116. Col.laboració; instància a 
les autoritats i institucions públiques 

Dotada de caràcter vinculant (V), 
la resolució n. 116 s'adreça, d'una 
banda, als pagesos i, d'una altra, a les 
autoritats i institucions públiques. Ho 
fa de la següent manera: 

116 El Concili Provincial Tarraconense 
urgeix a: 

a) Col.laborar amb les iniciatives que 
condueixin els pagesos: a fonnar-se i a infor
mar~se de les possibilitats de futur i de les 
ajudes que poden rebre; a cercar, tant com 
sigui possible, formes de col.laboració i de 
cooperativisme; i a posar en joc l'enginyen la 
comercialització dels seus productes. 

b) Instar les autoritats i institucions pú
bliques que: més enllà dels criteris basats en 
l'economia, valorin el món rural i el basteixin 
dels serveis que calguin per a elevar el seu 
nivell de vida; maldin per anivellar el desequi
libri entre el món rural i l'urbà, atès que són 
dues realitats que es necessiten recíproca
ment; donin suport institucional a les enti~ 
tats socials i culturals del món rural-per pe
tites que siguin-, com a vehicles que articulen 47 
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el desenvolupament del país, i envigoreixin 
els valors humans i morals que el món rural 
aporta a la nostra societat. 

Noti's, no solament el crescendo 
del paràgraf primer amb vista a la pro
moció dels pagesos en l'àmbit tempo
ral, sinó també l'emmarcament inicial 
i final del segon paràgraf, com podem 
veure en la doble formulació: «més 
enllà dels criteris basats en l'econo
mia» i «valors humans i morals»; el 
text palesa un caràcter marcadament 
ètic. No apel.la directament a la línia 
de valors evangèlics que hem anat 
destacant en el decurs del comentari, 
però s'hi emmarca, amb consciència 
que l'Evangeli conté un missatge mo
ral que s'ha d'encarnar en l'ací i avui 
de cada circumstància humana, indi
vidual i social. 

N. MÓN MARÍTIM 

117. Dedicació d'un nombre 
adient d'agents de pastoral; forma
ció de candidats 

Ens trobem davant d'una nova re
solució vinculant, la n. li 7, referida 
concretament al món marítim. Es bi
furca en el sentit de les persones (de
dicació adient de servidors a aquest 
sector) i de les mesures. Aquestes 
afecten el triple l'àmbit de la formació, 
dels recursos i de la coordinació. Cal 
relligar el darrer punt amb el capítol 
quart del nostre Concili (vegeu nn. 
138, 142 i 143). El text fa així: 

117 El Concili insta les diòcesis de la 
Tarraconense situades en territoris que acu~ 
lIen en els seus ports marina mercant: 

a) A dedicar, en la mesura del possible, 

un nombre adient de preveres, de religiosos, 
de religioses i de diaques permanents al ser~ 
vei del món marítim, tenint en compte els 
principis, els criteris i les directrius de 
l'Apostolat del Mar. 

b) A adoptar les mesures adients amb 
vista: 

- A la formació dels qui es preparen per 
a exercir aquest treball apostòlic específic, 

- Al proveïment de recursos econòmics 
per al manteniment i per a la promoció 
d'aquesta tasca pastoral. 

-A la coordinació d'aquest apostolat en 
¡'àmbit de les Esglésies que tenen seu a 
Catalunya. 

Les poblacions ambulants anuals 
dels ports de Barcelona i de Tarragona 
assoleixen les 250.000 i 80.000 perso
nes respectivament. Els darrers anys 
ha crescut l'afluència de mariners del 
Tercer Món que pateixen pobresa, 
manca de residència, desarrelament, 
soledat i problemes derivats de la llei 
d'estrangeria. Hi ha un considerable 
percentatge d'atur entre els mariners i 
pescadors del país. D'ací la importàn
cia pastoral d'aquesta resolució. 

O. QUART MÓN (BOSSES DE 
POBRESA) 

118. Crida a la societat i als go
vernants; petició als sindicats 

Arribem a la darrera resolució del 
capítol tercer, (n. 118) adreçada al 
Quart Món (bosses de pobresa): 

118 Atès que la pobresa té causes es~ 
tructurals motivades per un repartiment in~ 
just de la riquesa i per una economia compe
titiva que se centra exclusivament en l'afany 
de lucre -factors que condueixen quasi inevi
tablement a una desigualtat d'oportunitats, 



fins al punt que moltes persones neíxenja en 
ambients exclosos de la societat dels quals és 
dificil sortir-, i atès que altres hi van a parar 
a causa d'un atur de llarga durada: 

a) El Concili Provincial Tarraconense fa 
una crida a la societat i als governants perquè 
actuïn decididament i eficaç a favor de les fa
mílies pobres amb infants, de les persones 
grans i abandonades, de la infància maltracta
da, dels malalts psíquics mancats de perso
nes i d'institucions que els acullin, de les per
sones que es droguen amb conseqüències de 
desestructuració familiar i de degradació per
sonal, i de la resta de persones que componen 
el Quart Món. 

b) I demana als sindicats, en la seva lluita 
a favor de la justícia, que tinguin molt en 
compte }' objectiu d'assegurar treball per als 
aturats. 

a) Una petita nota curiosa: sense 
haver-ho intentat expressament, l'ini
ci d'aquesta resolució final del capítol 
fa inclusió amb l'inici de la primera re
solució del mateix capítol mitjançant 

la fórmula «atès»: «Atès que Jesu
cris!...» (n. 76) - «Atès que la pobre
sa ... » (n. 118). I, cosa més notable 
encara en un capítol com el nostre 
dedicat a la sol.licitud pels més pobres 
i marginats, s'esdevé que el nomJesu
crist es connecta amb el mot pobresa. 

b) Les dues causes estructurals 
que s'hi esmenten i la tercera, més de 
caire eventual, que s 'hi afegeix, donen 
peu sòlid a les dues conclusions de la 
resolució: la que apel.la a la societat i 
als governants amb vista a l' assoli
ment dels sis objectius que s'hi deta
llen i la que demana als sindicats una 
atenció particular als aturats. Si el Ter
cer Món esdevé escandalós davant el 
Primer, el fet que aquest, a més a més, 
s'estructuri talment que origini el Quart 
Món en el seu si, ha d'interpel.lar-nos 
fondament amb vista a la nostra con
versió cristiana i cívica. 

49 



50 

2. ENGATJAMENT 

v. Les resolucions per ordre de 
qualificació (Distints nivells de compromís) 

Llegim en el Prefaci del text «Con
cili Provincial Tarraconense, 1995. 
Resolucions i Missatge» la següent 
precisió dels nostres bisbes: «Les de
cisions que els bisbes de Catalunya 
presentem en primer lloc com a fruit 
del Concili Provincial són aquelles que 
responen a la voluntat de realització 
per part de totes les diòcesis i que, en 
el moment oportú, caldrà presentar en 
forma de norma canònica o de realit
zació pràctica. Entre elles, algunes 
són considerades com a orientació de 
principi o d'aplicació prioritària en 
l'acció pastoral; a elles dedicarem la 
nostra atenció d'una manera imme
diata. La resta de decisions queda com 
el testimoni d'una voluntat renovado
ra que els bisbes assumim del vot con
sultiu, fem nostres i, en aquest sentit, 
les proposem a totes les Esglésies per
què puguin ésser considerades com a 
orientadores de la seva acció». 

Vegem, en conseqüència, una enu~ 
meració esquemàtica i un compendi 

enunciatiu de les resolucions conci
liars des de la perspectiva de llur 
qualificació. 

A. ENUMERACIÓ ESQUEMÀTICA' 

1. VINCULANTS' [«voluntat de 
realització»: Ens obliguem a complir 
les 14 resolucions següents ( ... »)' 

a) Amb connotació de prioritàries 
[( ... ) començant immediatament per 
aquestes quatre ( ... )]: 

76. Viure com Jesucrist visqué i 
proclamar el missatge que Ell procla
mà. 

87. a) i b) Criteris de gestió i admi
nistració econòmica. 

94. Càritas: dimensions bàsica, de 
dotació i parroquial. 

96. a) i b) Suport al Centre Català 
de Solidaritat; diàleg amb el projecte 
Home. 

s Les petites modificacions dels enunciats que segueixen respecte als del Compendi esquemà
tic (p. 8) responen al present context, que requereix una comprensió directa tant de les qua
l ificacions com dels seus continguts. 

/, Són vinculants les resolucions assumides per lots els bisbes del Concili Tarraconense. Aques
ta dada -tots- és decisiva per al concepte de vinculació. La seva traducció en clau de {(nosal~ 
tres» (<<ens obliguem.,,») respon a la línia d'assumpció personal i d'explicitació vivencial de 
que hem parlat des del principi (vegeu nota I). Procedim a fer-ne, primer, una enumeració 
í, després, un compendi: ambdós, en clau enunciativa. 

1 Els enunciats entre claudators corresponen a les resolucions afectades; conservem l'enume~ 
ració conciliar. 



b) Sense connotació de prioritàries 
[( ... ) bo i mantenint, des del principi, 
la constant obligatorierat de les 10 que 
segueixen] : 

77. Vincular l'Eucaristia amb la 
caritat fraterna; síntesi fe i vida. 

82. Respectar els drets de la per
sona humana dins l'Església. 

83. Salaris justos i equitatius als 
servidors de l'Església; professors 
laics de Religió; feina ben feta i diligent 
dins l'Església. 

85. Llibertat d'expressió i de pen
sament, esperit de diàleg i participació 
corresponsable dins l'Església. 

93. Problema de l'atur: abast i gra
vetat; recerca d'alternatives. 

101. Potenciar la formació del 
voluntariat cristià; testimoni i procla
mació segons casos. 

112. Conscienciació universal de 
la situació del món dels presos; tas
ques dels responsables i institucions. 

114. Corresponsabilització respec
te al Tercer Món; suport amb discer
niment a les campanyes d'ajut. 

116. Col.laboració amb les iniciati
ves a favor dels pagesos; instància a 
les autoritats i institucions públiques. 

117. Dedicació d'un nombre 
adient d'agents de pastoral al món ma
rítim; formació de candidats. 

2. PRIORITÀRIES, sense la con
notació de vinculants [també atorga
rem prioritat a les tres següents, tot i 
no gaudir de caràcter obligatori]: 

79. Intensificar el treball de la Pas
toral de la pobresa. 

80. Organitzar un Secretariat So-

cial al servei de les Esglésies dioce
santes de Catalunya. 

96. b) Denunciar un sistema de 
vida que facilita la drogoaddicció. 

3. ORIENTADORES DE L'AC
CIÓ [«voluntat de renovació»: les 29 
resolucions restants orientaran perma
nentment la nostra acció]. Heus-les ací: 

78. Avançar pels camins de la 
Doctrina Social de l'Església. 

81. Aplicar i assumir: «La Caritat 
en la vida de l'Església» (CEE) i «L'Es
glésia i els pobres» (CEPS). 

84. Responsabilitat i participació de 
les dones dins l'Església. 

86. Pràctica comunitària i personal 
de la pobresa. 

87. c): Cens de tots els immobles 
de les diòcesis i institucions, amb fi
nalitat social. 

88. Fundacions: ús dels fruits, des
tinació social i reconversió. 

89. Concrecions actuals del mana
ment de no robar; ètica ecológica. 

90. No instrumentalitzar ni explo
tar les persones. 

91. Principis i criteris economico
socials del Concili Vaticà 11. 

92. Directrius per a la prevenció 
dels casos d'extrema necessitat. 

95. Pressupost ordinari de les par
róquies i bisbats: incloure-hi Càritas i 
institucions similars. 

97. Reconèixer, potenciar, actualit
zar la tasca de les institucions de Vida 
Consagrada a favor dels pobres i mar
ginats. 

98. Acció educativa i sanitària; po
bresa evangèlica; comunitats d'inserció. 51 



99. Comunitats monàstiques i con
templatives: carisma d'hospitalitat. 

100. Servei callat a favor dels po
bres; complir l'exigència de l'amor 
fratern. 

102. Criteris de guiatge i de relació 
de les institucions del voluntariat. 

103. Conseqüències concretes de 
la gratuïtat del voluntariat. 

104. Compromís social dels laics; 
vivència de la definició cristiana de 
propietat. 

105. Incorporar l'ensenyament 
d' «Arrels cristianes de Catalunya» en
torn del nostre país. 

106. Compromís polític dels laics; 
l'home, centre de la vida social. 

107. Suport de la comunitat cris
tiana als membres compromesos sin
dicalment i política. 

108. Col.laborar amb persones i 
associacions d'opcions no confessio
nals. 

109. Administracions i Institu
cions: assumpció de responsabilitats a 
favor de pobres i marginats. 

110. Rellançar l'acció pastoral 
dels, amb i a favor dels malalts. 

III. Col.laborar amb les iniciatives 
pro-malalts. 

112. b) i e): Tasques dels respon
sables de la pastoral penitenciària, ins
titucions i diòcesis. 

113. No a la tortura i a la pena de 
mort. 

115. Denunciar el racisme i la xe
nofóbia; treball per a la integració. 

118. Crida a la societat i als gover
S 2 nants; petició als sindicats. 

B. COMPENDI ENUNCIATIU 

Sol.lícits pels més pobres i margi
nats i fidels a l'ensenyament alhora 
que dòcils al guiatge del Concili Pro
vincial Tarraconense, els cristians de 
les Esglésies amb seu a Catalunya i les 
nostres institucions: 

I. - Ens vinculem (V) 

a) De manera prioritària (P): 

1. Els membres del Concili a tall de 
propòsit i els germans de les Esglésies 
de la Tarraconense a tall d'exhortats: 

(Atesos el fer i l'ensenyar-prepasquals 
i pasqual- de Jesús (veure el contingut total 
del text]), a viure com Jesucrist visqué i a 
proclamar el missatge que Jesucrist procla
mà. (76) 

2. Els qui tenim responsabilitats 
diocesanes d'administració de béns: 

a) A basar la gestió econòmica diocesana 
en la comunió cristiana de béns; per tant, a 
presentar l'economia no solament com una 
font d'ingressos destinats a subvenir les des~ 
peses de Ja institució, sinó també com una ex
pressió de ¡'esmentada comunió. 

b) A administrar els béns amb eficàcia i 
professionalitat, alhora que amb participació 
dels qui treballen en el món dels pobres. (87) 

3. Els cristians, en la mesura de 
les nostres respectives responsabilitats 
i capacitats: 

A dotar Càritas de dirigents i de voluntaris 
preparats i dels recursos necessaris per a exer
cir eficaçment la seva funció; a crear i implantar 
Càritas ben organitzades en totes les parrò~ 
quies a fi d'atendre tant els problemes existents 
com les noves formes de pobresa. (94) 

4. a) A donar suport, amb voluntariat i 
amb mitjans econòmics, al Centre Català de 



Solidaritat, per a la rehabilitació dels drogo
addictes, com a institució comuna que és de 
l'Episcopat Català i de totes les Càritas dio
cesanes dels bisbats de Catalunya, a través de 
la Fundació «Sense Cadenes», inspirada en el 
Projecte Home. 

b) A fer tot el possible per tal que el 
diàleg entre el Centre Català de Solidaritat 
i la Confederació Espanyola del Pro
jecte Home doni fruits d'entesa i de 
coLlaboració. (96) 

b) Sense connotar prioritat: 

5. Els cristians: 
a) A revifar la tradició, tan intensament 

viscuda en els primers segles de l'Església. de 
vincular visiblement la celebració de l'Euca
ristia amb la caritat fraterna, insistint de ma
nera particular en la relació entre la Fracció 
del Pa i la comunió cristiana de béns. en la 
lògica que porta de la compartició dels béns 
eterns al compartiment dels béns temporals 
i en la coherència que impulsa les Esglésies ri
ques a obrir-se a les necessitats de les Esglé
sies pobres. 

b) A realitzar la síntesi entre fe i vida 
apressada pel Concili Vaticà lI, i denunciar la 
separació entre el missatge cristià i la pràcti
ca social, que afecta molts membres i grava 
molts costums de les nostres comunitats 
eclesials. (77) 

6. A respectar els drets de la persona hu~ 
mana dins l'Església. Ningú no ha de ser pri
vat dels drets comuns en cap mena d'asso
ciació eclesial. (82) 

7. Els cristians i les nostres insti
tucions, en la mesura de les nostres 
respectives responsabilitats i capaci
tats: 

a) A retribuir els treballadors contractats, 
amb uns salaris que siguin veritablementjus
tos i equitatius, a avançar pels camins de llur 
promoció, i a reconèixer i respectar llur dret 
a associar-se sindicalment. 

b) En particular, a recercar mitjans per a 

solucionar, allí on sigui el cas, la situació pre
cària dels professors de religió laics. 

c) A mantenir i intensificar un estil de 
feina ben feta i a evitar el pecat d'omissió en 
l'àmbit laboral-eclesial, és a dir, el pecat ca
pital de la mandra. (83) 

8. A reconèixer que tots els membres de 
l'Església tenen dret a no ser espiritualment 
marginats. En particular, gaudeixen dels drets 
a una convenient llibertat d'expressió i de 
pensament; a ser escoltats i consultats, en la 
mesura de llur ciència, competència i aptitud 
(CIC: c. 2126 § 3), en un esperit de diàleg 
que mantingui la legítima varietat dins 
l'Església, i a participar amb l'adient 
corresponsabi1itat en la preparació de les 
decisions i en els consells en els seus diver
sos graus. (85) 

9. A reconèixer l'abast i la gravetat del 
problema de l'atur; a solidaritzar-nos amb els 
qui en són afectats i a ajudar-los a sortir-se'n; 
a impulsar, a la llum de la Doctrina Social de 
l'Església, la reflexió sobre aquesta plaga so
cial i la recerca d'alternatives, tot participant 
en el debat entorn de la crisi de la civilització 
del treball i les seves sortides; a denunciar la 
injustícia que suposa el repartiment desigual 
del treball remunerat i el seu acaparament~ a 
cercar i a aplicar formes de repartiment just 
de les rendes i del treball, sense oblidar els 
disminuïts o discapacitats. (93) 

10. A potenciar la formació del volun
tariat amb un treball educacional de qualitat. 
mitjançant escoles de voluntariat i itineraris 
de formació adients que adaptin els coneixe
ments a les necessitats actuals~ i amb una es
caient coordinació amb la tasca dels profes
sionals. En particular, els voluntaris socials, 
a exercir un treball que, sempre evangelitza
dor, resti impregnat d'una actitud acollidora 
i d'una especial sensibilitat. Aquest treball 
gaudirà d'un sentit ampli de testimoni so
lidari o específic de proclamació evangèli
ca, segons les circumstàncies ho requerei
xin, sota l'impuls de l'Esperit de Jesús. 
(101) 53 
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Il. Els cristians i la societat en ge
neral: 

A prendre consciència de la situació de les 
persones que són a la presó, de les causes que 
els han portat a delinquir i de les conseqüències 
que té el règim de presons actual. (112) 

12.Els cristians i les nostres insti
tucions, en la mesura de les nostres 
respectives responsabilitats i capaci
tats: 

a) A sentir-nos corresponsables de ¡'exis
tència en el nostre món d'una immensa mul
titud d'homes i de dones que viuen en situa
cions de misèria extrema i de violència. 

b) A donar suport, previ discerniment, a 
les campanyes d'ajut al Tercer Món, entre 
elles la relativa al 0,7%, exigint que l'ajut si
gui autèntic i desinteressat; adaptar aquest 
criteri a les nostres institucions, i ampliar 
l'acció institucional (bisbats, instituts de 
vida consagrada, missions, organismes, etc.) 
que ja es duu a terme i que comporta una 
aportació de les nostres Esglésies al Tercer 
Món molt superior a l'esmentada del 0,7%. 

e) A potenciar l'agermanament de les 
nostres diòcesis, arxiprestats i parròquies 
amb les del Tercer Món i a enviar·hi cristians 
a fi d'envigorir la mútua comuniò i la cons
ciència de catolicitat universal, (114) 

13.a) A col.laborar amb les iniciatives 
que condueixin els pagesos: a formar-se i a 
informar-se de les possibilitats de futur i de 
les ajudes que poden rebre; a cercar, tant com 
sigui possible, formes de coLlaboració i de 
cooperativisme; i a posar en joc l'enginyen la 
comercialització dels seus productes. 

b) A instar les autoritats i institucions 
públiques que: més enllà dels criteris basats 
en l'economia, valorin el món rural í el bastei
xin dels serveis que calguin per a elevar el seu 
nivell de vida; maldin per anivellar el desequi
libri entre el món rural i l'urbà, atès que són 
dues realitats que es necessiten recíproca
ment; donin suport institucional a les enti
tats socials i culturals del món rural -per 
petites que siguin-, com a vehicles que arti-

culen el desenvolupament del país; i envigo
reixin els valors humans i morals que el món 
rural aporta a la nostra societat. (116) 

14. Les diòcesis de la Tarraconen
se situades en territoris que acullen en 
els seus ports marina mercant: 

a) A dedicar, en la mesura del possible, 
un nombre adient de preveres, de religiosos, 
de religioses i de diaques permanents al ser
vei del món marítim, tenint en compte els 
principis, els criteris i les directrius de 
l'Apostolat del Mar. 

b) A adoptar les mesures adients amb 
vista: 

- A la formació dels qui es preparen per 
a exercir aquest treball apostòlic específic. 

- Al proveïment de recursos econòmics 
per al manteniment i per a la promoció 
d'aquesta tasca pastoraL 

- A la coordinació d'aquest apostolat en 
l'àmbit de les Esglésies que tenen seu a 
Catalunya. (117) 

11.- Atorguem prioritat (P) sense 
títol de vinculació: 

15.Les nostres Esglésies: 

a) A intensificar el treball que -en funció 
de la pastoral de la pobresa i de la margina
ció- duen a terme a favor de drogoaddictes, al
cohòlics, malalts de la sida, «sense sostre», 
mendicants, amenaçats d'avortament i d'eu~ 
tanàsia, infants i adolescents preterits, gent 
gran sola i abandonada, pobres de mitjans 
materials i de vivència religiosa, transeünts. 
migrants, maltractats, analfabets, aturats i 
rninipensionistes, tenint en compte els prin
cipis, criteris i directrius de la Doctrina So
cial de l'Església. 

b) A reconèixer en aquest treball la pre
sència evangèlica de Jesús, el bon Samarità, 
que el suscita, el sosté, el purifica i ¡'obre a 
ulteriors horitzons, i a donar gràcies a Déu 
per tants cristians, sovint abnegats i anò
nims, que el viuen com a preciosa realització 
de l'amor al proïsme. (79) 



16.Càritas i la resta de les institu
cions eclesials que treballen en el camp 
de l'assistència, de la promoció i de la 
prevenció social de cada bisbat: 

a) A iniciar o intensificar els contactes 
amb vista a crear una delegació, un secreta~ 
riat O un organisme que animí i coordini tota 
la pastoral social de la diòcesi, 

La Conferència Episcopal Tarraco
nense, per iniciativa pròpia o a petició 
de la majoria de les delegacions dioce
sanes esmentades: 

b) Quan ho vegi necessari o convenient, 
a constituir un Secretariat Interdiocesà de 
Pastoral Social-partint de les realitats dioce
sanes i interdiocesanes ja existents- el qual, 
respectant el principi de subsidiarietat, tindrà 
aquestes dues funcions: 

- Difondre la Doctrina Social de l'Esglé
sia; elaborar, a la llum de l'Evangeli, la refle
xió que la pobresa en el món i la de Catalunya 
en particular susciten; denunciar les estruc
tures injustes i afrontar els nous reptes que 
presentín la pobresa i la marginació. 

- Animar la pastoral social; inter~relaci· 
onar i coordinar les delegacions, els secreta
riats o els organismes diocesans esmentats; 
fomentar i acompanyar la realització d'ac
cions socials interdiocesanes. (80) 

17.Els cristians: 
A denunciar un sistema de vida que pro~ 

posa un model fals de felicitat, que aboca els 
més febles al desencís i a l'evasió, i que no 
educa amb vista a objectius dignes de la per
sona humana. (96) 

II/.- Considerem com a resolu
cions orientadores de la nostra acció: 

18. Els cristians: les nn. 78, 81, 84 
i 85 

19. Les comunitats cristianes i eis 
cristians: la n. 86 

20. Les diòcesis i les institucions 
que en depenen: les nn. 87 c) i 88 

21. Els predicadors i catequistes: 
les nn. 89 i 91 

22. Tothom: la n. 90 

23. Els cristians i les nostres Esglé
sies: la n. 92 

24. Les parròquies i els bisbats: la 
n.9S 

2S.Els cristians i les institucions de 
vida consagrada: les nn. 97, 98 i 99 

26. Els qui treballen a favor dels 
pobres; tots els cristians i cristianes: la 
n. 100 

27. Les institucions del voluntariat 
i els qui s 'hi relacionen: la n. 102 

28. Els laics, els cristians en gene
ral, la comunitat cristiana, les institu
cions públiques i privades: les nn. 104, 
105,107, 108 i 109 

29. Els malalts, els cristians, el 
personal sanitari: les nn. II O i III 

30. Els responsables de la pastoral 
penitenciària, les institucions eclesials 
a qui pertoqui, les diòcesis, els fidels: 
les nn. 112 b) e) i ll3 

31. Sectors de la societat catalana, 
els cristians amb les seves famílies i 
comunitats: la n. llS 

32.La societat i els governants, els 
sindicats: la n. 116 
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v. 25 Punts de reflexió sobre 
el compromís personal 

1) La sol.licitud eclesial pels més 
pobres i marginats implica tres mo
ments: corresponsabilitzar-nos, testi
moniejar i actuar. 

¿He conscienciejat suficientment 
aquesta tríade, que vertebra tot el 
contingut del tercer capitol? 

lo Corresponsabilització eclesial 

2) La corresponsabilització ecle
sial davant la pobresa i la marginació 
es concreta, al seu torn, en una crei
xent vivència de la sol.licitud general 
de tots els membres de les nostres Es
glésies pels més pobres i marginats i 
contempla una institucionalització di
ocesana i interdiocesana. 

¿Em sento concernit per aquesta 
vivènçia de la sol. licitud general? 
¿Em sento «dit de la mà», «mà del 
braç», «braç del cos eclesia!», un cos 
tot ell abocat conscientment vers el 
món de la pobresa i de la marginació, 
tan espiritual com material? 

¿ Com funciona la meva conscièn
cia intradiocesana i interdiocesana en 
aquest camp? 

3) La sol.licitud general pels més 
pobres i marginats comporta, primer 
de tot, l'exigència de viure com 
Jesucrist visqué i de proclamar el 

missatge que Jesucrist proclamà. 

¿ Com a deixeble de Jesús, realitzo 
les categories de «seguiment» i 
d'«imitació» en un nivell que em pos
sibilita de dir, amb St. Pau, «per a mi 
viure és Crist? i «ai de mi si no pro
clamo!»? 

¿Sóc conscient que la diaconia a 
favor dels més pobres i marginats és, 
sobretot, una comesa cristiana, a més 
de ser un servei eticosocial? 

4) El binomi «Eucaristia-Caritat 
fraterna» cristal.litza en la relació 
«Fracció del Pa (Eucaristia)-comunió 
cristiana de béns», en la lògica «com
partició dels béns eterns-comparti
ment dels béns temporals», en la co
herència «obertura de les Esglésies 
riques-necessitats de les Esglésies po
bres»; i exigeix la realització de la sín
tesi «fe i vida». 

¿Combrego el Cos de Crist i sóc 
avar dels meus béns? ¿Admeto la co
munió dels sants i em nego a compar
tir els béns temporals? ¿Pertanyo a 
una Església rica que només de ma
nera llunyana té present les Esglésies 
pobres? ¿Res()lc la formula «Fe
vida» en una veritable «vida de fe»? 
¿Em podrien denunciar com afariseu 
perquè separo el missatge cristià de la 
meva pràctica social? 

5) Cal intensificar el treball que les 



nostres Esglésies duen a terme en fun
ció de la pastoral de la pobresa i de 
la marginació; i cal fer-ho tenint en 
compte els principis, criteris i direc
trius de la Doctrina social de l'Esglé
sia. 

¿En quina mesura puc intensificar 
el meu treball personal en aquest àm
bit? ¿M'interesso de debò per la Doc
trina social de l'Església? ¿Sé distingir 
entre principis, criteris i directrius? 

6) La institucionalització ja exis
tent del servei als més pobres i margi
nats empeny vers un nou grau de co
ordinació tant en l'àmbit diocesà com 
en l'àmbit interdiocesà. 

En la mesura de les meves respon
sabilitats: ¿tinc consciència de la si
tuació en què es troba la coordinació 
dels serveis socials en la meva diòce
si? ¿ Què puc fer per a acréixer-la? 
¿En tinc, alhora, de l'estat en què es 
troba a nivell interdiocesà? ¿Què puc 
fer per a contribuir a lafotura petició 
de les delegacions diocesanes amb 
vista a endegar-la? ¿ Quina pot ser la 
meva aportació en la doble fonció del 
fotur Secretariat interdiocesà? 

7) L'accent que comporten els ad
jectius «vinculan!» i «prioritària» fa 
que determinades resolucions adqui
reixin -per diverses raons- una quali
tat superior a la de la resta. D'altra 
banda, aquest capítol tercer és el que 
conté més resolucions d'aquest tipus. 

¿M'adono del que representa que 
-en aquesta secció-les resolucions nn. 
76 i 77 siguin vinculants i que la 76. 
79 i 80 siguin prioritàries? ¿I del que 

representa la doble qualificació de la 
76? 

Il. Exigència indefngible del testi
moniatge intraecIesial 

8) Qui vol predicar als altres s 'ha 
d'esforçar sincerament a viure ço que 
predica: el testimoniatge intraeclesial 
és indefugible. Del «tots correspon
sables» al «tots agents» només s 'hi pot 
arribar passant pel «tots testimonis, 
tots practicants». 

¿Sóc conscient de l'evangèlic 
«passà fent el bé i guarint tots els 
oprimits pel diable» (Ac 10,38) amb 
què Pere lloa el testimoniatge de 
Jesús? 

9) La vivència intraeclesial del mis
satge afecta, d'una banda, la pràctica 
dels drets (angle personal) alhora que 
l'ús dels béns temporals (angle econò
mic) dins l'Església; i, d'una altra, 
un comportament economicosocial 
èticament positiu dins la societat. 

¿ Quina consciència tinc dels meus 
drets (i deures) personals i econòmics 
dins l'Església, des dels nivells de pe
tit grup fins al nivell universal? ¿Em 
formo contínuament i sóc autoexigent 
pel que fa als meus deures econo
micosocials en la vida civil quotidia
na? 

10) Quant a la pràctica dels drets 
dins l'Església, el ventall pràctic 
s'obre vers un horitzó que abraça: el 
respecte dels esmentats drets, el paga
ment de salaris justos i equitatius, 57 



l'atenció especial-de caire eventual
als professors laics de Religió, la feina 
ben feta, la responsabilitat i participa
ció de les dones, la llibertat d'expres
sió i de pensament, l'esperit de diàleg, 
la participació corrresponsable. 

¿Quines d'aquestes concrecions 
m ·interpel.len més agudament en la 
meva situació actual? ¿Què puc fer 
per a millorar-hi la meva conducta? 

ll)En referència a l'ús dels béns 
temporals, l'horitzó abasta la pràctica 
comunitària i personal de la pobresa, 
amb les consegüents connotacions de 
senzillesa, d'opció pels pobres, de co
municació concreta d'ingressos i de 
temps, d'educació catequètica, de ce
lebració litúrgica, uns criteris de ges
tió econòmica diocesana basats en la 
comunió, una administració eficaç, 
professional i atenta al fet de la pobre
sa, el cens dels immobles amb vista a 
una finalitat social, la revisió igualment 
prosocial de les fundacions. 

¿M'afecten també algunes d'aques
tes determinacions? ¿ Quines? ¿ Com i 
quan puc renovar-me i, d'aquesta ma
nera, testimoi1iejar coherentment? 

12) Pel que fa a l'ètica economico
social, l'horitzó engloba les con
crecions actuals del manament de no 
robar, l'ètica ecològica, la no instru
mentalització i explotació de les perso
nes, la inculcació dels principis i cri
teris del Concili Vaticà II respecte a 
l'ús dels béns temporals, les directrius 
per a la prevenció dels casos d'extre
ma necessitat, el problema de l'atur 
amb vista a contribuir a la seva solu-
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¿Com m'afecten aquests nous 
punts concrets d'autorevisió? ¿Els 
agraeixo, perquè ja hi treballo? ¿O bé 
alguns d'ells representen una novetat 
que agullona la meva consciència un 
xic adormida? 

13) En la present secció, les reso
lucions nn. 82, 83, 85 i 87 a) i b) te
nen caràcter vinculant; la n. 87 a) i b), 
a més, caràcter prioritari. Per tant, el 
Concili atorga qualitat especial als te
mes dels drets dins l'Església, dels 
salaris justos, dels professors de reli
gió, de la feina ben feta, de la respon
sabilitat i participació de les dones, de 
la llibertat d'expressió i de pensament, 
de l'esperit de diàleg, de la participa
ció corresponsable, de gestió basada 
en la comunió i de l'administració qua
lificada. 

¿ Què puc fer per a adaptar les me
ves possibilitats subjectives d'acció a 
l'esmentat ordre objectiu de valoració? 

III. Alguns agents concrets 

14) Amb caire alhora vinculant i 
prioritari, la resolució n. 94 defineix 
Càritas, n'indica la conveniència 
d'una adequada dotació de personal i 
de recursos i n'insta la universalitza
ció a nivell parroquial. Amb tenor nor
mal, recomana l'atenció pressupostà
ria de què ha d'ésser objecte per part 
de les parròquies i bisbats. 

¿ Com em sento diaconialment 
expressat-com a membre de la comu
nitat eclesial- per Càritas? ¿ M'ado
no que això m'implica d'alguna ma-



nera, directa o indirecta, però sempre 
real? 

15) També amb doble tret de vin
culació i de prioritat, la resolució n, 96 
ordena (noti's el vigor del verb) donar 
suport al Centre Català de Solidaritat 
per a la rehabilitació de drogoaddictes 
i possibilitar-ne el diàleg amb la Con
federació Espanyola del Proj ecte 
Home. 

¿Quin suport concret-directe o in
directe- hi puc aportar? ¿Puc con
tribuir al progrés de l'esmentat diàleg? 

16) L'exhortació, la instància i el 
desig expressats en la resolució n. 97 
i l'apressament de la n. 98 pel que fa 
als instituts de vida consagrada els 
compromet encara l,l1és intensament 
en la seva línia d'acció i de testimoniat
ge pel que fa a la pobresa i marginació. 

Si sóc membre d'algun d'aquests 
instituts ¿què puc fer amb vista a se
cundar l'exhortació, la instància i el 
desig esmentats? ¿ Què poden fer els 
instituts com a tals? Tornant a l'àm
bit personal ¿com m'afecta la triple 
gradació de la resolució 98? 

17) La resolució n. 99 recomana 
l'envigoriment del tradicional carisma 
de l'hospitalitat que és propi de les 
comunitats monàstiques i contempla
tives i la seva accentuació envers els 
més febles i pobres. 

¿ Què puc suggerir o aportar, amb 
vista a que la meva concreta comuni
tat-si sóc mor¡jo/a o contemplatiulva
avanci per aquest camí, avui tan efi
caç i necessari? 

18) El reconeixement conciliar de 
la tasca callada i particular de tantes 
persones en bé dels pobres i marginats 
i la instància d'un especial amor fra
tern envers ells són obligatori el pri
mer i sempre exigible la segona. 

¿Agraeixo l'esmentat reconeixe
ment? ¿M'afanyo en la dita exigèn
cia? Són dos punts que afecten de 
manera molt important el ser i el fer 
de l'Església. 

19) La resolució n. 101 pertany 
també a les de caire vinculant. Afecta 
la formació del voluntariat i delinea el 
treball del voluntari. L'exhortació con
següent de la resolució n. 102 i el re
cord dels tres esculls concrets que 
el servei voluntari ha d'evitar com
pleten unes decisions conciliars des
tinades a consolidar l'acció voluntà
ria cristiana. 

Si sóc voluntari ¿ quina és la meva 
disposició devers la formació perma
nent? ¿El meu treball sap ser testimo
nial-solidari o bé evangèlicament 
proclamador, segons els casos ho de
manin? ¿Contribueixo que la meva 
institució es deixi guiar tal com exhor
ta la resolució n. 102 a) i es relacioni 
talment com ho descriu la n. 102 b)? 
¿Quina és la meva posició respecte als 
tres esculls esmentals (<<baix preu», 
«pas previ», «substitució»)? 

20) L'ampli ventall que les resolu
cions nn. 104-109 obre a l'aprofun
diment de les condicions i exigències 
del compromís social, cultural i po
lític convida a un seriós examen de 
consciència. Hi podem afegir les se
güents interrogacions: 59 
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a) Empresaris: ¿quins són els meus 
nivells de laboriositat, d'iniciativa i 
d'inversió dels beneficis amb vista a 
crear llocs de treball? 

b) Treballadors: ¿sóc coherent, 
responsable, qualitativament eficaç, i 
profitós en la meva feina? 

c) General: ¿què aporto o puc 
aportar en el camp de les associacions 
cíviques i professionals' ¿com visc la 
definició cristiana de propietat? (n. 
104) ¿Com incorporo l'ensenyament 
d'Arrels cristianes de Catalunya? 
¿Conec aquest important text dels 
nostres bisbes? (n. 105) ¿Les dificul
tats pròpies de la vida política em són 
pretext per a allunyar-me 'n o bé espe
ronen la meva energia per a superar
Ies? ¿Reconec l'home com a centre de 
la vida social? (n. 106) 

d) Comunitats cristianes: ¿com ac
tuem amb vista a l'acompanyament i 
suport en bé dels nostres membres en
gatjats en sindicats i partits polítics? 
(n. 107) 

e) Cristians en general: ¿quina és 
la meva col.laboració amb les perso
nes i associacions no confessionals? 
(n. 108) 

j) Administracions i institucions: 
des de dins, si en sóc membre, o des 
de fora, en la meva qualitat de con
ciutadà, ¿com contribueixo a l'as
sumpció de responsabilitats envers 
els pobres i marginats? ¿ i a una cor
recta avaluació de les institucions 
col.laboradores a tenor de llur concret 
servei? 

IV. Alguns àmbits especifics 

Les resolucions nn. 110-118 afec
ten els malalts, els presos, el Tercer 
Món, les zones rurals, el món marítim 
i el Quart Món. Llur caràcter facilita 
també el planteig d'unes preguntes 
concretes. Heus-les ací en tres sub
conjunts: 

21) Personal (malalts i presos) 

Malalts 

Si estic malalt ¿quina és la meva 
posició o bé la meva disposició pel 
que fa a l'acció pastoral «dels malalts 
i amb els malalts a favor dels ma
lalts»? ¿No és veritat que els angles 
d'aproximació al tema (sacramental, 
coordinador, valoratiu, explicatiu i 
testimonial) són molt aptes per a fer 
una concreta revisió del meu compor
tament? ¿ Com puc contribuir a poten
ciar els grups de laics visitadors de 
malalts i portadors de l'Eucaristia allí 
on sigui .necessari o convenient? (n. 
110) ¿Com a cristià, m'esmerço a 
col. laborar amb les iniciatives enca
minades al bé del malalt? ¿Dono su
port als qui treballen en lafraternitat 
cristiana de malalts i minusvàlids i en 
altres organismes? (n. 111). Si per
tanyo al personal sanitari ¿afavorei
xo el tractament pal.liatiu?; ¿estic 
disposat a l'objecció de consciència 
quan esdevé necessària? 

Presos 

¿A quin nivell de consciència he 
arribat respecte a les persones que són 
a la presó (situació, causes, conse
qüències)? [Es tracta d'una nova re-



solució de caràcter vinculant]. Si sóc 
responsable de pastoral penitenciària 
¿ com col.laboro concretament amb el 
voluntariat, les administracions, ins
titucions i organismes? Des del pla 
diocesà i en la mesura que en sóc res
ponsable ¿com puc contribuir al dis
seny d'un pla d'actuació que sigui el 
més adequat possible? 

Pel que fa a la resolució n. 113 que 
té relació indirecta amb el tema de la 
presó: 

¿M'adono de l'íntima relació exis
tent entre conversió, perdó i vida en ge
neral i, de manera més concreta, pel que 
fa al tema de/a pena de mort? ¿ Què puc 
fer per a contribu ir a un canvi de men
talitat i de cor com a alternativa a la 
supressió de la vida? ¿Com contribuei
xo que les alternatives a la pena de mort 
repercuteixen en l 'erradicació de l 'homi
cidi i en una defensa cada vegada més 
eficaç de la vida innocent? 

22) b) Tercer Món i Quart Món 

Tercer Món 

¿Em sento corresponsable de 
l'existència del Tercer Món, per co
missió o omissió (en negatiu) o per 
aportació personal o econòmica (en 
positiu)? ¿ Quina és la meva actitud 
respecte al 0,7% (suport que discer
neix, autoaplicació d'aquest criteri, 
ampliació de l'acció institucional)? 
¿Com puc contribuir a l'agermana
ment i a facilitar l'enviament de 
col.laboradors? (n. 114) ¿Denuncio 
amb fermesa el racisme i la xenofò
bia? ¿treballo a favor de la integra
ció dels immigrats? (n. 115). 

Quart Món (bosses de pobresa) 

Ateses les causes sia estructurals 
sia contingents (atur) de la pobresa, 
¿ em sento concernit a actuar a favor 
dels qui en són víctimes tant a nivell 
de ciutadania (societat) com a nivell 
de govern (si tinc càrrecs de respon
sabilitat)? Si em moc dins el món sin
dical ¿ com contribueixo que hom hi 
tingui molt en compte l'assegurar tre
bol/ per als aturats? (n. 118) 

23) Zones rurals i Món marítim 

Zones rurals 

En la mesura que em correspon, 
¿ col laboro amb les iniciatives de for
mació, informació i acció adreçades a 
la promoció dels pagesos? ¿ Contribu
eixo a l'adequat apressament de les 
autoritats í de les institucions públi
ques en bé del món rural en ço que 
concerneix la seva valoració, la dota
ció de serveis, l'equilibri rural-urbà, 
el suport social i cultural, l'envigori
ment dels valors humans i morals? (n. 
116) [Ens trobem davant d'una altra 
resolució vinculant] 

Món marítim. 

També vinculant, aquesta resolució 
convida a fer-se les següents pregun
tes adreçades a les diòcesis amb ter
ritoris portuaris: 

¿ Com puc contribuir que la meva 
diòcesi compti amb personal pastoral 
en nombre adient al servei del món 
marítim, amb recursos formatius i 
econòmics escaients i gaudeixi d'apta 
coordinació amb les altres diòcesis 
germanes? (n. 117) 61 
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24) El Concili Tarraconense, en 
funció de l'anunci de l'Evangeli a la 
nostra societat (Tema I), insta la dia
conia de la Paraula i dels Sagraments 
(Tema 2), el servei als més pobres i 
marginats (Tema 3) i la comunió ecle
sial alhora que la coordinació interdio
cesana de les nostres Esglésies (Tema 
4). El nostre tema, pertant, s'insereix 
dins un conjunt harmònic que insta 
aspectes fonamentals del nostre ací i 
avui eclesials. 

¿Sóc conscient d'aquest inseri
ment i procuro viure'! com apartd'un 
tot coherent, sense cap mena d 'hiper-

tràfia, d'una banda, o d'infrava!o
ració, d'una altra? 

25) Els nostres bisbes recorden en 
el prefaci de les resolucions que el 
Concili Tarraconense constitueix un 
moment eclesial privilegiat, remarquen 
la seva intrínseca relació amb el Con
cili Vaticà 11, el mostren del tot obert a 
la nostra societat catalana i subratllen 
que el compromís conciliar de les 
nostres Esglésies requereix una cons
tant conversió. 

¿Sóc conscient de l'esmentada 
quadrilogia: eclesia!itat, «conCÍ
¡¡aritat)), catalanitat, conversió? 



Cloenda: Uns pensaments del 
«Missatge del Concili» 

Poso terme a aquesta presentació 
del capítol tercer del Concili amb 
dues consignes que, en referir-s'hi, el 
«Missatge del Concili» proclamà a 
l'Església Catedral Metropolitana de 
Tarragona el dia 4 de juny de 1995, 
solemnitat de la Pentecosta. Són les 
següents: 

a) Comunió amb els pobres 
marginats: 

+ Des de l'agraïment a Déu: «Do
nem gràcies a Déu perquè un dels 
moments de més consens entre nosal
tres S 'ha produït quan el Concili ha re
flexionat sobre la pobresa i sobre la 
marginació». 

+ Des de l'apressament de l'Es
perit: «Ens hem sentit veritablement 
urgits per l'Esperit a una més radi
cal i més concreta comunió amb els 
pobres i amb els marginats, amb els 
petits i amb els febles de la nostra 
societat. Voldríem que fos un dels 
fruits més importants del Concili». 
Aquesta comunió es traduí en un 
triple desig: 

«Que mai els catòlics no siguem 
causa del sofriment d'aquests ger
mans». 

- «Que sapiguem descobrir les ar
rels del sofriment que els aclapara i 
lluitar a favor dels canvis necessaris 
per tal de superar-lo».' 

- «Que estiguem al seu costat 
sempre, i fem per ells tot el que esti
gui al nostre abast». 

b) Llevat evangèlic present en la 
vida catalana: 

+ En el sentit de justícia social: 
«Voldríem, especialment, que la fe 
dels cristians, presents en tota la 
vida catalana com un llevat (cf. Lc 
13,21 l, contribuís a "l'assoliment 
d'una societat justa, que elimini con
trastos odiosos i permeti a tota la 
població de sentir-se ciutadans lliu
res d'aquest país, que ha de ser 
l'objectiu absolutament prioritari de 
la Catalunya d'avui", com dèiem els 
bisbes en el document «Arrels cris
tianes de Catalunya». 

+ En el sentit de servei evangèlic a 
Catalunya: després de reafirmar-se en 
els continguts de l'esmentat text, els 
nostres bisbes proclamen: «Ens reco
neixem, com dèiem aleshores, en la 
nostra millor tradició de fidelitat a 
Catalunya i l'assumim amb esperit 
de concórdia». I especifiquen, bo 
i remarcant-los, els tres punts se
güents: 

- Immigració: «El que dèiem 
aleshores sobre l'acolliment, cordial 
i generós, als qui han vingut a com
partir la nostra vida des d'altres ter-
res i sobre la solidarització d'aquests 63 
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amb la seva nova comunitat, cal fer
ho extensiu avui a la nova immigració». 

- Comprensió entre els pobles d'Es
panya: «També avui cal repetir el desig 
que siguin els nostres germans de fe dels 
altres pobles d'Espanya els primers a 
comprendre'ns, i que siguin els catòlics 
catalans els primers a comprendre' ls)}. 

- Servei a la cultura i nació catala
nes: «Així com els anteriors Concílis 
van contribuir, des de la seva missíó 
específica, al manteniment de la llen
gua del país, també el que acabem de 
celebrar és, d'escreix, un servei a la 
cultura i a la nació catalanes, de les 
quals les nostres Esglésies són part in
tegrant)}. 
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Quadern número 156-2, dedicat 
~rll,nt,mll,nta mostrar reflexions i experiències 
ratJI:JlI a casa nostra en el tema dels més 


pobres i marginats, complementa el número 156-1, 
que ofereix un profund i exhaustiu treball del 
professor Antoni M. Oriol Tataret sobre el tercer 
tema del Concili Provincial Tarraconense. 


Quaderns de Pastoral, doncs, segueix el seu pla 
de tractar durant l'any 1996 amb preferència els 
temes que han estat objecte del Concili. 


Ignasi Ricart, amb Unes altres paraules de Déu: 
els pobres i els marginats, i Caterina Verdera, 
amb el seu escrit En el sagrament del pobre, Crist 
ens interpel.la, situen el tema amb apunts bíblics i 
evangèlics. 


Segueix, després, un ampli ventall de diferents 
accions pastorals i vivencials -12 en total- que 
van fent camí a casa nostra entre els més febles. 
Montserrat Palet ens parla de la seva experiència 
personal en l'àmbit de les presons. 
Romà Fortuny amb la coneguda i reconeguda 
experiència d'Engrunes; Joan Soler amb El Casal 
Claret de Vic; Jaume Castro, de La Comunitat de 
Sant Egldi, i Joan Codina, Lluís Tarazón i Jesús 
M. Vergara, amb Presència i evangelització a la 
Mina, completen un primer bloc d'experiències. 


El Centre Català de Solidaritat, una de les 
institucions a la qual dóna suport el Concili 
Tarraconense, és mostrat per Francesc Xavier 3 
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Rius, alhora que Jaume Angelats presenta el 
treball que realitza l'Associació Comunitària 
Antisida de Girona (ACAS). Francesc Torradeflot 
ens parla del grup ETNOS, de Sant Sadurní, una 
ONG de solidaritat amb el Tercer Món sorgida en 
una parròquia a partir d'un petit grup de revisió 
de vida. Dóna feina és una experiència concreta 
de Cervera, promoguda per un equip 
interparroquial de Càritas, i Jordi M. Garcia-Die 
ens parla de L'acció social a la parròquia de la 
Mare de Déu de la Mercè, de Barcelona, de la qual 
n'és el rector. 


Un parell de vivències molt significatives, Una 
vivencia ambigua y brumosa del evangeli o 
(Marisa Melero) i Memorias y susurros de un 
hombre pobre (Gaby, un transeünt i marginat de 
Barcelona), la redacció de les quals es conserva 
en l'idioma personal amb què van ser escrites, 
perquè creiem que d'aquesta manera conserven 
la seva més genuïna expressió, tanquen el bloc 
monogràfic d'aquest Quadern. 







Unes altres paraules de Déu: 
els pobres i els marginats 
IGNASI RICART, claretià. Barcelona 


Déu ha creat el món i la humanitat. 
Déu estima el que ha creat i no es des
entén dels homes i dones, les seves 
creatures més estimades (Sv 11 ,24ss). 
Per això, es vol revelar a tots ells, per
què revelar-se és manifestar-los el seu 
amor. Estem massa acostumats a creu
re que només és revelació el que tro
bem a la Bíblia. Si ho creiem així, 
convertim la Bíblia en un llibre antic, 
en una cosa del passat, llunyana i alie
na, sense trobar-hi la connexió amb el 
que passa en la nostra vida. Déu paria 
sempre i a tothom. Déu és amor, i 
manifesta a tothom el seu amor, no 
només als jueus i cristians que tenen la 
Bíblia. A més de la Bíblia, Déu es val 
de molts mitjans, aprofita totes les cir
cumstàncies per fer comprendre el seu 
designi salvador a tots els homes i 
dones. Déu ha volgut revelar-se d'una 
manera universal. La revelació és un 
diàleg interpersonal entre amics (Dei 
Verbum 2). Déu vol manifestar-se a 
tots els homes i dones d'arreu del món 
i no vol restringir la seva revelació 
amorosa només al poble jueu i al po
ble cristià. No fóraja el Déu tot amor, 
ja que la Bíblia no exhaureix tota la 
revelació de Déu. 


La realitat com a signe i paraula 


La realitat ens interpe¡'¡a, perquè 
és plena de signes de vida i de mort 


que cal discernir. Déu parla en la nos
tra història i ho sol fer a través de les 
causes segones: persones, esdeveni
ments ... La realitat és una pàgina teo
lògica des de la qual Déu ens parla. 
Cal, tanmateix, saber llegir aquesta 
pàgina de la vida amb els ulls de Déu. 
La realitat és un llihre obert on hi ha 
escrites les altres paraules de Déu. 


Deia sant Ireneu: «Gloria Dei, vi
vens homo»: la glòria de Déu és la 
persona humana vivent. Óscar Rome
ro traduïa així: «La glòria de Déu és el 
pobre vivent». La causa de Déu és la 
causa de la dignificació de la persona 
humana. Hi ha dignitat humana quan 
són presents els valors de la justícia, 
de la llibertat, del respecte a la perso
na ... Tanmateix, si la realitat no mani
festa aquests valors, hi ha una oposi
ció a la causa de Déu. I si Déu no està 
d'acord amb aquesta realitat, el segui
dor o la seguidora de Jesús ha de fer 
seu el combat de Jesús per la causa de 
Déu. 


Aquesta realitat, plena de signes 
de vida i de mort, ens diu que Déu està 
en la història humana i que és el temps 
oportú (kairós) per atansar-nos a Déu 
i escoltar la seva paraula. Ens cal viu
re la realitat des d'on ens parla Déu i 
copsar-hi la crida de l'Esperit Sant per 
transformar-la en Bona Nova per a 5 







tothom. Ens cal fer teologia des de la 
realitat on el Crist s 'ha encarnat. Cal 
partir de la realitat de cada dia, amb 
tots els seus noms, signes, reptes, am
bigüitats. La realitat sempre canviant 
interroga la teologia, bo i plantejant 
nous sentits, nous interrogants, noves 
interpretacions. En aquest sentit la 
realitat quotidiana és Paraula de Déu. 
Tanmateix, la realitat que ens envolta 
és complexa, per això cal demanar
nos què ens està dient Déu davant 
aquesta realitat. No podem parlar so
bre Déu (que es revela a la humanitat) 
ni parlar amb Déu, d'esquena a la rea
litat. La raó clau, la trobem en Crist 
que s'encarnà (Jn 1,4): ningú com 
Jesús de Natzaret no es va comprome
tre amb la realitat del seu temps i del 
seu poble. Ell va ser un home per als 
altres, un home del carrer, un home de 
poble, ja que és al carrer i a la plaça 
dels pobles on es juga el pa, la justícia 
i la vida de les persones, especialment 
dels pobres i marginats. 


Discernir els signes dels temps 


Ens diu el Vaticà 11: «A fi de com
plir la seva missió, l'Església té totho
ra l'obligació d'esbrinar els signes 
dels temps i d'interpretar-los a la llum 
de l'Evangeli a fi que, de manera 
adaptada a cada generació, pugui 
donar resposta a les perennes pregun
tes de l'home.» (Gaudium et Spes 4). 


Aquests signes SÓn senyals histò
rics, culturals, d'una època que inter
roguen la nostra consciència cristiana. 


Els signes dels temps signifiquen al
guna cosa. Hi ha una realitat profun
da que cal descobrir. Tota la història 
està gràvida de Déu: els lógoi semi
nals que són ,<la llavor del Logos in
nata en tot el gènere humà» (sant Jus
tí). La Paraula de Déu té els límits i les 
fronteres de la realitat, la qual esdevé 
el lloc teològic on ha de ser llegida, 
escoltada i interpretada. No podem 
escoltar la Paraula des de la instal'la
ció, la seguretat, el conformisme, la 
covardia, les riqueses, la idolatria ... ,ja 
que aquests llocs amaguen i falsegen 
el rostre de Déu. 


El lloc propi des d'on s'escolta la 
Paraula i es fa teologia és l' experièn
cia humana que passa pel món dels 
marginats de tota mena que ha fabricat 
la nostra societat marginadora: els qui 
no compten, els qui no tenen imatge, 
els drogoaddictes, les prostitutes, els 
sidosos, els presoners, els malalts, els 
immigrats, els ancians, les dones, els 
pobres ... Aquests són els micròfons 
humans des d'on ens parla Déu. Déu 
els ha escollit per manifestar-nos el 
seu rostre, per parlar-nos. Déu s'iden
tifica amb ells. En ells, escoltarem i 
reconeixerem Déu. Fa Jon Sobrino: 
«Els signes dels temps tenen també el 
seu propi lloc per ser copsats com a 
tals: el món dels pobres. Reconèixer 
que aquest és un lloc de la teologia, 
significa també lloc de conversió per 
al teòleg»' . 


Així ho ha entès Engrunes, un in
tent per trobar més coherència entre la 
vida real i la fe. No és pas una obra 


1.- Iniciación a la practica de la teologia. En Autors diversos, La teologia latinoamerica-
6 na. Cristiandad. Madrid 1984, pàg. 387. 







social per atendre la gent pobra i mar
ginada. Engrunes «no vol fer coses 
per, sinó fer coses amb ells, fer camí 
junts»'. Les conviccions bàsiques 
fundadores i fonamentadores d'En
grunes són: 
- que a la Bíblia els pobres són els 


preferits per Déu, 
- que la Bona Nova és per a ells, 
- que la situació de no-poder porta 


una energia poderosa de salvació, 
- que la persona humana és el més 


important, 
- que els homes no estem dividits en 


bons i dolents, 
que la resposta al problema de la 
marginació no es resol amb l'al
moina dels que tenen, 


- que Déu ens parla des de la vida, 
des dels fets i des de les persones' . 


El Concili Provincial Tarraconen
se ens insta a posar-nos al servei de la 
corresponsabilització eclesial davant 
la pobresa i la marginació. La sol, li
citud pels més pobres i marginats va 
ser el tema on va haver-hi més acord 
de tots els membres conciliars. És una 
invitació a escoltar la Paraula de Déu 
que ens parla en la realitat crua dels 
pobres i marginats, i a realitzar la sín
tesi vital entre fe i vida concreta. L'Es
perit de la Pentecosta dóna a l'Esglé
sia la capacitat d'imaginar i d'optar 
per noves formes d'existència. 


Els pobres i marginats: unes altres 
paraules de Déu 


El Déu que ens surt al' encontre en 
aquesta realitat és un Déu desconcer
tant, que ens interpeHa pel crit dels po
bres i marginats. Aquesta interpeHació 
de Déu és també paraula seva vivent. 
U na paraula que ressona, profètica, en 
la Bíblia, però que en la realitat concre
ta ens desco¡'¡oca, ens desconcerta. 
Quedem astorats, descoHocats. Perce
bem la veu d'un Déu que trenca tots els 
nostres esquemes i principis prefabri
cats, apresos en els llibres i classes de tèo
logia. Cal que llegim el text fonamental 
que és la vida, la realitat existencial. 


Deixem-nos impactar per aquesta 
realitat dels pobres i marginats. Deixem
nos afectar per tant de sofriment acumu
lat, per la injustícia dels qui pateixen. 
Fem-nos presents al costat dels qui pa
teixen. Així se' ns despertarà una nova 
sensibilitat, que serà «col'IM per als 
nostres ulls» (1. Bofi). Ens farà veure la 
vida i la nostra fe d'una altra manera. 


Tot fent camí cap a Jericó 


Com podem llegir i viure la realitat, 
amatents a la crida que Déu ens fa des 
dels pobres i marginats? Com podem 
sensibilitzar-nos amb aquestllocpriviIe
giat dels qui es troben al marge del camí, 


2.- Romà Fortuny - B. Bennàssar, Exclosos,., per què? «ENGRUNES»: una experiència in
tegradora. Claret 1996, pàg. 12. Aquest llibre és el relat vivíssim de ¡'experiència d'En
grunes, fet per Mn. Romà, capellà obrer i vicari de Sant Mateu d'Esplugues de Llobregat. 
Bartomeu Bennàssar proposa una reflexió cristiana molt vigorosa sobre la marginació i 
la pobresa en un món opulent. Ens invita a no renunciar a l'esperança, a no dir «no hi ha 
res afer». Engrunes és un exemple que ens fa saber profèticament que la situació on ens 
trobem no és mai la darrera possibilitat d'existència. Tot fent camí amb els pobres i margi
nats, trobarem les noves possibilitats que faran que l'amor de Déu Pare es manifesti a tots. 


3.- R. Fortuny - B. Bennàssar, o. c. pàg.12-13. 7 







al marge de l'Església, a la cuneta de la 
nostra història? Jesús ens ensenya el 
camí: el camí del Bon Samarità cap a 
Jericó (Lc 10,25-37). L'Església -els 
cristians i cristianes- està cridada a fer el 
seu camí de Jericó tot avançant per la 
història concreta -tan crua i tan plena de 
possibilitats (esperança) que ara viu. 


Ens atansem als pobres i marginats? 
Com? Ens hi atansem per escoltar-hi la 
veu del Senyor que ens interpeHa? De
sitgem sincerament saber què vol Déu 
de nosaltres avui? La realitat dels pobres 
i marginats ens descoHoca i fa trontollar 
les nostres falses seguretats; ens fa des
centrar-nos dels nostre egoisme. El levi
ta, el sacerdot, veuen el ferit (el pobre i 
el marginat), donen un tomb i passen de 
llarg, tot esquitllant-se del problema. 
Segons Luther King el sacerdot i el levi
ta es deurien fer abans aquesta pregun
ta: «Què em succeirà si em paro a aju
dar aquest home? »4 . És cosa de Càritas 
i de Benestar Social, pensen. El capellà, 
el religiós, el catequista i la catequista, 
molts cristians normals i complidors te
nen ben programada la seva vida, la se
va perfecció, les seves lleis ... Tot això 
els dóna seguretat. La nostra Església, 
les nostres parròquies, les nostres comu
nitats ja estan molt ocupades: tenim 
pocs treballadors i molta feina. Massa. 
Això ens aclapara. Tanmateix, en què 
estem tan ocupats ... ? Les nostres ocupa
cions no són sovint formes de sordesa 
que ens impedeixen d'escoltar les al
tres paraules de Déu que són els po
bres i marginats, que SÓn els allunyats 
que agonitzen a la vora del camí? 


El Bon Samarità se sent sorprès, 
descol-locat, per la realitat punyent 
que té al davant (un home ferit i llen
çat al marge de la vida). Per raó de la 
seva preocupació, el Bon Samarità va 
canviar la pregunta: «Què succeirà a 
aquest home si no m'aturo a ajudar
lo?»'. I va canviar els seus plans, els 
seus projectes i fins es va tacar de 
sang per ajudar el ferit. Així es va fer 
pròxim del pròxim (proïsme). El va 
portar a la fonda i va donar d'escreix 
per ajudar aquell desgraciat. Si accep
tem les resolucions del Concili Pro
vincial Tarraconense sobre la sol, li
citud pels més pobres i marginats i ens 
hi atansem, la nostra Església catalana 
veurà com molts projectes d' evange
lització que fa servir es veuran alte
rats. I tanmateix, d'aquesta manera 
l'Església realitza el pla de Déu. 


Conclusió 


El Crist, en encarnar-se pobre (cf. 
Mt 8,20), ens ha enriquit amb la seva 
pobresa (cf. 2Co 8,9), tot donant-nos 
exemple de solidaritat com a estil de 
vida. Més important que fer coses és 
viure solidàriament. Sovint hem fet 
caritats mal enteses, ja que no hem 
cercat el sentit de la justícia i de la 
igualtat. La solidaritat amb els més 
pobres i marginats ens ha de portar a 
sentir-amb, a patir amb, a solidaritzar
me amb, a compartir la meva sort amb 
ells. I això va més enllà del simple donar 
i compartir. «El diner sense amor és 
com la sal sense gust, que ja només és 
bona perquè els homes la trepitgin. »6 


4.· M. L. King, Laforça d'estimar. Ed. Aymà. Barcelona 1969,46. 


5.- M. L. King, obra citada, pàg 46-47. 


8 6.- M. L. King, o.c. pàg .49. 







En el sagrament del pobre, 
Crist ens interpel.la 
CATERINA VERDERA, provincial de les Filles de la Coritot. 
Sonto Colomo de Forners 


La sol, licitud pels més pobres i 
marginats fou el títol del tercer tema 
del nostre Concili Provincial Tarraco
nense, en la seva preocupació de refle
xionar entorn de l'acció de l'Església 
contra la pobresa. 


La visió del Concili com un se
guit de reunions per discutir uns te
mes per tal d'extreure'n unes deter
minades propostes d'acció -tan 
excepcionals (!) que ens han fet suar 
la recognitio- és minimitzar l'ex
cepcional experiència eclesial de bus
car resposta a l'anhel tan bellament 
expressat en l'eslògan conciliar: 
«Esperit, què dius a les Esglésies de 
la Tarraconense?». 


Els quatre temes conciliars no eren 
sinó la concreció metodològica per 
intentar assolir l'objectiu del Concili 
convocat pels nostres bisbes: <<Fer ar
ribar l'anunci de la Bona Novafidel
ment i de manera entenedora als ho
mes i dones del nostre temps, així 
com ésser testimonis compromesos 
al servei del nostre poble, i renovar 
i mobilitzar totes les energies i tota 
la capacitat d'acció de les nostres 
diòcesis, a la llum de l'Evangeli.» 
(Decret d'anunci del Concili Provin
cial Tarraconense). 


Això és: 
- Creure en Jesucrist i anunciar 


l'Evangeli (tema I) 
- Perquè creiem en Jesucrist cele


brem i vivim la presència del Senyor 
en els Sagraments (tema lI) 


- Creure en Jesucrist vol dir seguir
lo i fer el mateix que Ell va fer (tema III) 


- Tot això ho vivim en Església, 
<<presència de Crist ressuscitat que 
dóna l'Esperit Sant als fidels». Reso
lució núm. 119 (tema IV). 


Cal no perdre de vista aquesta 
perspectiva unitària, troncal, dels qua
tre temes per tal de no reduir-los a pro
postes puntuals -perquè toca O perfer 
maCD-, atès que cada un d'aquests és 
una faceta que brolla del punt neuràl
gic de l'ésser cristià i eclesial: la fe en 
Jesucrist, el Senyor. 


Si algun tema és susceptible de 
caure en aquest perill reduccionista és, 
al meu entendre, el tercer tema~ és a 
dir, la sol'licitud pels més pobres i 
marginats. Dic això perquè aquesta va 
ser la meva percepció a l'aula conci
liar quan es va encetar el tema. En par
lar dels pobres, dels marginats, dels 
oprimits, les intervencions anaven 
orientades cap a fer coses, a donar re
meis. Hom podia pensar que hi havia 
una certa mala consciència de no ésser 9 
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pobre, de tenir i posseir més del neces
sari, de trobar-se en la banda dels qui 
encara tenen un cert poder adquisitiu 
i un respectable estatus cultural i, si bé 
a la baixa, consideració social. El con
tingut del tercer tema ens ho palesava, 
per contrast. Havíem de fer alguna 
cosa per posar-hi remei. Fins i tot 
algú, molt al principi de la reflexió, va 
oferir generosament una herència que 
acabava de rebre per iniciar un fons 
econòmic i així possibilitar la creació 
d'una obra a favor dels pobres, com a 
fruit del Concili. 


Creure en Jesucrist vol dir seguir-lo 
i rel' el mateix que Ell va rel' 


Poques vegades el Senyor va do
nar coses. Va donar-se Ell mateix fins 
a la mort i una mort de creu (FI. 2,5-8). 
«Tingueu en vosaltres els mateixos 
sentiments que tingué el Crist Jesús, 
el qual, essent de condició divina, no 
cregué haver-se d'aferrar a la seva 
igualtat en Déu, sinó que s'anorreà 
prenent la condició d'esclau, esdevin
gut semblant als homes. I trobat en el 
seu capteniment com un altre ho
me ... ». La citació és llarga, però s'ho 
val. Ens podem preguntar: la sol'lici
tud pels més pobres és, per als cris
tians, una opció, unes accions benèfi~ 
ques, és un matís o és condició indis
pensable del seguiment de Crist, el 
Senyor? 


A l'aula conciliar es podien des
triar dues maneres de veure i entendre 
aquesta sol' licitud pels més pobres i 
marginats: 


- uns donaven importància a la di-


mensió doctrinal i religiosa de la nova 
evangelització i consideraven la sol'
licitud pels més pobres i marginats 
com a conseqüència de l'home evan
gelitzat. 


- d'altres insistien en l'allibera
ment integral de l 'home i la implanta
ció de la justícia com a part integrant 
de l'acció evangelitzadora. 


Jesús resolIa dicotomia 


El mateix li passava a Joan. Els 
deixebles de Joan anaren a preguntar 
a Jesús: «Sou vós el qui ha de venir, o 
n 'hem d'esperar un altre?» (Lc. 
7,19). Diu l'Evangelista que Jesús els 
digué: «Aneu a contar a Joan el que 
heu vist i sentit: els cecs hi veuen, 
els coixos caminen, els leprosos són 
purificats, els sords hi senten. els 
morts ressusciten, els desventurats 
reben l'anunci del missatge joiós.» 
(Lc. 7,22-23). 


Els desventurats reben l'anunci del 
missatge joiós! Potser és per aquí per 
on hauríem de començar, -i d'acabar
Ia sol, licitud de les nostres esglésies 
pels més pobres i marginats. 


Per què pobres? 
Per què marginats? 


És evident que ens trobem enmig 
de la societat de l'abundor. Així i tot la 
pobresa entre nosaltres és punyent. lla 
marginació? Aclarir aquests dos con
ceptes ens pot fer reflexionar entorn 
del clixé que una església de cristians 
burgesos pot haver fixat i que no té res 







a veure amb la dura realitat dels qui 
avui pateixen en la seva carn les con
seqüències d'unes estructures genera
dores d'injustícies i desigualtats. 


El pobre és la persona que no té 
suficients mitjans econòmics per viu
re amb prou dignitat. Si el seu estat no 
s'allarga massa, pot no tenir més greus 
conseqüències. 


Marginat vol dir estar al marge de 
la societat. Marginat és el que no té 
res, en el sentit més ampli: no té lloc 
en la societat. I per tant no té treball, 
ni diners, ni aliments, ni habitatge, ni 
higiene, ni salut, ni documentació, ni 
família, ni amics, ni pàtria ... És a dir, 
li manca tot allò que necessita per viu
re com a persona humana. 


Abans de proclamar la nostra 
sol' licitud pels més pobres i margi
nats ens cal analitzar la realitat 


Abans de proclamar la nostra 
sol, licitud pels pobres i marginats, 
crec que s'hauria de parlar amb més 
força de les causes de la pobresa avui. 
Tant per denunciar-les com per aju
dar-nos a la reflexió que, ben segur, 
ens portarà a un canvi de mentalitat en 
aquest tema. 


La pobresa avui no és una casuali~ 
tat, ni una desgràcia sobrevinguda per 
atzar, o motivada per la mandra, per la 
ignorància, la manca de desenvolupa
ment, o pel fatalisme que sembla por
tar-nos el progrés tecnològic. La po
bresa del nostre món, que s'engreixa 
de les decisions concretes en les quals 
la intervenció dels homes des del po_ 


der econòmic, social i polític resulta 
decisiva, és fonamentalment de tipus 
estructural, motivada per un reparti
ment il\Íust de la riquesa i per la desi
gualtat d'oportunitats. 


La pobresa d'avui és una qüestió 
de justícia i d'injustícia. Els pobres 
són avui persones concretes, no són 
estadístiques, que pateixen una gran 
injustícia. Els indicadors: l'atur, la 
baixa qualificació laboral, el baix ni
vell cultural, I 'habitatge insà, la malal
tia, la pertinença a minories ètniques i 
culturals, ens podrien servir d'eixos 
transversals per poder confegir un ex
tens mapa conceptual amb totes les 
noves i velles pobreses que colpegen 
els homes i les dones de la nostra so
cietat. 


La pobresa i la marginació avui 
expressen la irracionalitat d'un siste
ma pretesament social i de benestar. 


Aproximació cristiana a la realitat 
de la pobresa 


Els cristians no podem callar da
vant de tot això. Tampoc no podem 
tranqui1·litzar les nostres consciències 
dient que ens trobem davant d'un pro
blema tècnic i de difici1 solució. Sa
bem que Crist, el Senyor, és present en 
cada home pobre (Mt. 25,40). Per la 
fe, doncs, descobrim la presència de 
Crist en el pobre. Aquesta contemplació 
ens ha de portar a una acció eficaç que 
alliberi de la pobresa injustament crea
da i injustament imposada als pobres. 


No hi ha separació entre Crist i el 
pobre. El que fem a un pobre ho fem 11 
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al mateix Crist. M'atreveixo a dir que, 
per a un cristià, el pobre és un sagra
ment de Crist. En el sagrament del 
pobre, Crist és interpeHació i no con
sol, interrogant i no justificació. Da
vant del pobre, el cristià ha de sentir
se empès a estimar, a servir, a ésser 
solidari, a ésser just. El camí per arri
bar al Déu de Jesucrist passa pel 
camí de l 'home necessitat, afamat 
de justícia, de solidaritat i de partici
pació en la societat. Així ens ho diu 
l'Evangeli. 


La prova més palesa que l'Esglé
sia és conduïda per l'Esperit Sant, és 
a dir, la prova de l'autenticitat de l'Es
glésia de Jesucrist, és poder demostrar 
que els pobres són evangelitzats. 
Jesús de Natzaret proclama l'arribada 
del Regne en el qual els primers bene
ficiats són els més pobres i els més 
oblidats de la societat (Lc. 4,18-19). 
Regne que exigeix de l'Església una 
conversió clara als més pobres i un 


compromís ferm en la transformació 
de les causes que generen la pobresa. 


Només així els marginats i els ex
closos de la societat sabran que 
l'Evangeli que l'Església anuncia i 
viu és bona notícia i goig per a ells. 


A tall de conclusió 


Les resolucions del tercer tema del 
nostre Concili Provincial Tarraconen
se ens empenyen a viure com Jesucrist 
va viure i a proclamar lleialment el 
missatge que Ell, el Senyor, va procla
mar. Per això ens cal: 


- Aprofundir en el Misteri de Crist 
que va néixer, va viure i va morir en
tre els pobres. 


- Recuperar la sensibilitat espiri
tual, oberts a l'Esperit, d'homes i do
nes creients, que ens faci trobar Crist 
en els seus membres que encara avui 
pateixen passió dolorosa. 


AI costat dels presos 
MONTSERRAT PALET, carmelita Vedruna 


Des dels principis de l'Església, 
els primers cristians es van distingir 
per l'amor als germans i per la sol'
licitud pels més necessitats, fins i tot 
posant els béns en comú. Aquesta ca
ritat fraterna, juntament amb la fracció 
del pa, formava una unitat que era el 
centre de la seva vida. 


Per això, davant de la pobresa que 
ens envolta, és bo que l'Església, en el 


Concili Provincial Tarraconense, hagi 
reflexionat explícitament en aquest 
manament de l'amor, especialment als 
més pobres i marginats. I és urgent 
que aquesta reflexió la porti a la vida. 


Però, qui és l'Església sinó tots nos
altres, els cristians, els que ens diem 
seguidors de Jesús i de la seva doctri
na? Som nosaltres els qui hem de fer 
nostre el manament de l'amor, els qui 







hem de viure'l radicalment i amb va
lentia, si volem ser conseqüents amb 
el que professem. I aquest amor es 
concreta i es fa vida especialment amb 
els més pobres i marginats de tots els 
temps. I entre ells hi ha un col'lectiu 
que, per les seves circumstàncies, viu 
en la marginació més extrema: els pre
sos. El seu estigma en la societat els fa 
viure ignorats, menyspreats, arraco
nats, condemnats ja, per una societat 
que els ha privat d'una vida digna, on 
es poguessin desenvolupar com a per
sones, i que, d'alguna manera, ha con
tribuït a fer-los possible un lloc entre 
reixes. 


Això ens ha d'esperonar, als cris
tians -que som part d'aquesta sacie
tat-, a ser testimonis de la fe que pro
fessem, estimant aquests germans 
nostres més oblidats. 


De fet, ja hi ha a l'Església un 
col, lectiu de voluntaris que treballen 
en aquest camp amb molta dedicació, 
però en general és poc conegut i fa un 
cert respecte. En canvi, hi ha molt tre
ball per fer que inclou tres aspectes 
ben diferenciats: el de la prevenció, el 
de presència a la presó i el d'acompa
nyament en la reinserció, quan surten 
en lliberta!. Però bé, això ja seria més 
llarg d'explicar. 


La meva experiència personal és 
principalment a la presó, i d'un temps 
cap aquí, també en el d'acompanya
ment a fora. No sabria dir exactament 
com em vaig sentir cridada a treballar 
en aquest camp. El fet és que els anys 
que porto passant tantes estones al 
costat dels presos m'han ajudat molt a 
veure la vida d'una altra manera, a 


saber relativitzar moltes coses, a saber 
valorar i apreciar millor el do de la lli
bertat, i tants d'altres com n'he rebut 
al llarg de la meva vida. En una parau
la, m 'han ajudat a viure més profunda
ment la meva fe. 


Però crec que per poder ajudar els 
que són a la presó, cal, en primer lloc, 
tenir d'ells un concepte real, sense 
prejudicis; segon, tenir en compte els 
antecedents i les circumstàncies ad
verses, en la majoria dels casos, que 
els han portat allà; tercer, les marques 
que els queden i les dificultats amb 
què es troben quan surten, com a con
seqüència d'haver estat a la presó. 


En primer lloc, els que són a la pre
só són persones que mereixen tot el 
respecte -malgrat els delictes o errors 
més o menys greus que hagin pogut 
cometre. Cal tenir en compte els am
bients adversos i fins i tot degradants 
d'on provenen molts d'ells. Caltracrar 
de comprendre' ls, d'acceptar-los tal 
com són, de valorar les seves quali
tats, de mostrar interès per ells, de sa
ber-los escoltar, i mostrar-los estima i 
afecte, (sense maternalisme o paterna
lisme). I, sobretot, estar al seu costat 
en els moments més dificils de desà
nim, impotència, frustració, soledat, 
desesperació ... 


Tot això els pot ajudar a recobrar la 
pròpia estima i el sentit de dignitat 
humana que han perdut, a causa del 
seu passat, i de les condicions injustes 
del seu present. Els pot ajudar a tenir 
més confiança en si mateixos, a tro
bar un altre sentit a la vida que por
ten entre reixes i, sobretot, a la que 
poden portar quan recobrin la lliber- 13 
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tat. En una paraula, a viure amb espe
rança. 


N o és una tasca fàcil, però val la 
pena. 


Els voluntaris a la presó anem a fer 
activitats, classes, etc. -sempre en 
coHaboració amb els professionals 
del centre- o simplement alguna visi
ta. Però, l'important no és tant el que 
fem com l'actitud amb què ho fem, i 
que ells saben apreciar i agrair. 


En segon lloc, cal analitzar les cir
cumstàncies que han viscut els que 
van a parar a la presó: majoritàriament 
vénen de situacions molt marginals, 
famílies desestructurades, amb pocs 
mitjans econòmics, manca de treball, 
de cultura, de formació, i el que és pit
jor, en ambients de tràfic i consum de 
droga, molts ja des de l'adolescència. 


Em pregunto què hauria fet jo en 
circumstàncies semblants. I què fa la 
societat per evitar aquestes condicions 
de vida de molts éssers humans que 
conviuen entre nosaltres. I, sobretot, 
què fem els cristians. Cal treballar en 
un pla seriós de prevenció, per tal 
d'evitar que tantes persones, especial
ment joves, visquin en situacions in
frahumanes i es vegin abocades a la 
delinqüència, per poder sobreviure 
d'una manera menys indigna. Això po
dria evitar la seva entrada a la presó. 


En tercer lloc, cal considerar les 
dificultats que tenen els que han estat 


a la presó quan surten en llibertat. 
D'una banda, les influències negati
ves que han rebut en un lloc que, de 
rehabilitació, amb prou feines en té el 
nom. D'una altra, les dificultats de 
trobar feina -agreujades en el seu cas-; 
les de refer les relacions amb la famí
lia, de vegades trencades en entrar a la 
presó; els ambients de droga i delin
qüència en què es troben immersos, en 
la majoria dels casos. Totes aquestes 
circumstàncies adverses fan molt difi
cil la seva reinserció a la societat. 


Ara bé, què hi podem fer els cris
tians davant d'un panorama tan depri
ment? Hi podem fer molt; hi hem de 
fer molt. En primer lloc, fer-nos cons
cients d'una situació que sovint hem 
ignorat, ens ha fet por, no l 'hem vista 
amb els ulls de la fe. De segur que 
hem llegit més d'un cop el passatge 
d'lsaïes ,<l'Esperit del Senyor reposa 
sobre meu [. . .] M'ha enviat a portar 
la Bona Nova als pobres, a curar els 
cors desfets, a proclamar als captius 
la llibertat» (Is 61, I); o el de l'evan
geli de Mateu, «era a la presó i vin
guéreu a veure 'm» (Mt 25,36). Passat
ges que potser ens han relliscat, no els 
hem obert el cor ... 


Ara, que amb motiu del nostre 
Concili hem sentit de nou la veu de 
l'Esperit que ens empenya ser sol'lí
cits amb els més pobres i marginats, 
pot ser un bon moment per refermar la 
nostra fe i ser generosos i valents per 
estimar de debò i fer costat als més 
marginats de tots: els presos. 







Engrunes: 
procés, reptes i perspectives 
ROMÀ FORTUNY, msscc. Esplugues de llobregat 


Les pàgines de Quaderns de Pas
toral ja han recollit diverses vegades 
la vida i les activitats del col'lectiu 
Engrunes. Ara, amb motiu del tema 
d'aquest número, dedicat a la pobre
sa, ens demanen que ens tornem a 
fer presents. 


Molts lectors ja coneixen Engru
nes i en són col·laboradors. Pensem 
que no cal tomar a explicar qui som i 
què fem. Segurament serà més d'inte
rès conèixer alguna de les situacions 
actuals, els reptes que se'ns plantegen 
i les perspectives. 


Amb tot i això, per si algun lector 
veu el nom d'Engrunes per primera 
vegada descriurem, per a ell, una 
mena de fitxa de la Fundació. Som 
una Fundació que va néixer a la parrò
quia de Sant Mateu d'Esplugues de 
Llobregat fa 14 anys. Som un grup de 
persones a qui la vida ha portat a po
sar-nos al costat d'un sector de la po
blació, cada dia més nombrós, anome
nat exclosos. 


Les persones que acollim i amb qui 
volem fer carni són gent adulta, fisica
ment autònoma, amb una llarga histò
ria de marginació, amb poca autoesti
ma, fet sovint agreujat per l'alcohol, 
amb pocs recursos personals i, sobre
tot, amb el problema de la soledat. 


Amb elles intentem viure a fons 
dues dimensions: d'una banda, el tre
ball com a instrument vertebrador i 
normalitzador de la persona; de l'al
tra, el creixement personal com la via 
per refer-se interiorment i trobar un 
sentit a l'existència per esdevenir lliu
res, autònoms i feliços tant com sigui 
possible. 


Procés 


Durant el temps que aquestes per
sones han estat fent el seu procés per 
arribar a l'autonomia, el mercat labo
ral ha quedat restringit, no hi ha feina, 
i malgrat l'esforç realitzat i les fites 
assolides, ells continuen exclosos i els 
espera un altre fracàs a la vida. Per 
evitar aquest soscaire, vam crear una 
cooperativa per poder incorporar a la 
vida laboral, de ple dret, persones que 
s'han guanyat no tenir, d'ara enda
vant, la designació d'exclosos o mar
ginats. 


Aquesta cooperativa s'anomena 
Miques i és una opció de treball per 
als que han aconseguit la seva recupe
ració, però també per a altres que pa
teixen l'exclusió per motius com el 
d'estar a la presó o trobar-se catalo
gats d'aturats de llarga durada perquè 
tenen prop de cinquanta anys. 15 
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Amb persones d'aquestes proce
dències, som una plantilla de 27 ho
mes i dones per fer l'activitat de reco
llida de residus i la gestió. 


Així doncs, el nostre grup parro
quial, que no volíem fer empresa, 
sinó una activitat ocupacional com a 
plataforma de trobada i de fer camí 
junts, hem hagut de desdir-nos per
què ens adonem que a qui hem de 
ser fidels és a les persones i no tant 
a les idees. 


Aquesta decisió, que ens va sem
blar arriscada, ara descobrim que es
devé una resposta alternativa al siste
ma economico-Iaboral. Ens trobem 
formant part del que en diuen empre
ses d'inserció. 


Les nostres característiques prin
cipals són: que el primer valor, per 
sobre de qualsevol altre, és la perso
na; i que a favor d'ella es pretén ar
ticular tota la nostra actuació; com
binar la lògica empresarial amb la 
lògica d'inserció social, combinar la 
part formativa amb l'experiència la
boral real, no simulada, inserida en 
el mercat, però al mateix temps 
adaptada a les possibilitats i capaci
tats d'aquestes persones, orientada a 
recuperar hàbits de treball, orientada 
a la responsabilitat, a la qualificació 
professional, a la reconstrucció de 
llaços i relacions entre les persones, 
fonamentades en el respecte i la 
comprensió mútua. 


La Fundació fa l'acollida, fa uns 
tallers de motivació i aprenentatge, fa 
formació i inicia en la pràctica laboral 
aquells a qui les seves capacitats ho 


permeten. A qui no pugui capacitar-se 
per un treball de mercat, encara que 
sigui en una empresa d'inserció, in
tentem trobar, amb ell, un lloc on pu
gui viure i exercir de persona sense el 
patiment de l'exclusió. 


Reptes 


Comencen a arribar a Engrunes les 
noves generacions de marginació i 
exclusió, persones nascudes els anys 
setanta i veiem que les nostres ofertes 
no els atrauen. Troben el treball mas
sa dur, es cansen, tot és un rotllo, la 
fonnacÍó no interessa, etc. 


Sembla que tinguin dificultat per 
creure en la sinceritat, en }' afecte 
que els volem demostrar, i encara 
més difícil que puguin creure en la 
gratuïtat. 


Per a ells tot ha de ser al moment, 
tenen molta dificultat per acceptar un 
procés que pugui ser llarg, com si qua
si tot hagués de ser un usar i tirar. No 
coneixen la proporció que hi ha entre 
desigar aconseguir una cosa i l'esforç 
que ens cal fer per obtenir-la. D'aquí 
que de seguida volen diners, però amb 
poca voluntat de complir amb el que 
cal per guanyar-los. 


I tot això, s'expressa amb un posat 
d'exigència, com reptant, com qui re
clama uns drets, sense un reconeixe
ment d'obligacions i menys de res
ponsabilitats. 


Oferim unes pinzellades dels trets 
més acusats d'aquestes noves genera
cions i sabent que en fem una simpli-







ficació, però l'espai d'aquest escrit no 
pretén un estudi a fons. 


Davant d'aquesta realitat és evi
dent que seria una major simplificació 
dir que la gent d'ara és mal educada, 
rehel, plena de rebequeries i un reguit
zell de desqualificacions. No. 


Ens hem de preguntar per què es 
mostren així. 


Hem intentat trobar-hi una expli
cació fent una comparació entre la 
vida i l'entorn social de les genera
cions anteriors; persones que ara te
nen quaranta o cinquanta anys, i els 
de les actuals dels anys setanta. 
Tampoc aquí no hi ha espai per ex
posar-ho, però sí direm els indica
dors amb què ens hem fixat per arri
bar a certes conclusions. 


Comparem la societat estructurada 
amb valors acceptats per la majoria, 
amb la d'avui que perd l'estructura i 
desmitifica valors, trenca motlles i es 
desfan antigues seguretats. 


Comparem néixer en temps de pri
vació, d'austeritat coHeclÍva, amb 
l'avui de l'abundància, del consum, 
de l'allau de deixalles ... 


Comparem uns temps en què tots, 
poc o molt, han treballat, amb els 
d'ara, i persones que no ho han fet 
encara. 


Comparem arribar al món i créixer 
en la dictadura, en l'anomenat ordre, 
en l'estil de vida familiar, escola, Es
glésia i societat, estil de disciplina, amb 
arribar-hi en democràcia, en proclama-


ció de drets i llibertats, amb poca o cap 
formació per a la responsabilitat. 


Aquests nois, que ara es fan adults, 
no entenen per què hi ha l'allau 
d'ofertes que els desperten tants desit
jos i que sempre queden insatisfets. 


Aquests nois tenen molt dificil tro
bar un sentit a la vida. 


Aquests nois saben que són perso
nes, saben que tenen drets, però sen
ten que se'ls hi neguen i a més es tro
ben mancats del suport interior per 
exercir aquests drets i llibertats, es tro
ben desprotegits i perduts. 


Creiem que tot això porta a un es
quinçament brutal. D'aquí la necessitat 
de buscar gratificacions també brotals. 


El drama d'aquestes persones és 
d'un buit de tal fondària que els fa 
dubtar de si són vius. 


Els de generacions anteriors patien 
el drama de la subsistència, però cada 
un era ell mateix, encara que sentint
se desgraciat. El drama de la genera
ció actual és l'amenaça de l'existèn
cia, dubtar de si mateix amb pànic de 
si mateix; per això el seu posat agres
siu, reptant, provocador, perquè així 
topa amb els altres i el fan sentir que 
encara és viu. 


Quan el Concili Tarraconense pro
posa que ens centrem sobre un eix 
concret: «escoltar el clam dels po
bres», pensem que ens remet aquí. 
Cal, doncs, trobar una plataforma de 
comunicació amb aquests marginats 
d'avui. 17 
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Cal deixar-nos atrapar per ells, 
no els vulguem portar al nostre món, 
no els agrada, no els fa feliços i 
ells no saben per què. Potser tenen 
raó perquè les nostres promeses 
són de benestar i ells no en són, de 
feliços. 


Per trobar un àmbit de comunica
ció, previ al del treball, que és el que 
hem tingut fins ara com a principal, 
hem de poder connectar amb vivèn
cies del seu jo personal i profund. I 
quines vivències mostra tenir, d'un 
sentit ètic i com a guia per a la 
vida?: 


«Qui la fa la paga. Ningú no fa 
res per no res. Jo et dono si tu em 
dónes. Jo hi tinc dret.» 


Si la nostra escolta és contempla
tiva, tot entenent que és no només 
clam dels pobres sinó clam de l'Es
perit que omple l'Univers, del nostre 
«univers que gemega i sofreix do
lors de part» (Rom. 8,22), sentirem 
que és un clam de justícia, fonament 
de la veritable caritat. 


Nosaltres hem vist que el més fo
namental d'Engrunes també podia 
passar per un pacte escrit que expli
citi relacions mútues per concretar 
què dónes tu (hores, activitats ... ) i 
què dóna el col, lectiu (formació, ha
bitatge ... ), tot quantificat amb di
ners. El saldo a favor d'Engrunes 
l'eixuga el resultat del treball de 
tots, dels quals, molts han estat en la 
mateixa situació que el que fa el 
pacte. El que no pot entendre la gra
tuïtat comença a percebre solidaritat 
i comença a aprendre a tenir uns 


deures i una responsabilitat correla
tius als seu drets. 


No podem explicar la metodolo
gia per millorar o promoure unes 
noves relacions, però el que es fa 
palès és que una ètica de comporta
ments imposats no fa créixer aques
tes persones, i que neix una altra èti
ca que es fonamenta, no en el 
comportament -que el descobrim 
com a perifèric a la persona-, sinó 
en l'aspiració profunda expressada 
pel clam: l'ànsia d'ésser feliç. 


Aquesta contemplació enS porta 
a escoltar el clam, el crit, amplificat 
pel buit existencial de la persona, 
com a clam de Jo profund, positiu i 
transcendent, clam de l'Esperit, que 
és força transformadora, «l'Esperit 
d'aquell que va ressuscitar Jesús 
d'entre els morts, també, gràcies al 
seu Esperit que habita en vosaltres, 
aquell qui va ressuscitar el Crist 
d'entre els morts donarà la vida als 
vostres cossos mortals» (Rom. 
8, 11). El nostre repte principal és 
aquest. 


Hem de desenvolupar una peda
gogia, un itinerari que no sabem per 
on ni on ens portarà, però intuïm 
com un camí de l'Esperit que clama 
voler omplir el buit de tantes perso
nes destinades a la plenitud, a la joia 
i a la pau. Perquè, a cada ésser humà, 
l'Esperit ens porta a la Resurrecció. 


Un repte per adonar-nos de com 
el poder de la feblesa vol i pot fer 
que les persones retrobem la nostra 
dimensió espiritual i transcendent, 
que cap altra cosa pot omplir. 







Perspectives 


Que les nostres activitats, que van 
començar com una acció voluntària, 
hagin arribat a fer-nos ser empresa 
d'inserció, fa que qualsevol producte 
tingui un valor afegit al d'altres em
preses, el valor social, el valor que és 
un producte que l'han elaborat perso
nes excloses del mercat laboral. 
Aquesta característica, irrenunciable, 
ens fa competitius alternatius amb 
l'economia productiva, i la societat 
comença a adonar-se'n. 


Els primers, almenys a casa nostra, 
els professors o catedràtics interessats 
en l'economia social i les seves reper
cussions en el mercat, ens encoratgen, 
assessoren i en fan objecte d'aprenen
tatge per als estudiants d'econòmi
ques i de postgrau. 


L'any passat, les empreses d'eco
nomia social vàrem tenir un Seminari 
Internacional, amb especialistes de tot 
Europa, EUA i el Canadà, tot tractant 
les qüestions d'una nova economia 
alternativa (1nserción Social por el 
Trabajo. Una Visión Internacional. 
Edil. CIES. Barcelona). 


El mateix comença a passar amb 
les escoles universitàries per a les titu
lacions de treball social, com també 
amb les facultats de Pedagogia, en la 
seva vessant d'educació social. I el 
que ens dóna esperança és que mes
tres responsables d'escoles d'ense
nyament primari ens demanen que 
els informem, que els fem arribar 
material, perquè l'educació i la for
mació s 'han d'orientar i han de pre
parar els nens per al que són les rea-


li tats socials que configuren la vida 
del poble. 


Els polítics, també a casa nostra, 
se'n preocupen. Van promoure una 
proposta no de llei al Parlament de 
l'Estat, que va ser aprovada el 29 de 
setembre de 1995 (Diario de Sesiones 
del Congreso. Sèrie D, núm. 275). 
S'instava l'Executiu que reconegués 
les empreses d'economia social. La 
proximitat amb el canvi de Govern va 
deixar sobre la taula aquesta proposta. 


El dia 6 de juny el Parlament de 
Catalunya va aprovar, per unanimitat, 
una moció de la qual transcrivim al
gun paràgraf: «El Parlament de 
Catalunya insta el Consell Executiu 
a: J. que en el marc de les seves com
petències potenciï i reguli les empre
ses d'inserció, l'objectiu de les quals 
és la inserció laboral i social de per
sones que pateixen situacions de difi
cultat i exclusió social {. . .] 2, que en 
el termini de tres mesos, després de 
l'aprovació de la llei reguladora de la 
renda mínima d'inserció, presenti una 
proposició de llei per a les empreses 
d'inserció {. . .} per tal que sigui trami
tada en el Parlament de Catalunya i 
elevat posteriorment a les Corts Ge
nerals, prèvia discussió amb les enti
tats socials representatives d'aquest 
àmbit [ .. .]» (Diari de Sessions del 
Parlament de Catalunya. Sèrie P, 
núm. 16). 


Tot plegat, ho vivim com a signes 
d'esperança i del fet que els valors del 
Regne s'obren camí des dels pobres. 


Un fet que no podem silenciar és 
que en un món en què es diu que no hi 19 
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ha vocacions per a preveres, per a la 
vida religiosa, etc., per aquesta opció 
no es poden acollir, per manca de re
cursos, les persones que s 'hi volen 
entregar; i val a dir que a Engrunes 
seria un greuge molt feridor si digués
sim que hi ha algú d'opció que hi està 
per guanyar-se un sou. 


Un altre aspecte que cal considerar 
és la necessitat d'associar-nos i de co
ordinar les moltes iniciatives que hi ha 
i que es van fent cada dia més. Això ja 
està legalment constituït en l'àmbit de 
Catalunya, de l'Estat i d'Europa. 
(Conf. Las otras empresas, Elena i 
Rosa Vilanova. Edil. Talasa, Madrid). 
Ens fa entendre que no són dèries 
d'uns quants, sinó que esdevé respos
ta a necessitats de la genI. 


Per últim, l'amic que ens va dema
nar aquest article va dir que donéssim 
pistes perquè els cristians, els feligre
sos de les parròquies, poguessin co
nèixer llocs on es pugui col'laborar i 
treballar amb els pobres. 


La nostra impressió és que no 
passarà molt de temps en què gran 


part de la ciutadania s'haurà de po
sar al servei de la població. Això es 
veurà primerament en els barris més 
desfavorits. La nostra pregunta és 
com és que la gent de l'Església no 
és capdavantera, del moviment que 
es comença a generar, per trobar sor
tides a les conseqüències de la dinà
mica de l'economia competitiva i 
del fet que minvin considerablement 
les prestacions de l'Estat del benes
tar... 


Es fan nous plantejaments des de 
les bases i que l'Administració con
templa -explicar-ho hauria de ser 
objecte d'un altre escrit. El que vo
lem dir és que no podem donar llis
tes de llocs per anar. Nosaltres cre
iem que la vida empeny, i que si 
estem atents als signes dels temps, 
els cristians hem de respondre i, més 
que apuntar-nos al que ja hi ha, ésser 
promotors d'iniciatives de moltes 
menes que la vida comença a dema
nar urgentment, i que en el futur 
precisament tindran caràcter local, 
comunitari i de qualitat humana 
per servir i poder ser veïns actius i 
responsables. 







El Casal Claret de Vic: vers un centre 
d'infants i joves intercultural? 
JOAN SOlER, claretià. Vic 


Se 'm va demanar una presentació 
del Casal Claret de Vic, com a centre 
interreligiós, intercultural, etc. Vull 
aclarir, d'entrada, que això no és així: 
sí que és ja multicultural i multirreli
giós, però no arriba pas aintercultural 
i intereligiós. És cert que tota una co
lla de persones volem que ho sigui. No 
sabem si arribarà a ser-ho o no. Però, 
si més no, anem fent petits passos per 
intentar-ho. 


El Casal Claret de Vic és un centre 
d'esplai que fa gairebé una quinzena 
d'anys que funciona. Des de fa quatre 
o cinc anys té alguns participants que 
són dels col, lectius gitano i magrebí 
que hi haa Vic. Farem una mica d'his
tòria de com va sorgir i de les dificul
tats més importants amb què ens 
trobem, i també dels passos que anem 
fent. 


Abans, però, algunes dades ele
mentals més, per poder tenir una idea 
del Casal: a) Al Casal d'infants i ado
lescents, s'hi belluguen uns 130 in
fants i adolescents amb una xifra alta 
de continuïtat. D'aquests, uns 25-35 
són dels coHectius gitano i, sobretot, 
magrebí. I d'aquests, una dotzena par
ticipen ja al Casal del dissabte, el més 
normalitzat, i els altres a les festes i 
trobades generals del Casal. D'altres 
s'hi volen anar incorporant progressi-


vament. b) AI Casal de joves, que és 
més irregular i s'hi mouen, en dife
rents àmbits, una cinquantena o sei
xantena de joves, hi té la seva seu 
l'Associació AMIC -Associació Mo
tivadora de la Integració i la Convi
vència-, formada en la intenció ini
cial per joves magrebins i catalans, 
però que és gairebé totalment inte
grada per magrebins. Per AMIC es 
mouen uns 15-25 joves i adults i al
guns adolescents. 


«Tenim visita: Déu vel» 


Cap al final de l'any 91, pel temps 
d'Advent, vam posar un lema al nos
tre centre d'esplai: «Tenim visita: Déu 
ve!»". I els que van començar a visi
tar i omplir el Casal van ser tota una 
colla de nens i nenes dels col, lectius 
gitano i magrebí de les cases prope
res al Casal i d'altres barris de Vic. 
D'aleshores ençà hem fet alguns in
tents i alguns passos perquè el nostre 
centre d'esplai i de joves sigui un lloc 
on hi cap tothom. Ens sembla que ha 
anat donant alguns fruits i, al mateix 
temps, que ens queda encara molt 
camí per recórrer. 


Hem tingut i continuem tenint difi
cultats serioses. No és fàcil el canvi 
des d'una perspectiva religiosa i cul- 21 
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tural força monolítica com la nostra a 
una experiència de convivència i ac~ 
ceptació intercultural i interreligiosa. 
A tots ens ha fet falta i ens continua 
fent falta un camí de conversió real 
cap a l'altre diferent. Parlo en primer 
lloc de nosaltres, els europeus, cata
lans més o menys de tota la vida, de 
tradició cristiana catòlica i paios. La 
majoria de nens i nenes d'ètnia gitana 
és de famílies pertanyents a l'Església 
de Filadèlfia. I els nens i nenes magre
bins són de religió musulmana i, gai
rebé tots, d'ètnia berber. 


Experiència personal. 
Alguns punts de referència 


Pot ser presumptuós presentar aquí 
la meva experiència personal, però és 
que penso que si no hi ha canvis de 
mentalitat personals, tots els tinglados 
que fem se n'aniran aviat a l'aigua. 


Per a mi mateix ha estat i és un 
procés de conversió no facil acceptar 
la riquesa i el valor de moltes de les 
tradicions culturals berbers, que vaig 
aprenent a valorar no com a més bo
nes o dolentes que les meves, sinó 
simplement diferents. 


Hi ha aspectes en els quals sóc més 
crític -;:om, per exemple, en el paper 
de la dona en la seva cultura-, i accep
to també que ells siguin crítics amb la 
meva cultura -per exemple, respecte 
de la dona, amb la crítica que ens fan 
que en la nostra cultura de masses la 
dona s'ha convertit simplement en 
objecte sexual i mitjà de propagan
da-... Ja sé que sobre aquest sol as
pecte caldrien molts matisos, molt 


debat, però aquest no és l'objectiu 
d'aquesta presentació. 


He hagut, especialment, de co
mençar a confiar en la religió musul
mana com a revelació humana i divi
na positiva per a milions d 'homes i 
dones durant molts segles i en el mo
ment actual. He anat aprenent a distin
gir el que és l'Alcorà i el Profeta, del 
que són moltes interpretacions diver
ses, sovint molt lligades a diferents 
tendències culturals, etc.: és a dir, 
descobrir que en la seva religió pas
sa exactament el mateix que ha pas
sat i passa en la història dels nostres 
col'lectius religiosos cristians. 


Alguns dels meus punts de referèn
cia i aclariments: 


I. He anat descobrint un Déu més 
gran i a qui agraden les diferències, 
quan es tracta de diversitat cultural i 
religiosa, com deia no fa gaire a 
Barcelona la Veva. una germaneta de 
Jesús que fa uns quaranta anys que 
conviu amb una comunitat indígena al 
Mato Grosso brasiler. 


11. He començat a redescobrir la 
riquesa filosòfica, artística, cultural, 
etc. de moltes tradicions i cultures lli
gades a l'Islam. 


III. Són el poder i el diner els que 
separen els homes. També el poder i el 
diner religiosos, tant els seus com els 
nostres, i no la religió -dimensió pro
funda- o la religió comunitat. 


IV. Em resulta evident la diferèn
cia entre Islam, fonamentalisme, inte
grisme i terrorisme -aspectes diversos 







que sovint els nostres mitjans de 
comunicació ens presenten com el 
mateix. 


V. També vaig descobrint integris
mes i/o fonamentalismes encoberts 
en les nostres cultures eurocèntri
ques i en diversos col, lectius cristians 
o catòlics. 


VI. Em cal superar la meva incul
tura religiosa i teològica respecte de 
l'Islam, com respecte d'algunes 
altres religions. En aquest moment, 
considero gravíssim que no ens 
preparem suficientment en aquest 
sentit. 


El Casal d'infants i adolescents 


De fet, al nostre Cente d'Esplai 
han anat venint progressivament fins 
una trentena de nens i nenes -d' espo
ràdics, en deuen haver anat passant 
una seixantena- especialment ma
grebins, que vénen a jugar, animats 
per un grup de monitors, dos o tres 
dies per setmana. 


Quan vam començar a obrir així el 
Casal, alguns pares ho van criticar; 
d'altres, fins i tot van esborrar els seus 
fills del Casal. Però era una opció 
presa amb relativa claredat pel con
junt de monitors, i vam mantenir el 
camí començat. 


Ara ja comença a haver-hi alguns 
nens i nenes integrats en alguns grups 
de diverses edats al Casal dels dissab
tes, que és quan funciona més globa
litzadament, hi ha més quantitat d'in
fants i és més multicultural. 


I. Tenim dificultats, però ... : 


la. dificultat: Aquests nens i nenes 
que han passat pel Casal obert i que 
s'integren els dissabtes no són nens i 
nenes especialment dificils, o que tin
guin especials dificultats d'integració 
per raó de la seva ètnia: per a mi resul
ta claríssim que la dificultat bàsica 
per a la integració d'aquests nens i 
nenes són les seves possibilitats eco
nòmiques i dificultats culturals més 
estrictament llígades a dificultats eco
nòmiques: habitatge, recursos educa
tius, etc. Aquesta és la dificultat bàsi
ca. Quan al Centre d'Esplai hi ha una 
majoria que és de classe mitjana o 
mitjana alta, per a uns infants amb 
menys recursos i possibilitats en molts 
aspectes es fa dificil la integració. 


20. dificultat: Jo diria que està re
lacionada amb la manca de preparació 
i els prejudicis dels que som o hauríem 
de ser, d'alguna manera, diem-ne, els 
acollidors: monitors, nois i noies, 
nens i nenes. M'explico: no sé com es 
viu en d'altres viles o comarques el fet 
de la immigració. Però la meva im
pressió és que a Vic i a la Plana, al 
costat de col'lectius que s'han plante
jat molt seriosament el tema i d'algu
nes administracions municipals que 
han buscat de donar-hi respostes serio
sament, n'hi ha hagut i n'hi ha d'altres 
que tenen com a perspectiva la plena 
absorció dels nouvinguts, sense cap 
perspectiva intercultural, i tot s'ho 
plantegen com un simple afer de 
benestar social. I a més, de fons, hi 
ha un racisme o una xenofòbia silen
ciosos, però força durs i excloents. 
Això fa que el perill de ghettització 
sigui fort. 23 







Sovint sembla força clar que el 
sentiment més generalitzat enfront 
de l'estranger nouvingut, especial
ment el magrebí, és que és una nosa 
en tots sentits, que fins i tot pot 
ser un perill, perquè al darrera de 
cada magrebí musulmà pot haver-hi 
un fonamentalista, i que és millor 
que se 'n vagi. Així de clar. Aquest 
és el sentiment més generalitzat. Cal 
reconèixer que aquest sentiment 
força generalitzat té moltes connota
cions dels absolutismes i integris
mes més excloents: criminalitzar 
l'altre d'entrada, per poder rebut
jar-lo i, si és el cas, fer-lo desapa
rèixer. 


Llavors, es tolera l'altre -ai, el 
famós any de la tolerància ... !!!-, 
però no se l'accepta ni se l'acull. Se 
li permet de viure, però no de con
viure. Pot ser company o companya 
de feina o d'escola, fins un punt, però 
no de colla, d'esplai, de taula, de 
festa. 


Aquest és un sentiment diria que 
predominant al carrer. I em sembla 
que tots n'estem poc o molt intoxicats, 
d'aquest sentiment, i això es nota so
vint en els infants, nois i noies, moni
tors, famílies ... Aquest és un treball 
que, en la nòstra societat i amb les 
noves lleis per al nou mur de la vergo
nya encara més, ens caldrà anar refent 
dia a dia: desfer prejudicis, equívocs, 
malentesos... Evidentment, també hi 
ha altres dificultats d'entesa. cultural, 
que es fan més fortes a partir de la 
pubertat i l'adolescència -d'alguna 
en parlarem a la tercera part-, però 
jo diria que aquestes dues són les 


24 més greus. 


11, Tenim però, també, alguns punts 
de referència per avançar: 


1 r. punt de referència: Van sent els 
mateixos companys i companyes, pot
ser fins i tot amics i amigues, que hem 
fet uns i altres. Arriba un moment que 
sabem molt bé com podem ignorar
nos o com ens podem ferir i barallar, 
ja sabem com podem ser enemics. 
Però ens adonem que podem aprendre 
a ser amics, a jugar junts, a divertir
nos junts, a explicar-nos els nostres 
costums, coses dels nostres països, de 
les nostres maneres de fer ... I fins i tot 
ens adonem que podem pregar junts ... 
Aquest procés no només per a nosal
tres, sinó fins i tot per als infants, amb 
un bon monitoratge, pot ser molt més 
interessant del que sembla. Ara ja no 
es tracta dels moros -aquesta paraula 
que ells senten com un insult-, sinó 
del Mohamed, la Sam ira, el Halib ... 


2n. punt de referència: Són altres 
persones i coHectius que tenim més o 
menys a prop, i que han viscut i viuen 
amb un gran convenciment i una gran 
capacitat allò que nosaltres anem 
aprenent a viure; per als infants, els 
referents són els monitors -no en te
nim encara de magrebins, però espe
rem tenir-ne aviat-, i per a ells, altres 
persones i col'lectius de joves i adults. 
En aquest sentit cal destacar tota la 
feina feta i la presència constantment 
enriquidora per a molts, a la comarca, 
tant de l'Escola d'Adults de Manlleu 
i Vic com de l'Associació Jameiat Es
salam. 


3r. punt de referència: Són els va
lors cristians i musulmans del respec
te profund, de l'acceptació, de lacom-







prensió i la valoració mútues, que 
tractem de viure i convidem a viure 
als infants i adolescents, als joves i 
famílies. 


AMIC (Associació Motivadora de 
la Integració i la Convivència) 


Aquesta Associació, reconeguda 
per la Generalitat, està presidida per 
un magrebí i n'és vicepresident un 
català. Els seus membres actius no són 
molts, però algunes de les seves acti
vitats, relacionades amb festes, dina
mització cultural, etc., tenen prou 
convocatòria. Sortosament ha estat 
vetllada per Jameiat Essalam, i per 
això, crec, continua tenint vida. Els 
seus locals són els del Casal de Joves 
i, per tant, són compartits amb altres 
grups, activitats, etc. Això suposa una 
certa relació, compartir espais i hores, 
que provoca contactes i que a nosal
tres ens ha anat molt bé perquè els 
grups de més grans del Casal d'infants 
poguessin conèixer més de prop la 
problemàtica de l'emigració, no de 
forma ahstracta, sinó explicada per 
persones que viuen prop d'ells. 


Ens resulta, però, dificil, que ado
lescents i joves s 'hi integrin. I aquí, a 
més de les dificultats assenyalades, sí 
que crec que n 'hi ha una de fort taran
nà cultural: l'absència de noies i do
nes magrebines. Tant per als nois ca
talans com, encara més~ per a les noies 
és dificil de realitzar activitats o de 
celebrar festes sense que els dos sexes 
tinguin uns mateixos nivells de pre-


sència i d'intervenció. I l'absència 
d'una gran majoria de noies i dones 
musulmanes en la preparació i realit
zació de moltes de les activitats públi
ques -no en l'acollida cordial a casa 
seva!- és evident. És un problema se
riós, i no en sabem la solució. Alguns 
creiem que es poden anar fent alguns 
passos. I ho volem intentar. Perquè 
creiem que tots, ells i nosaltres, en po
drem sortir enriquits. 


Sobre aquest i altres temes hem 
tingut converses i intercanvis molt 
enriquidors, i la pràctica no és fàcil. 
Però inventarem camins. 


Conclusió 


Després d'exposar tot això, ine
vitablement resten a fora tants mo
ments, contactes, relacions, amis
tats, aprenentatges ... la vida apresa 
d'aquests bons amics i amigues que 
sovint oblidem i deixem al marge, 
com si no existissin. Crec que no 
podem pas continuar així. I crec que 
és hora que molts col·lectius de l'Es
glésia de Catalunya ens plantegem 
de fer seriosament aquest camí si 
volem ser un petit signe de vida, fu
tur i esperança en aquesta Catalunya 
i aquesta Europa progressivament 
replegades sobre elles mateixes, que 
havien criticat infinitament el mur 
dels pàiSOS de l'Est i que, ara, estan 
acabant de bastir murs infranqueja
bles especialment per als qui volen 
arribar, o ja han arribat, del sud de la 
Mediterrània. 
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La Comunitat de Sant Egidi: amics 
dels pobres i oberts al món d'avui 
JAUME CASTRO FORNS, de lo Comunitat de Sant Egidi. Barcelona 


Nascuda en la Roma del postcon
cili, la Comunitat de Sant Egidi es ca
racteritza per la fraternitat nodrida per 
l'escolta atenta i joiosa de la Paraula 
de Déu: la centralitat de les Escriptu
res és el cor mateix de la fraternitat i 
del compromís amb els pobres. Els 
seus membres, la majoria laics que 
continuen amb la seva condició ordi
nària de vida -penso en el treball civil, 
a casa seva, en la família, amb els 
fills- han cercat i han trobat en l'impe
ratiu evangèlic de ser una comunitat 
de deixebles el primer repte que defi
neix la seva vocació. Els membres de 
Sant Egidi són laics, i cada nit, des
prés d'haver dedicat una part del seu 
dia als més febles, es reuneixen en la 
celebració de la Paraula de Déu, que a 
Roma és predicada a l'església de 
Sant Egidi, antic monestir carmelità 
del 1600, del qualla Comunitat pren 
el nom. De la mateixa manera, en al
tres esglésies del centre de Roma, 
però també en altres ciutats euro
pees, la pregària del vespre esdevé 
el centre de la vida de la Comunitat 
cada dia. 


L'escolta de les escriptures; la rela
ció amb els més febles com els nostres 
amics, segons les paraules de Joan 
XXIII: «l'Església és de tots i sobre
tot dels més pobres»; un senlit sagrat 
de la fraternitat i de l'amistat, amb el 


madurar i el créixer de la nostra expe
riència, ens ha portat a l'obertura als 
problemes més vastos i llunyans del 
món. 


Com ajuda als primers passos dels 
joves estudiants que en aquell temps 
formaven la Comunitat, ens hem tro
bat amb testimonis antics i a la vega
da actuals: Francesc d'Assís, que va 
ser un testimoni important en l'opció 
pels pobres i que havia predicat mos
trant la força d'un Evangeli capaç de 
reconciliar no només els homes i les 
dones del seu poblet, sinó també per 
indicar camins de pau i contradir l'es
perit de la creuada (aquest va ser el 
sentit de la seva missió a Damieta, 
Egipte). Benet, que ha enriquit la re
flexió de la Comunitat de Sant Egidi, 
provocant-nos al sentit sacre de l'hos
pitalitat, i a l'estabilitat de l'edifici 
espiritual de la Comunitat en el servei 
als altres. I naturalment, tam bé troba
des importants amb testimonis de vida 
de l'Església d'avui han ajudat i aju
den la Comunitat a créixer. Per men
cionar-ne alguns, el teòleg francès 
Yves Congar va ajudar i va confirmar 
la Comunitat en la seva opció de ser 
una realitat de laics, sobretot de deixe
bles, sense definir-se amb un estatus 
especial. El cardenal Martini va testi
moniar el sentit del primat de la Parau
la de Déu i la seva centralitat en la 







vida comunitària. El cardenal Duval 
va ajudar la Comunitat a entrar en la 
direcció del compromís per la convi
vència de la gent de fe diferent. L'Es
glésia salvadorenca, encara amb l'he
rència important de monsenyor 
Romero, va ajudar Sant Egidi a sentir 
de manera radical el seu compromís 
pels pobres. 


Sant Egidi va néixer el 1968, fa 28 
anys, i va ser reconeguda el 1986 com 
a associació pública de l'Església, la 
primera institució (potser encara de 
les poques) que va tenir un estatut des
prés de l'entrada en vigor del Nou 
Codi de Dret Canònic. L'origen de 
Sant Egidi s'escau en ple '68, al vol
tant d'Andrea Riccardi juntament amb 
un grupet d'estudiants moguts per 
l'exigència de viure d'una manera 
exigent l'Evangeli. Els finals dels sei
xanta són un període particular, mar
cat sobretot per una gran inquietud es
tudiantil i per l'estació complexa del 
postconcili. El Concili Vaticà II ha 
estat per Sant Egidi en tots aquests 28 
anys com una font: punt de partida in
esgotable del qual encara sorgeixen 
energies insospitades. 


De la vida i de l'esperit de la Co
munitat de Roma, al llarg dels anys 
han anat sorgint noves comunitats. 
Primer a la mateixa perifèria i en am
bients populars. Però les comunitats 
de Sant Egidi no es troben només a 
Roma, sinó en altres ciutats d'Itàlia i 
en altres països del món. Els membres 
són prop de 15.000, dels quals 10.000 
són d'Itàlia, a més d'un grup de volun
taris, coHaboradors, amics. Hi ha co
munitats a Alemanya. Bèlgica, Espa
nya, Portugal, Hongria, Ucraïna, 


Rússia, Letònia; a Àfrica (Moçambic, 
Costa d'Ivori, Camerun, Guinea), a 
Amèrica Llatina (Argentina, el Salva
dor, Guatemala, Mèxic, Bolívia). 
Cada Comunitat de Sant Egidi està 
inserida en l'església particular on ha 
nascut i assumeix per això els caràc
ters propis, però mantenint viu un llaç 
de fraternitat i de solidaritat amb les 
altres comunitats. 


Amics dels pobres 


D'una lectura compromesa de l'E
vangeli neix una exigència de proxi
mitat a la vida dels més pobres. Així 
és com comença a Roma l'any 1968 el 
treball en les barraques de la gran pe
rifèria d'aquesta ciutat, marcada pel 
descobriment de l'altra ciutat, marca
da per misèries profundes i contradic
tòries. En la perspectiva del Bon Sa
marità que invita a aturar-se al costat 
de l'home mig mort, els membres de 
la Comunitat de Sant Egidi, junta
ment amb altres amics, inicien tants 
itineraris d'amistat amb tants pobres 
de les nostres ciutats. Itineraris d'a
mistat i solidaritat amb una humani
tat sofrent, pobra, marginal, ancians, 
nens, dones amb dificultats, estran
gers immigrants, vagabunds, malalts 
de sida. 


La solidaritat constitueix un tret 
decisiu: «A qui trobeu -va dir Joan 
Pau II a la Comunitat el 1988- ense
nyeu a estimar els pobres, els meus 
germans més petits ... ». I ha continuat 
aturant-se en la vida de la Comunitat: 
«La vostra petita Comunitat de l'inici 
no s 'ha posat cap límit sinó el de la 
caritat». Són paraules maques, que 27 
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identifiquen la dinàmica del creixe
ment de Sant Egidi en la solidaritat i 
en la realització d'un estil de vida cris
tiana forta i oberta a la dimensió del 
món. El coneixement directe dels 
mals de la ciutat, que de vegades 
apareix com un desert malgrat que 
tingui tants habitants, ha fet que Sant 
Egidi tingui com a prioritat la nova 
evangelització per donar de 1l0U l'àni
ma a les persones i a una convivència 
humana privada de sentiments i de 
fortes orientacions. 


El nostre primer recurs per portar a 
terme aquests serveis són sense dubte 
les energies humanes de cadascú, que 
esdevenen fructuoses per la trobada 
amb l'Evangeli. Per la resta, creiem 
que és possible, encara que amb po
bres mitjans, O relatius, servir somnis 
més grans que nosaltres. La pobresa 
del deixeble, en efecte, convidat a la 
missió sense «ni or, ni plata. ni xava
lla per dur a la faixa, ni sarró per al 
camí, ni dues túniques ... » és un convit 
a la confiança i a la disponibilitat. 
«Heu rebut gratuïtament, doneu 
doncs gratuïtament». Hem sentit el 
convit a mesurar-nos amb nous rep
tes sense cercar abans la garantia o 
la protecció. 


Oberts al món d'avui 


En els darrers anys l'experiència 
de Sant Egidi ha esdevingut més co
neguda pel seu compromís internacio
nal per la pau, però les motivacions 
d'aquest compromís s 'han de cercar 
en l' arre I mateixa de la vocació de 
Sant Egidi. Precisament en la fidelitat 
a la intuïció senzilla que ens va empè-


nyer a mesurar-nos amb la pobresa de 
la perifèria de Roma fa vint-i-vuit 
anys, s'entrecreua l'obertura i el ser
vei als països i pobles llunyans que 
pateixen. Així, a Sl. Egidio, el4 d' oc
tubre de 1992, es va concloure l'acord 
de pau entre el govern moçambicà i la 
guerrilla de la Renamo, la fi d'una 
guerra oblidada que havia durat 17 
anys i havia provocat un milió i mig 
de morts. Una comunitat cristiana, 
sense cap poder econòmic ni força 
política, però amb una gran voluntat 
de pau, ha promogut un procés de 
negociacions ratificat successiva
ment per la comunitat internacional. 
Els mitjancers entre Govern i guer
rilla van ser el professor Andrea 
Riccardi, que va començar la Comu
nitat; Matteo Zuppi, membre també 
de la Comunitat; l'arquebisbe de 
Beira, monsenyor Jaime Gonçalves, 
i un parlamentari en representació 
del Govern italià. 


Però d'aquest esperit d'hospitalitat 
i diàleg, encara que molt menys cone
guts, la Comunitat ha teixit molts al
tres llaços d'amistat. Els primers van 
ser els dels cristians que viuen en el 
món àrab en una condició de minoria, 
amb una tradició de fe diferent que 
l'Església occidental. D'aquí es va 
desenvolupar el compromís de diàleg 
amb el món de l'Islam. Atenció parti
cular ens ha merescut el Magreb, com 
l'Àfrica austral, al corn d'Àfrica, els 
països del Mediterrani i en general el 
món islàmic, els Balcans. Són cone
gudes en els darrers anys diferents ini
ciatives de la Comunitat en la cons
trucció de la Plataforma per a la 
Reconciliació Nacional d'Algèria, 
que va convocar per primera vegada 







a Roma tots els líders algerians; la 
firma del protocol de reiniciació de 
negociacions entre el Govern de 
Guatemala i la guerrilla, o més re
centment el primer acord entre Sèr
bia i els albanesos del Kosovo, que 
ha permès que uns 300.000 alumnes 
d'ensenyança primària i secundària i 
més de 10.000 universitaris no cur
sin més els seus estudis en la clan
destinitat. 


Voldria recordar les paraules que 
el Sant Pare ens va adreçar durant la 
seva visita recent a Santa Maria in 
Trastevere i a Sant Egidi pels 25 anys 
de la Comunitat: «Construir la verita
ble pau, que brolla del profund de 
l'existència cristiana com energia que 
es comunica, és la vocació dels cre
ients. Aquest és el motiu pel qual en 
els últims anys us heu fet treballa
dors de la pau, especialment en al
gunes regions del món colpides pels 
conflictes i per les violentes contra
posicions». 


Joan Pau II va intuir en la històri
ca reunió de les esglésies cristianes i 
de les religions a Assís, l'octubre de 
1986, quan la sort del món semblava 
encara entregada a la lògica rígida 
dels· blocs, que les religions i els ho
mes de religió poden ser una força de 
pau. Estem molt lligats a aquella intuÏ
ció. És un aspecte on la Comunitat de 
Sant Egidi ha gastat moltes de les se
ves poques energies: la trobada entre 
creients en el debat sobre els proble
mes del món, de la guerra a la pau. 
Abans d'Assís 1986, ja hi havia un 
compromís de caràcter ecumènic i de 
diàleg interreligiós, sobretot amb el 
món islàmic. La convocatòria d'Assís, 


segons la nostra lectura, no podia ser 
un fet aïllat. Per això, després del 
1986, cada any hem convocat una 
trobada interreligiosa i de pregària 
per la pau, primer a Roma, després a 
Varsòvia precisament el 1989, com
memorant els 50 anys de l'inici de la 
Segona Guerra Mundial; després a 
Bari, Malta, Brussel·les, de nou 
Assís, Milà, Florència, i enguany 
Roma. La pregària -com va passar a 
Assís- ha afavorit la comunicació, 
després la comprensió i finalment 
l'amistat. 


Joan Pau II ens ha adreçat al
gunes paraules, que no són només 
una radiografia del nostre compro
mís, sinó que constituèixen un pro
grama: 


«Amb el pas dels anys heu sentit 
el repte d'aquest amor universal i us 
heu encaminat pels camins del mó'!. 
La fraternitat entre les esglésies 
particulars i la passió per l'ecume
nisme us ha empès a recórrer el 
camí ardu i senzill del cor, per afa
vorir l'amistat entre els creients. Al 
voltant vostre s 'han teixit r.elacions 
significatives de comunió eclesial i 
heu aconseguit la simpatia de grans 
pastors d'altres confessions religio
ses. L'amor continua animant cons
tantment el diàleg que la vostra Co
munitat condueix amb les grans 
religions no cristianes, en particu
lar amb el món del Judaisme i de 
l'Islam. Continueu en aquest camí! 
Gràcies a la força i al respecte de 
l'amistat podeu contribuir a superar 
dificultats antigues i a derruir els 
murs de la incomprensió i de la re
cíproca fredor!» 29 
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La Comunitat de Barcelona i 
Manresa: un lloc d'acollida i pre
gària enmig de la ciutat 


A partir de la visita que un petit 
grup d'universitaris vàrem fer a la 
Comunitat de Sant Egidi de Roma va 
sorgir la pregunta: per què no, una 
Comunitat a casa nostra? A l'inici la 
incertesa i les justificacions ens 'Para
litzaven: aquí les coses són diferents, 
nosaltres no som tan oberts com els 
italians, després de llegir una vegada 
l'Evangeli no ens en quedarà més, no 
tenim tant de temps per anar a trobar 
els pobres, fins i tot havíem pensat que 
a Barcelona hi havia menys pobres ... 
La realitat ha estat molt diferent; a la 
Comunitat un no s 'hi adhereix, és com 
un somni que s'ha d'anar construint, i 
des de l'any 1989 hem anat creixent 
alimentats per la Paraula del Senyor, 
al costat dels pobres i amb fraternitat 
amb la Comunitat de Roma, vivint en 
la nostra Església catalana. 


Mentre la ciutat de Barcelona, so
bretot arran de la nominació olímpica 
i de la celebració el 1992 de les Olim
píades, ha vist com la ciutat es trans
formava, hem volgut acompanyar i 
teixir una xarxa d'amistat amb una 
perifèria que cada vegada viu més al 
marge. Avui es parla de més de 
600.000 persones que al bisbat de 
Barcelona viuen en situació de pobre
sa. I no podem oblidar a més del 30% 
de la població de Barcelona que té 
més de 65 anys, un 70% dels quals 
viuen sols; a Catalunya, cada any en
tre 600 i 700 ancians sofreixen situa
cions d'abandó o de maltractaments 
greus. O bé, assenyalar el problema 
dels malalts de la sida que en alguns 


ambients massacra tota una generació 
de joves. Al final d'aquest estiu, per 
exemple, al barri de la Mina, que 
compta amb uns 15.000 habitants, han 
mort per la sida una quinzena de jo
ves. Es un gran món que l'Evangeli 
ens ha fet conèixer i amb el qual hem 
provat de barrejar-nos. 


Els nens del barri de la Barcelone
ta i la Mina que recorren els carrers en 
recerca d'afecte i paternitat; els ado
lescents i joves que empaitats pel mi
ratge de la droga i la incertesa del fu
tur viuen desorientats; tantes dones i 
homes gitanos sotragats per una vida 
tocada pel sofriment i la duresa; els 
ancians del barri vell de Barcelona, 
deixats moltes vegades en la soledat i 
la tristesa de l'abandó. La presència 
de la Comunitat en els llocs de sofri
ment de la nostra ciutat és com una 
presència amiga prop del patiment, 
capaç d'acompanyar, de guarir, de 
consolar, que vol fer més petit l'abis
me entre els rics i els pobres. És un 
signe que la ciutat pot ser diferent, 
oberta, acollidora i atenta a la vida de 
tots, sobretot a la dels més necessi
tats. Potser com deia la Mercè, una 
amistat fidel «és com un àngel que 
ha baixat del cel que, quan estava 
trista, al final de la vida, pensant 
queja no hi havia futur per mi. m'ha 
fet néixer de nOU>J. 


La Comunitat de Barcelona i Man
resa la componen uns 60 joves, a més 
d'altres amics. Una realitat petita en
mig d'una gran ciutat que no per això 
deixa de mesurar-se amb la ciutat i el 
món, amb un somni per la vida de la 
ciutat, perquè esdevingui acollidora 
per a tants. En el fons, de la trobada 







amb l'Evangeli neix el projecte d'una 
ciutat nova. 


Barcelona ha desenvolupat de nou, 
en els darrers quatre anys sobretot, la 
seva vocació mediterrània. Conèixer 
els nostres veïns i acollir-los és com 
l'abecedari per poder anar escrivint un 
destí comú; ens necessitem i tenim un 
deute amb el dolor i els problemes de 
la riba sud. No podem tancar les por
tes, ja sigui a qui és estranger i truca a 
la nostra porta, ja sigui a qui és el 
nostre veí i és tractat com un estran
ger. Amb intel'ligència podem fer de 
la nostra ciutat un port de pau en un 
mar de diàleg. No és potser aquesta 
la millor tradició de Barcelona i Ca
talunya? Això ens compromet a tots 
a enderrocar tants murs, tantes fronte
res, per trobar a tants que tenim al cos
tat i que no veiem, per trobar a qui està 
sol al barri, a casa ... Els límits, les 
fronteres, no els posen mai els pobres. 
L'acollida a l'altre ajuda també a viu
re millor a la nostra casa. 


Aquest esperit d'acollida ens ha 
portat a trobar tantes persones. Ha 
estat particularment significativa en 
el darrer any la visita de monsenyor 
Jaime Gonzalvez (arquebisbe de 
Beira, Moçambic), amb qui vàrem 
fer una pregària per la pau a l'Àfrica 
amb més de 150 religiosos i amics, o 
bé la pregària per la pau a Rwanda 
amb monsenyor Hategeka (vicari 
general de Nyundo, Rwanda). Mo
ments especials en la vida d'una 
Comunitat que es retroba assídua
ment en la pregària diària, moment 
que esdevé el centre de la vida de la 
comunitat i acollida de tants amics i 
religiosos. 


Del problema de molts infants 
del nostre país que van a escola sen
se llibres va néixer la campanya Cap 
nen sense llibres, que ha fet possible 
que la Generalitat considerés aquest 
problema i augmentés amb més de 
13 milions de pessetes el pressupost 
de beques a partir del curs 95-96. 
D'una mirada atenta a la ciutat han 
nascut els darrers anys tantes inicia
tives que també esdevenen un canal 
per acostar les noves generacions als 
problemes d'aquells que no tenen 
veu a la ciutat: els pobres. Penso 
també amb les conferències sobre el 
drama de Rwanda, la guerra a l'an
tiga Iugoslàvia ... , el record que va 
fer el doctor Jaime Vandor (cance
ller del Consolat d'Israel a Barce
lona) sobre la seva història personal 
en l 'holocaust jueu, o bé la partici
pació de la Comunitat en el fòrum 
civil Euromed o en la Setmana de la 
Cultura Gitana de Mataró. A través 
de l'amistat i mirant aquell que és 
més pobre, mirem de parlar i evan
gelitzar una generació, que és la 
nostra, senyalada per l'individualis
me i el consumisme, i alhora neces
sitada de tantes paraules i d'una di
mensió espiritual a la seva vida. 


Ser una petita Comunitat enmig 
d'una gran ciutat és construir una casa 
per ser un lloc de fraternitat i d'acolli
da de tants, una finestra des de la qual 
es mira el món a través de la compas
sió de l'Evangeli amb l'esperança de 
canviar-lo. 


Comunitat de Sant Egidi 
CI Templaris, 12, entresòl, 08002 Barcelona. 
Tel.lFax: 30 I 48 84 - 268 08 38. 31 







Presència i evangelització a la Mina 
JOAN CODINA, llUís TARAZÓN i JESÚS M. VERGARA, salesians. 
Sant Adriò de Besòs 


La Mina: realitat soeio-econòmica 


La Mina forma part del terme mu
nicipal de Sant Adrià de Besòs i cons
titueix una unitat que limita amb el riu 
Besòs, el mar i el terme municipal de 
Barcelona. 


El barri ha estat objecte de nom
brosos canvis de plantejament des 
del seu inici. Al principi es va con
cebre com una àrea de descongestió 
d'indústria i vivenda. Després fou 
considerat com a zona residencial. 
Finalment es va destinar a cobrir una 
urgència concreta: donar vivendes a la 
població barraquista de Barcelona, a
juntant-la en un únic entorn urbanís
tic. Això s'esdevenia al principi dels 
anys 70. 


Actualment la població és d'uns 
15.000 habitants, essent un 30% 
d'aquests d'ètnia gitana. La major 
concentració per edats es troba en 
nens i joves. En canvi, és més aviat 
baix el percentatge de població de la 
tercera edat. 


El nivell d'atur actual és d'un 54% 
de la població activa'. Una gran part 
de la població viu de l'economia sub
mergida o de la venda ambulant. Tam-


bé és important el nivell d'activitats 
delictives i tot el circuit econòmic creat 
al voltant del món de les drogues. 


Des de 1988 existeix l'amenaça 
de demolició del barri. En aquests 
moments hi ha en marxa un pla de 
remodelació de tot el marge dret del 
Besòs, on no queda reflectit amb 
suficient claredat el futur dels ac
tuals habitants. Tot això, juntament 
amb un constant, i a voltes provocat, 
deteriorament urbanístic i social, ha 
creat una situació de nerviosisme i 
desesperança entre la població. Hi 
ha contribuït la mobilitat de pobla
ció i la sobresaturació de moltes vi
vendes. 


També és important remarcar la 
contínua estigmatització que ha so
fert la Mina des de tots els mitjans 
de comunicació, remarcant sempre 
els aspectes més negatius del barri i 
dels seus habitants; ometent, de for
ma interessada, els aspectes posi
tius, i creant una imatge mitificada 
del barri com a sinònim de degrada
ció, delinqüència i ghetto. 


Tant la infraestructura urbanísti
ca, els serveis, com la dinàmica so
cial que es viu, conformen una rea-


l.~ Segons dades oficials del mes de juliol de 1996, Sant Adrià de Besòs és el municipi de 
32 Catalunya amb l'índex d'atur més all: 17,15%. 







litat en la qual no s'avança substan
cialment, malgrat els nombrosos es
forços i les inversions econòmiques 
i humanes. 


Els infants del barri són fruit d'una 
història i d'uns condicionaments que 
vénen donats des de la família i les 
relacions socials externes. Aquests 
elements incideixen de forma espe
cial en les edats més primerenques. 


Són pocs els joves que segueixen 
estudiant després de l'EGB. Molts 
també deixen els estudis abans de fi
nalitzar l'educació primària. Un al
tre element característic dels joves 
és la greu desestructuració familiar 
en què viuen. El problema s'agreuja 
més en les noies, que són les que 
pateixen un sistema discriminatori i 
injust amb la dona. Cal subratllar la 
diferència de raça, que es manifesta 
problemàtica a certa edat, especial
ment entre les noies gitanes durant 
la preadolescència i l'adolescència. 
Quant a la qüestió laboral, la majo
ria de joves no han tingut l'oportuni
tat d'un treball estable. Aquesta rea
litat és encara més dura entre la 
població juvenil femenina. 


La Comunitat Salesiana 


Els salesians som a la Mina des 
de l'any 1975. Les paraules que po
drien resumir la nostra missió són: 
presència, evangelització, educació. 


Presència fisica al barri vivint la 
mateixa aventura de la gent, com
partint les joies, les frustracions, els 
petits avenços i els problemes de 


cada dia. Presència en les entitats 
educatives, socials i a la parròquia. 
Presència entre la població jove -uns 
5.000- que hi ha al barri i sobretot 
entre els que tenen un futur més 
incert. 


Aquesta presència ens ha marcat, 
ens ha interpel·lat, ens ha animat, 
ens ha fet sofrir, ens ha commogut 
en molts aspectes del nostre ser cris
tians i salesians. Ha desvetllat en 
nosaltres una tendència a enfocar la 
vida des dels pobres i els marginats. 


Podríem fer una llista força llar
ga de problemes que provoquen que 
molts veïns, especialment joves, cai
guin en la degradació personal. No 
cal. Ens sentim apressats a treballar 
contra la pobresa i la marginació, 
sobretot des dels camps de l'educa
ció i de l'evangelització. Veiem 
la urgència de ser aquí, de viure 
amb i1·lusió, de crear espais posi
tius, de rebre i anunciar la Bona 
Nova que Jesús va proclamar des 
dels pobres. 


Concretament, al llarg d'aquests 
21 anys, la Comunitat s'ha anat in
serint i ha estat treballant en les se
güents iniciatives: escola pública, 
moviment veïnal, Coordinadora de 
Joventut (entitat que convoca alguns 
grups de joves del barri), servei per 
als joves aturats, plataformes de 
temps lliure (centre obert, ràdio ... ), 
activitats de pretallers ocupacionals 
per ajoves amb dificultats, educació 
de les mares adolescents i joves; 
unes vegades col· laborant amb al
tres entitats; altres, intentant coordi
nar-nos amb altres col·lectius i amb 33 
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serveis socials; altres, com a respon~ 
sables, amb l'ajuda de voluntaris, 
tenint clara, però, la intenció educa
tiva, la promoció integral de les per
sones i la creació de teixit social. 


Des de fa tres anys tenim enco
manada la parròquia del barri. És 
una comunitat viva, crítica i acolli
dora alhora, capaç de fer una lectu
ra fresca de l'evangeli i de celebrar 
amb força creativitat i espontaneïtat; 
però comunitat reduïda. Per enten
dre'ns, hi ha poca feina de parròquia 
tradicional, però molta d'engresca
ment de les famílies, de contactes 
personals al carrer, de promoció hu
mana, d'evangelització a partir del 
que una parròquia d'aquest tïpus 
dóna de si, d'acompanyament de les 
famílies i sobretot dels joves amb els 
quals tenim contactes en diferents 
ambients. Compartim el veïnatge i 
la fe amb dues comunitats religioses 
més: els escolapis i les germanes de 
la caritat. 


Tot i que la parròquia té la seva 
peculiaritat, formem una unitat pas
toral amb les dues parròquies del bar-


ri del Besòs de Barcelona: Sant Pere 
Ermengol i Sant Paulí de Nola. El més 
important treball de conjunt de les tres 
parròquies, ara com ara, són els movi
ments: JOC i MIJAC. 


Tot plegat ens ajuda a viure per
sonalment i com a comunitat unes 
actituds concretes: 


Bona dosi de realisme: les coses 
són com són i no com voldríem que 
fossin. 


Procurar tenir seny i lucidesa: 
deixar-nos acompanyar per altres 
persones adultes i revisar amb elles 
la tasca que fem. 


No donar res per perdut: les pe
tites realitats són llavors de Regne. 


Acompanyar: recolzament humà 
i espiritual. 


Pacificar: cercar el diàleg i la po
sitivització. 


Engrescar: convidar voluntaris i 
animar altres joves perquè compar
teixin amb nosaltres una experiència 
humana, religiosa, educativa i evan
gelitzadora. 


Entusiasmar-se com Jesús i do
nar gràcies al Pare perquè segueix 
revelant-se als pobres i humils. 







Un projecte concret del Concili: 
el Centre Català de Solidaritat 
FRANCESC XAVIER RIUS, laic, membre de la tercera ponència del Concili. 
Tarragona 


El Concili Provincial Tarraconen
se, en una de les seves resolucions, 
«ordena donar suport, amb volunta
riat i mitjans econòmics, al Centre 
Català de Solidaritat, per a la rehabi
litació de drogoaddictes, com a insti
tució comuna que és de l'Episcopat 
Català i totes les Càrilas diocesanes 
dels bisbats de Catalunya, a través de 
la Fundació Sense Cadenes inspirada 
en el Projecte Home», a la vegada que 
«exhorta a denunciar un sistema de 
vida que proposa un model fals de 
felicitat, que aboca els més febles al 
desencís i a I t evasió i que no educa 
amb vista a objectius dignes de la 
persona humana». 


Quin és l'origen del Centre Català 
de Solidaritat (CeCaS)? En quina filo
sofia s'inspira? Està obert a tothom? 
Amb quins mitjans treballa? Com nm
ciona a la pràctica? Com a director de 
Càritas diocesana de Tarragona durant 
els anys que el projecte arrelà a les 
nostres comarques, i membre de la po
nència del tercer tema conciliar que 
defensà aquesta proposta, avui con
vertida en resolució vinculant i priori
tària, intentaré donar resposta a aques
tes i altres preguntes incidint en els 
principis i en les línies generals del 
projecte, sense entrar en els detalls 
concrets de desenvolupament. Els lec-


tors interessats poden aprofundir en 
aquests i altres aspectes en les notes 
bibliogràfiques del final de l'article. 


Per què aquest projecte? Quin és el 
seu origen? Al final dels anys vuitan
ta, Càritas Catalunya, formada per les 
vuit Càritas diocesanes dels nostres 
bisbats, es plantejà una acció conjun
ta que donés resposta a la missió de 
les nostres esglésies en el món de la 
droga. Després de crear un grup de 
treball i estudi que avaluà les distintes 
opcions i models de funcionament vi
gents en aquell moment, hom optà per 
posar en marxa un projecte inspirat en 
el Progetto Vomo desenvolupat per 
una associació lliure italiana, que tro
ba en els valors fonamentals de l'ho
me i l'Evangeli la seva guia, anome
nada Centre Italià de Solidaritat. El 
Projecte Home ja comptava aleshores 
amb l'experiència de la seva implanta
ció en altres llocs com ara Espanya i 
Amèrica Llatina. 


Aquest Projecte té l'objectiu de 
retornar a la persona drogodependent 
la confiança en la vida i el respecte de 
si mateix i dels altres, la capacitat 
d'autocontrol, de conviure civilment, 
de mirar el futur amb esperança i amb 
un projecte de vida. És una proposta 
que vol alliberar la persona de qualse- 35 







vol servitud (d'aquí que és de les po
ques opcions que no substitueixen la 
droga per altres tipus d'addiccions fi
siques o psicològiques, com poden ser 
el mateix sistema terapèutic que es pot 
transformar fàcilment en projectes 
sectaris, altres tipus de droga substi
tutiva com la metadona, una malen
tesa dependència de la Bíblia o al
tres textos ... l. 


El Projecte posa l 'home com a 
centre d'atenció. Vol promoure el 
desenvolupament i el creixement de 
l'individu per tal que cada persona 
aconsegueixi o recuperi la seva pleni
tud i retorni a la realitat social amb 
tots els drets i deures. En aquest sen
tit, s'insereix plenament en el missat
ge del nostre Concili Provincial quan 
manifesta «per això cal descobrir, 
contemplar, estimar, agrair i celebrar 
la presència i l'obra de Déu en cada 
persona, que es dòna abans que no
saltres hi arribem». 


Considera el drogodependent glo
balment. No solament des del punt de 
vista terapèutic -visió del drogoaddic
te solament com un malalt-, sinó des 
de l'aspecte educatiu, treballant l'au
toconeixement, els comportaments i 
els valors, i acompanyant la persona 
fins que assoleixi una vida autònoma 
i responsable lluny de la droga. El 
Projecte és obert a tothom, respectant 
les opcions polítiques i religioses. 
Naturalment, no exigeix cap pràctica 
religiosa concreta. 


La forma de portar a terme aquest 
objectiu és bastant original, per tal 
com utilitza la teràpia grupal en grups 


36 d'autoajuda i la individual, incorpo-


rant-los en tres fases del programa de 
rehabilitació i reinserció: l'acollida, la 
comunitat terapèutica i la fase de rein
serció social: 


1 a. fase, Acollida: Es desenvolupa 
en els centres d'acolliment que tenen 
una estructura oberta en règim diürn. 
En aquests centres es reben les perso
nes que demanen ajut. Se'ls explica en 
què consisteix el programa, es dema
na als usuaris el compliment d'unes 
normes i s'acorda un programa tera
pèutic que han de signar els usuaris i 
les seves families. S 'hi treballa el no a 
la droga i la motivació per al canvi. 
S'obre l'esperança de poder-se'n sor
tir. La durada aproximada d'aquesta 
fase és de 3 o 4 mesos. 


2a. fase, Comunitat terapèutica: 
Aquesta fase és residencial. Dins la 
comunitat s'intenta reproduir un mo
del de microsocietat amb normes i 
codis precisos, semblants als que es 
trobaran en la vida real, però lluny de 
l'entorn habitual del drogodependent. 
S'estimula la persona a conèixer-se en 
profunditat i a descobrir les causes de 
la seva conducta, per afrontar-les res
ponsablement. Es compta amb l'ajut 
de la convivència, la pressió del grup, 
l'assumpció de responsabilitats i el 
suport afectiu. El tractament en aques
ta fase dura uns 8 O 9 mesos. 


3a. fase, Reinserció: Es realitza 
en un centre de tractament localitzat 
en nuclis urbans i és en règim mixt, 
residencial i no residencial. Té com 
a finalitat acompanyar l'usuari en el 
seu retorn a la societat, amb un estil 
de vida autònom, responsable i sen
se drogues. Aquest retorn a la socie-







tat es fa gradualment, fins a la sepa
ració definitiva del programa. La fase 
té una durada aproximada de 9 o 10 
mesos. 


Cal dir que el programa és molt 
exigent amb els qui volen seguir-lo. 
Durant les primeres setmanes s' estu
dien les condicions en què es pre
senta la persona i se li expliquen les 
característiques del programa. Atès 
que el projecte també té com a ob
jectius la informació, la formació, la 
recerca i la divulgació en el camp de 
les drogues, hi ha una sèrie de ser
veis complementaris. Un dels més 
importants és l'Escola de Formació, 
on es capaciten les persones que tre
ballen en el programa a la vegada 
que es dóna formació a persones 
d'altres institucions interessades en 
els problemes dels drogodepen
dents. A més de les tasques formati
ves per a professionals i voluntaris, 
l'escola porta a terme tasques infor
matives i de divulgació de l'experièn
cia del Centre. Recentment ha estat 
signat el primer conveni de co¡'¡abo
ració amb la Universitat Rovira i Vir
gili de Tarragona per impartir conjun
tament cursos i seminaris. 


El suport terapèutic a la família 
dels drogodependents, el servei d'as
sessorament social, mèdic i legal, el 
pis d'acolliment destinat als resi
dents de la primera fase del progra
ma que no tenen família, o que no és 
adequada per acompanyar-los en el 
tractament, els centres d'escolta 
(equipaments repartits pels Bisbats 
que informen els possibles usuaris i 
capten diferents problemàtiques) o 
les diverses tasques que realitza el 


voluntariat (activitats i tallers cul
turals, formatius i recreatius, acom
panyament dels usuaris sense fa
mília, tasques administratives i de 
gestió, serveis d'assessorament. .. ) 
són altres serveis que ofereix el pro
grama. 


Càritas, recordem-ho, té com a 
primera prioritat una atenció espe
cial per als més pobres i marginats. El 
CeCaS és un recurs que, essent obert 
a tothom, va dirigit preferentment a 
aquestes persones. El programa re 
un caire gratuYt per als usuaris, tot i 
que, seguint el criteri d'involucrar 
els usuaris en la seva pròpia promo
ció, es demana la seva co¡'¡aboració 
en el manteniment del programa. 
Qualsevol persona hi és acollida in: 
dependentment dels seus recursos 
econòmics, però hom busca en el 
moment oportú la seva coHaboració 
i la de la seva família. 


La majoria dels recursos econò
mics que necessita el programa els 
aporta la Fundació Sense Cadenes. 
Càritas Catalunya, Atenció als Dro
godependents, que és el nom de la 
fórmula jurídica adoptada per supor
tar el Centre. El Patronat rector de la 
Fundació el formen la Conferència 
Episcopal Tarraconense, les Càritas 
diocesanes dels vuit bisbats de 
Catalunya i, recentment, s'hi ha in
corporat la Unió de Religiosos de 
Catalunya. La Fundació obté els 
seus recursos mitjançant les aporta
cions dels membres del Patronat, 
subvencions d'institucions públi
ques (Generalitat de Catalunya) i 
donatius particulars. La Fundació, 
que no intervé en els aspectes opera- 37 







38 


tius concrets del programa però en 
té la responsabilitat, nomena els càr
recs directius i vetlla perquè es com
pleixin els fins del projecte. 


Si el Patronat de la Fundació 
aporta el fluid econòmic indispensa
ble per al desenvolupament del 
CeCaS, l'equip tècnic (director ge
neral, directors de centre, operadors
educadors, treballadors socials ... ) i 
els voluntaris formen el motor humà 
vital per aconseguir els fins perse
guits, el renaixement dels més fe
bles. Els operadors-educadors es po
sen al costat de la persona que té 
dificultats com un company de viat
ge i s'involucren plenament en l'ex
periència de vida que representa 
cada intervenció. No sols són bons 
professionals amb una formació ad
quirida a l'Escola de Formació, que 
complementa la seva pròpia forma
ció bàsica (moltes vegades de nivell 
universitari), sinó que a més posse
eixen unes capacitats humanes espe
cífiques de disponibilitat, servei, sa
ber escoltar ... L'actualització de 
coneixements i la formació perma
nent són indispensables per augmen
tar la seva professionalitat i per estar 
en condicions de donar respostes di
ferents i adients a les noves necessi
tats que van sorgint. 


Des del 30 de setembre de 199 I en 
què obrí les portes el Centre d' Acolli-


da i l'Escola de Formació a Tarragona 
(amb l'ajut de molts ciutadans i ins
titucions, però també havent patit 
prèviament no poques incompren
sions i rebuig per part d'altres), s'ha 
posat en marxa la Comunitat Tera
pèutica a Cornudella de Montsant, 
la Reinserció Social a Reus, els cen
tres d'acollida a Barcelona i Girona, 
i hom preveu que ben aviat puguin 
funcionar la Reinserció Social tam
bé a Barcelona i Girona. A part de la 
realitat que representen aquests 
equipaments, els resultats més espe
rançadors són la cinquantena de nois 
i noies rehabilitats fins ara en el pro
grama. Han après, en paraules de 
Don Mario Picchi, «Q caminar en 
llibertat, per un camí que ens porta 
a la recerca i al coneixement de Déu 
a través de l'Home». A nosaltres, 
(<al mateix temps que se 'ns demana 
oferir un ajut immediat ens estimu
la a mirar lluny, contribuint a can
viar la societat». 
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L'Associació Comunitària Antisida 
(ACAS) de Girona 
JAUME ANGElATS, capellà i psicòleg. Coordinador d'ACAS. Girona 


Quan em poso a escriure aquestes 
ratlles, acabo de llegir El Punt, un dels 
diaris de Girona. A la pàgina on es 
ressenyen les necrològiques d'avui 
(2/6/96) m'ha cridat l'atenció una 
esquela de format poc habitual. En 
aquesta, una família agraeix -transcric 
literalment- «el tracte i suport rebuts 
de l'Hospital de Palamós, de la par
ròquia de Platja d'Aro i d'ACAS 
(Associació Comunitària Antisida del 
Baix Empordà) per tot el que han fet 
per la nostra germana Reme, sense 
els quals no haguérem pogut superar 
aquest pas, ni flsicament, ni humana
ment, ni moralment». 


La Reme donava nom propi i feso
mia singular a un dels 472 casos de 
malalts de sida (síndrome de la immu
nodeficiència adquirida) declarats a 
les comarques gironines fins al 30 de 
març de 1996, dels quals 384 són ho
mes i 88 són dones, segons la darrera 
estadística de la Delegació Territorial 
de Girona del Departament de Sanitat 
i Seguretat Social. Aquesta xifra re
presenta el 5,1 % dels 9.196 casos de 
sida acumulats fins ara a Catalunya, 
on la sida ha esdevingut ja la primera 
causa de mort de gent jove, entre 30 i 
35 anys. Si tenim present que, segons 
algunes estimacions, els malalts de 
sida declarats representen només un 
10 % dels actualment seropositius -és 


a dir, individus portadors del VIH (vi
rus de la immunodeficiència humana) 
i, per tant, malalts de sida potencials
tindrem una idea més aproximada de 
l'abast d'aquesta infecció d'incidèn
cia mundial que marca profundament 
el final d'aquest segle XX. 


Per això no és estrany que, entre 
altres, els bisbes de la comissió social 
de la Conferència Episcopal Francesa 
s'hagin sentit cridats a «reflexionar 
sobre el significat que té en la nostra 
societat l'aparició de la sida. Una 
malaltia que representa una realitat 
dolorosa en la nostra època i que és 
un drama per a tots aquells i aquelles 
als quals afecta, a la vegada que re
clama un esforç coratjós de tots els 
que es dediquen a combatre-la i dels 
que cuiden els malalts». 


Entre els qui, a les nostres comar
ques, senten el reclam d'aquest esforç 
necessari per a paJ.1iar el drama de la 
sida, s'hi compta ACAS (Associació 
Comunitària Antisida de Girona). Es 
tracta d'una organització no governa
mental de servei en sida (ONG/sida). 
És una associació legalment consti
tuYda que, sense afany de lucre i des 
d'una perspectiva interdisciplinària, 
treballa en la prevenció del VlH/sida, 
en l'educació per la salut, en la sen
sibilització social i en l'atenció de 39 
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persones afectades directament per 
aquesta infecció. 


Des de la seva fundació, ACAS ha 
anat teixint poc a poc una veritable 
xarxa de persones voluntàries, degu
dament formades, que col· laboren co
ordinadament en les diverses àrees 
d'actuació suara indicades. Aquesta 
xarxa de voluntaris està composta per 
diferents grups, interrelacionats entre 
ells, que aporten flexibilitat i consis
tència al treball de l'Associació. [ així, 
ara com ara, ACAS pot oferir els seus 
serveis, gratuïts i confidencials, des de 
quatre locals que els aproximen a les 
poblacions de diverses comarques: 
Girona (Gironès), Olot (Garrotxa), 
Figueres (Alt Empordà) i Sant Feliu 
de Guíxols (Baix Empordà). 


En aquests llocs, voluntaris de 
l'ACAS, a més de divulgar informa
ció -per telèfon o directament- so
bre VIH/sida i de dinamitzar activi
tats de prevenció i de formació, 
procuren acollir i atendre persones 
directament afectades per la malaltia 
i els seus familiars i amics. A més de 
les persones que accedeixen directa
ment a l'ACAS, sovint el contacte 
s'estableix a través dels centres 
d'atenció a l'usuari i dels serveis 
d'atenció social dels hospitals amb 
els quals l'Associació té establerts 
convenis de col-!aboració: Doctor 
Josep Trueta i Santa Caterina de 
Girona, Figueres, Olot i Palamós. 
De vegades, també són metges de 
capçalera o professionals de les àrees 
bàsiques de salut o d'altres serveis sa
nitaris i socials els que relacionen 
persones afectades pel VIH/sida amb 
ACAS. 


Els voluntaris d'ACAS miren de 
donar suport humà a aquestes perso
nes i, quan convé, els faciliten asses
sorament mèdic, psicològic, jurídic 
i social que donen professionals 
d'aquests camps, col·laboradors de 
l'Associació. També posen a la dispo
sició de qui ho desitgi espais de troba
da i els ofereixen, si cal, atenció domi
ciliària o visites a l'hospital. I estan 
disposats, naturalment, a defensar els 
seus drets humans, si són vulnerats, i 
a advocar per la solidaritat i la convi
vència social sense discriminació ni 
marginació. 


En aquesta línia de sensibilització 
social, una de les funcions de l' ACAS 
és la de ser punt de referència i incen
tiu constant, especialment en la de
marcació gironina, per tal que la pro
blemàtica generada pel VIHlsida sigui 
reconeguda en la seva global itat. I so
bretot, perquè es vagin implicant acti
vament i coordinada les diverses ins
tàncies i administracions públiques i 
els sectors socials necessaris per a 
afrontar-la adequadament. Atès que 
l'impacte d'aquesta ja anomenada 
pandèmia, a més de les conseqüèn
cies fisiques que suposa per als indivi
dus que pateixen la infecció, compor
ta moltes altres connotacions de caire 
psicosocial, el seu abordatge supera 
àmpliament la perspectiva estricta
ment mèdica i demana una resposta 
comunitària molt més global. Respos
ta que exigeix un canvi profund en 
moltes de les estructures sanitàries i 
socials, polítiques i econòmiques, 
educatives i culturals de casa nostra. 


El centenar de persones que en 
aquests moments treballen des 







d'ACAS, col, laborant en diverses tas
ques, cadascuna des de les seves pos
sibilitats i situació, formen un mosaic 
policromat de colors vius i contrastats. 
Així, en l'Associació es troben dones 
i homes d'edats diferents, d'ideolo
gies diverses, d'opcions polítiques di
vergents, d'orientacions sexuals dis
tintes, de trajectòries professionals i 
d'experiències humanes gens unifor
mes, amb una gradació de sensibilitats 
-religioses algunes- rica i polimorfa ... 
ACAS esdevé així un àmbit de plu
ralitat i de complementarietat, basat 
en el respecte recíproc, en l'enriqui
ment que suposa aprendre a treballar 
en equip, i en la sintonia que s'esta
bleix entre persones que desitgen 
assolir conjuntament objectius que 
comparteixen. 


Val la pena assenyalar que a 
l'ACAS de Girona passa allò que tam
bé ocorre en altres ONG/sida sem
blants de Catalunya sorgides a Lleida, 
a Tarragona i a Barcelona, algunes de 
les quals integren actualment la Fede
ració Catalana d'ONG sida, de la qual 
l'Associació gironina forma part. I és 
que, en aquestes organitzacions -com 
també es dóna en altres ONG que 
actuen en altres camps- hi treballen 
moltes persones vinculades amb l'Es
glésia -dones i homes laics, religio
ses i religiosos i capellans- que 
opten per coHaborar des de plata
formes ciutadanes com aquestes que, 
sense fer bandera de cap confessio
nalitat, acullen sovint testimonis 
d'esperança i de caritat ben colpi
dors i alliçonadors, sovint provinents 
de persones que potser no trobarien 
lloc en alguns cercles pretesament 
confessionals. 


També cal remarcar que l'ACAS 
troba fàcilment el suport efectiu i la 
coHaboració franca d'àmbits i entitats 
específicament eclesials que valoren i 
estimulen la seva tasca. En aquest sen
tit, per exemple, Càritas, a banda d'al
tres aportacions puntuals, des de fa 
temps cedeix durant unes hores set
manals una de les seves treballadores 
socials perquè realitzi i coordini, en el 
marc d'ACAS,I'assessorament social 
que l' Associació ofereix. D'altra ban
da, diverses parròquies han aportat, 
com a fruit de campanyes de sensibi
lització que han organitzat, recursos 
materials a l'Associació, han demanat 
l'assessorament d'ACAS per realitzar 
activitats sobre la sida, i han col'la
borat, a través de persones voluntà
ries, en l'acompanyament de malalts. 
També col'legis religiosos i altres en
titats educatives eclesials han dut a 
terme, comptant amb la col-laboració 
d'ACAS, dinàmiques d'informació i 
de prevenció sobre VlH/sida amb uns 
nivells de serietat i de llibertat que han 
sorprès sempre favorablement els pro
fessionals de l'Associació que hi han 
participat. Darrerament el Bisbat ha 
facilitat la rehabilitació d'un immoble 
de la seva propietat, d'ubicació i di
mensions molt adients, per tal que si
gui utilitzat com a local d'ACAS a 
Girona. 


Tornant al principi, podem dir que 
a hores d'ara és clar que la problemà
tica generada per la infecció per VIHI 
sida demana una resposta comunitària 
que vagi articulant coordinadament 
diverses instàncies: administracions 
públiques, institucions diverses -entre 
aquestes, naturalment les eclesials-, 
plataformes ciutadanes, professionals 41 
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i voluntaris. I, en aquest sentit, ja fa 
temps que l'OMS (Organització 
Mundial de la Salut), en els missat
ges que cada any proposa i divulga 
amb motiu del Dia mundial de la 
sida (I de desembre l, fa una crida 
per tal que les comunitats -del tipus 


que siguin- es vagin comprometent 
en la lluita contra el VlH/sida, esti
mula a unir les forces de tots els que 
hi vulguin col·laborar, i adverteix 
que cal tenir molt present que, per 
sobre de moltes altres considera
cions, és hora d'actuar. 


ETNOS, una ONG parroquial 
de solidaritat amb el Tercer Món 
FRANCESC TORRADEFLOT, Sant Sadurní d'Anoia 


No pretenc en aquest breu article 
fer una crònica minuciosa dels fets 
que van portar al naixement d'una 
ONGD a partir d'un petit grup de re
visió de vida d'una parròquia. Només 
intentaré mostrar els motius que van 
fer possible aquesta realitat i la forma 
en què es va dur a terme. 


Per situar-nos, només voldria dir 
que Sant Sadurní no és un poble que 
tingui moltes necessitats de tipus so
cial i econòmic, tot i que, quan hi són, 
semblen més escandaloses perquè són 
excepcionals. En canvi, hi ha a la vila 
una altra mena de necessitats més 
subtils d'ordre cultural i de relacions 
humanes. 


A la parròquia de Sant Sadurní 
d'Anoia hi havia alguns grups de revi
sió de vida que havien nascut i sobre
tot sobrevivien gràcies a la voluntat 
seriosa del mossèn i d'algun grup de 


laics compromesos. Després d'una 
època d'una certa confusió, el pastor 
de la comunitat va optar per accen
tuar l'exigència i la referència cristia
na en uns grups que, si més no en part, 
s'havien convertit en una mena de 
pseudoteràpia coHectiva en el millor 
dels casos, quan no en un cau de xa
farderies més o menys ben intenciona
des. De quina manera es volia aconse
guir potenciar la identitat cristiana? 
En primer lloc, demanant als anima
dors que procuressin respectar el mè
tode de la revisió de vida: veure, jutjar 
i actuar. Això era coherent amb la su
posada adscripció dels grups a l'Acció 
Catòlica de comarques, és a dir, al 
moviment de la JARC, però abans que 
res podia afavorir la descoberta 
l'aplicació de l'Evangeli a la vida. 


El mossèn i els animadors van 
prioritzar els objectius: una reflexió 
seriosa de la vida dels joves a la llum 







de l'Evangeli, garantint un clima de se
riositat i confiança mútues i amb l'ani
mador. Es deixava en un segon terme 
la necessitat de participar en la vida 
litúrgica i sacramental de la comuni
tat. Es volia garantir el mínim i l' es
sencial: la descoberta de Jesús i d'un 
Jesús vivible per un jove concret de 
Sant Sadurní. Els aspectes vivencials 
de la fe no s'oblidaven. En la revisió 
de vida hi havia sempre un marge per 
al testimoni personal que garantia ja 
una certa presència de la transcendèn
cia, però no semblava suficient. És per 
aquesta raó que es va voler insistir en 
la pregària personal viatjant al concili 
dels joves de Taizé a París. Aquesta 
comunitat garantia la iniciació a una 
pregària personal -el silenci hi té un 
paper cabdal- i comunitària i, a més a 
més, donava un testimoni directe de la 
força i actualitat de la universalitat i 
solidaritat del cristianisme a uns joves 
d'un poble ric com és la capital del 
cava. Calia possibilitar que cada jove 
fes una experiència personal del Déu 
evangèlic. La coherència, radicalitat i 
senzillesa de Roger SchulZ i de la seva 
comunitat ens semblaren una garantia. 
Aquesta comunitat servia també d'ini
ciació a una visió integradora, ecumè~ 
nica i reconciliadora de l'Església i de 
la seva acceptació. Pensàvem que era 
una bona manera de predisposar el jo
ve a acceptar les matemàtiques de la 
fe, és a dir, a relativitzar les ambigüi
tats i les dificultats històriques i actuals 
de la comunitat cristiana. Acceptar 
l'Església demana un toc de realisme 
i de maduresa que no es pot demanar 
massa al jove adolescent, però se'l pot 
ajudar a preparar-se sense que per 
això hagi de renunciar a la seva legíti
ma reivindicació d'autenticitat. 


Aviat vam veure que la revisió de 
vida s'encallava en un punt: en el mo
ment del compromís només es podia 
arribar a compromisos personals, in
dividuals, però mai a compromisos 
col· lectius, del grup. La vida del poble 
es percebia com a complexa i autosu
ficient. Costava imaginar què havia de 
fer un cristià jove en un poble amb 
aquest nivell de vida. I quan semblava 
que hi havia necessitats socials ur
gents, com la soledat dels avis O com 
els joves drogoaddictes, eren necessi
tats inabastables per la seva duresa i 
dificultat, per la pròpia incompetència 
o manca de predisposició. En el com
promís assequible o assumible per 
aquests joves hi havia d'haver una 
dosi d'atracció, d'il·lusió, d'exotisme, 
capaç d'engrescar-los i alhora de per
metre'ls una coherència nítida amb 
l'Evangeli que tot just començaven a 
redescobrir. 


Un vespre de primavera, en la reu
nió setmanal d'un petit grup de joves 
que feien una revisió de vida, es va 
arribar al moment del compromís amb 
una certa angoixa -com sempre. Era 
el moment de la veritat. Els bons de
si\jos i la radicalitat de les conclusions 
s'havien de concretar, de realitzar. 
Dues de les noies d'aquest grup, la 
Montse i la Lali, van suggerir de fer 
un acte al poble per recaptar fons per 
al Tercer Món. Era clarament un com
promís, una opció pels més pobres. 
Era nou al poble. Semblava no massa 
difícil. Tenia la novetat que implicava 
no només les dues noies, sinó també 
els altres membres del grup i possible
ment, com després va ser, la majoria 
del jovent de la parròquia i fins i tot 
els grans. 43 







Per tal de no duplicar esforços es 
va connectar amb la senyora que por
tava la campanya de Mans Unides al 
poble. Aquell any la campanya era per 
finançar un projecte d'una biblioteca a 
Bolívia. Era fàcil, clar i solidari. Es va 
decidir de fer un festival al poble. Es 
faria allò que fos possible. Els joves 
van contactar amb grups musicals 
d'aficionats de la vila i algun adult va 
invitar un humorista a actuar en l'es
pectacle. Tots ho havien de fer gratuï
tament, per la qual cosa calia que els 
joves expliquessin molt bé als altres 
joves la motivació i els contagiessin 
una mica la iHusió. Els preparatius es 
van anar complicant i, mentrestant, les 
dues noies que van tenir la intuïció 
original van abandonar. Però la cosa ja 
estava en marxa. Alguns joves de la 
parròquia, que participaven en altres 
grups de revisió de vida, ja estaven 
motivats. Elles mateixes i els anima
dors els havien motivat. Sembla que 
havia d'acabar essent una tasca comu
nitària. En la preparació es van trobar 
joves de diferents grups coordinats 
pels animadors. Es van haver de de
manar permisos, material i fer propa
ganda. L'acte es va celebrar i va parti
cipar-hi força gent. Es van recollir 
50.000 pessetes. Tots ho vam conside
rar un èxit. 


Això es va anar fent cada any i les 
campanyes es van anar sofisticant. El 
grup es va eixamplar i autonomitzar 
dels grups parroquials. Alguns no cre
ients van entrar a formar part del grup 
de Tercer Món, tot i que el gruix prin
cipal continua avui en grups cristians 
de revisió de vida de la parròquia. Es 
va decidir fundar una ONG de solida-


44 ritat amb el Tercer Món del poble amb 


el nom d'ETNOS. En l'acta de funda
ció hi ha 25 signatures. El grup s'ha 
anat mantenint pel que fa al nombre 
de membres, però les activitats han 
anat creixent. Es treballa a dos nivells: 
sensibilització i recollida de fons. A 
més a més del concert anual, cada any 
o cada dos es ven loteria de Nadal, es 
fa la recollida d'ampolles buides de 
cava, un sopar de solidaritat, un con
cert de música clàssica, una cursa de 
bicicletes, exposicions i venda d' ob
jectes i llibres sobre el Tercer Món en 
les festes del poble, venda de pins i 
samarretes d'ETNOS, xerrades a les 
escoles, un curs anual de formació per 
a la cooperació i el desenvolupament 
amb gent molt qualificada, una revis
ta semestral, etc. Això ha demanat una 
organització força complexa. Hi ha un 
coordinador general i diverses cèl·iu
ies. El nom no és gaire afortunat, però 
no n'hem trobat cap de millor. Hi ha 
una cè¡'¡ula d'activitats, una de sen
sibilització als actes, una de xerra
des a les escoles, una de formació, 
una de comunicació, una de la revis
ta i una d'economia. Ara s'està estu
diant la creació d'una cèl·lula nova 
de motivació. 


Anualment fem una assemblea en 
la qual participem tots els membres; 
també hi són convidats els socis que 
cotitzen periòdicament -això és força 
nou i encara poc treballat. S'hi escu
llen els càrrecs, que procurem que si
guin força rotatius perquè ningú s'hi 
instal·li i tothom pugui conèixer i 
comprendre la tasca dels altres. Això 
és més difícil amb la cèl·lula d'econo
mia i amb l'administrador, sobretot 
des que la legalització ha complicat 
força l'organització administrativa. Fa 







tres anys que rebem una subvenció 
de l'Ajuntament, que aquest darrer 
any s 'ha incrementat considera
blement. La Diputació de Barcelona 
finança també parcialment el curs 
de formació per a la cooperació i 
per al desenvolupament que fem 
anualment. 


Cal dir que després de sis anys de 
treball amb Mans Unides, finançant 
projectes que ells ens suggerien, 
vam decidir, fa dos anys, treballar 
amb Intermón. Fou una decisió do
lorosa però necessària per l'orienta
ció prioritària de sensibilització i de 
formació per a la cooperació i el 
desenvolupament que prengué el 
grup. 


El més difícil avui és mantenir la 
motivació dels membres d'ETNOS. 
Els que estan en grups cristians ho 
tenen molt més fàcil. De tota mane
ra, ETNOS continua sempre vincu
lada a la parròquia i els mossèns i el 
mateix grup tenen clar que és impor
tant mantenir la seva relació amb els 
grups de joves cristians. És una bona 
pedrera i, alhora, una manera d' ofe
rir als joves que pugen un camp 
d'acció coherent amb l'Evangeli i al 
seu abast. 


El gran desafiament actual d'ET
NOS és doble: d'una banda, mante
nir un nivell de compromís que sigui 
adequat a la situació present i real de 
cada membre segons ell mateix l'in
terpreti i, d'altra banda, ésser capaç 
de motivar evangèlicament els joves 
cristians que pugen i saber ac oli ir
los -a ells i a altres que puguin ve
nir- tot valorant el nivell de disponi-


bilitat real que aquests joves tenen, 
per petit que sigui. Necessitem a tot
hom per treballar per als més pobres. 


Per resoldre aquest desafiament 
no només cal organització, sinó mol
ta pregària i sentit de la gratuïtat que 
ens permetin imaginar noves formes 
d'adaptació a les necessitats actuals. 
El sentit de festa i l'acollida no po
den faltar, perquè un voluntari no 
només troba sentit en els valors que 
ens mouen cap als altres, sinó que 
també necessita el propi benestar. Si 
es pot ajudar els homes ajudant-se 
un mateix és millor que fer sacrificis 
heroics, que acostumen a ser curts i 
perillosos per a la salut psíquica i 
fisica del voluntari. 


Voldria subratllar la importància 
que ha tingut el gruix de la comuhi
tat cristiana parroquial en la conso
lidació i l'èxit d'aquesta ONG d'ori
gen cristià. Membres de grups 
d'adults i els cristians practicants 
més habituals ens han ajudat en les 
qüestions més elementals'd'infraes


. tructura. Des de deixar-nos el ma
gatzem per a la recollida d'ampo
lles, a fer pastissos per al sopar de 
solidaritat, participar en els actes 
organitzats o ajudar-nos a enganxar 
cartells. Els joves han sentit i han 
viscut així el millor de l'esperit co
munitari cristià. Hom ha pogut res
pirar un cert aroma de comunitat pri
mitiva. 


Ha estat també decisiu el paper 
del pastor de la comunitat, el del 
mossèn. La confiança entre.ell i els 
animadors i el diàleg sincer han evi
tat malentesos, han analitzat proble- 45 
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mes i han previst situacions, però 
sense forçar mai el grup ni dirigir-lo. 
La seva proximitat amb els joves 
cristians ha fet la relació entre 
ETNOS i la parròquia més fluida. 
El mossèn ha servit de pont molt so
vint entre les iniciatives del grup 
ETNOS i la comunitat cristiana. Ha 
estat un testimoni de la necessària 
actitud de servei i de diàleg del ca
pellà evangèlic. 


Quan hom s'atura a reflexionar 
en cristià com ha estat possible això, 
de seguida brolla la sensació que ha 
estat un do de Déu. L'Esperit va ins
pirar la imaginació d'aquelles dues 
noies i va donar i continua donant 
força als de l'ONG ETNOS i a tota 
la comunitat cristiana. Jesús és el 
criteri i el model de coherència quan 
un es demana el perquè de tantes 
hores dedicades desinteressadament 
a aquest treball solidari. El Pare és 
present quan aquests joves desco
breixen, en aquesta tasca d'ajut als 
més pobres, la solidaritat universal 
d'un món en harmonia malgrat els 
núvols que enfosqueixen I 'horitzó. 


No voldria acabar sense esmen
tar tots aquells que sense ser-ho tre
ballen amb cristians en l'ONG. Al
guns ens respecten i ens estimen, 
altres només ens toleren, però tam-


poc no els podem culpar. La nostra 
societat secularitzada malinforma i 
no educa en el coneixement de la re
ligió, i el que alguns d'aquests joves 
han respirat a la llar familiar i a l' es
cola ha estat una flaire antireligiosa 
ignorant i reduccionista. Molts d'ells 
no només no coneixen, sinó que el 
poc que coneixen o és fals o és mas
sa parcial, perquè sovint es limita a 
experiències viscudes o conegudes 
com a culpabilitzadores. El grup de 
joves cristians és un exemple d'es
perança i d'amor gratuït quan treba
lla colze a colze amb aquests joves 
en una situació de pluralisme real. 
També és cert que alguns d'ells viuen 
tant o més els valors evangèlics que 
alguns dels que ens diem cristians. 
L'Esperit bufa on ell vol i com i quan 
vol. Hem d'alliberar Déu de les nos
tres etiquetes. 


Personalment tinc la sensació, com 
a membre cristià d'ETNOS, que és 
decisiu tenir clar això: l'important no 
són els personalismes, ni els mèrits, 
ni els èxits, ni tampoc la supervivèn
cia d'una organització; l'important 
és que Jesús visqui avui en les nos
tres vides. El testimoni d'aquesta ini
ciativa dels grups cristians de joves 
-que araja són adults- de la parròquia 
de Sant Sadurní d'Anoia pretén hu
milment això. 







Dóna feina: una experiència a Cervera 
amb els transeünts 
EQUIP DE CÀRITAS INTERPARROQUIAl. Cervera 


Era l'any 1982 que Cervera passa
va una crisi de treball molt forta amb 
motiu de tancar-se indústries que ha
vien estat el suport de la ciutat, no 
solament en el món del treball sinó 
també d'altres aspectes de la vida ciu
tadana. Hi havia una colla de famílies 
que es quedaren sense treball, encara 
que de moment no sofrien una crisi 
econòmica molt forta. El que tenia 
més pes per a aquelles famílies i per a 
la ciutat era la situació de trobar-se 
sense feina i amb un demà negre. 


Al mateix temps Cervera era lloc 
de pas de molts transeünts: uns busca
ven feina i altres la manera de passar 
dia rere dia d'un poble a un altre per 
subsistir. A aquests, Càritas els dona
va un val pèr menjar un entrepà ilo un 
bitllet de tren per continuar el viatge. 
La gent se'ls treia del davant amb una 
petita almoina perquè els feien com
passió i a vegades por i tot. Més d'una 
vegada la policia local els portava fora 
terme perquè eren un destorb per a la 
ciutat. 


Va ser el moment que Càritas es va 
plantejar què havia de fer davant 
aquestes situacions. La gent estava 
impressionada per les famílies que no 
tenien feina i atemorida pels transe
ünts que eren cada vegada més exi
gents. Per a les famílies de la pobla-


ció, Càritas no tenia la solució. Per als 
transeünts tenia una mala resposta, 
perquè es donava compte que amb un 
entrepà i el bitllet només intentava fer 
transitar el transeünt. 


Càritas va entendre que davant el 
transeünt, que és la persona que no té 
casa ni feina, cal donar casa i feina. 
Aquesta és la resposta més coherent 
davant d'aquell germà que potser ni 
demanava casa ni feina, però que, en 
no tenir això, li feia demanar un tros 
de pa i un mitjà per poder continuar 
fent la roda del transeünt. Altres bus
caven feina de veritat. 


Càrilas de Cervera ja feia temps 
que tenia el projecte de fer un alberg 
per a transeünts. Gràcies al Patronat 
de la Casa Caritat i a la comunitat de 
religioses de la Sagrada Família que hi 
portava la residència d'avis, va poder 
obrir-se un alberg totalment indepen
dent de la residència, però sota la res
ponsabilitat de les religioses. 


Simultàniament es va començar 
l'operació Dóna feina, que consistia 
en la recollida de paper, cartró, ferra
lla, mobles, roba ... i en un petit magat
zem es feia la destria i l'embalatge 
d'aquest material per poder-ho vendre 
a majoristes. El Dónafeina dóna llocs 
de treball i uns petits ingressos. 47 
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Quan un transeünt demana ajuda a 
Càritas se li ofereix casa i feina. Té la 
possibilitat de passar un dia i una nit a 
l'alberg i poder treballar un dia al 
Dóna feina. Amb aquest treball es 
guanya uns diners amb què pot pagar 
part de la seva estada a l'alberg i per 
poder continuar la seva ruta. 


La preocupació de Càritas de Cer
vera és que el transeünt no tingui ne
cessitat d'una almoina sinó la possi
bilitat d'una feina amb què pugui 
guanyar-se uns diners i respondre a unes 
necessitats. Càritas vol acollir el tran
seünt com un germà i com una persona. 


L'alberg li dóna aquesta possibili
tat de ser tractat com a persona. La 
religiosa-assistent social responsable 
de l'alberg procura entrar en relació 
amb el transeünt, que també té neces
sitat de trobar alguna persona que es 
digni escoltar-lo. Aquesta conversa 
amb l'assistent social, la taula parada, 
el llit fet, la possibilitat de dutxar-se i 
canviar-se de roba, compartir amb al
tres companys tots aquests serveis, 
l'ajuda a ser més persona. 


El Dóna feina li fa redescobrir el 
valor del treball, donar-se compte que 
ell també pot participar-hi, que és ca
paç de guanyar-se la vida, que és trac
tat com un treballador, no com un in
desigable que viu a l'esquena dels altres, 
que aquells diners són ben seus perquè 
se'ls ha guanyat, i que té dret a totes 
aquelles coses i al tractament que rep. 


Aquesta és la filosofia de Càritas 
davant el transeünt, que no sempre és 
compartida per ell, ja que moltes ve
gades les seves aspiracions són poder 


passar una mala nit en un alberg i viu
re de la caritat de la gent. AI transeünt 
no li pots demanar més ja que és una 
persona castigada per la seva situació 
personal i social. Però Càritas, amb 
aquest tractament, intenta donar una 
resposta, no al que ell demana i espe
ra, sinó a una exigència de l'Evangeli 
davant del germà necessitat. 


Tot això va acompanyat d'una sen
sibilització de la comunitat cristiana i 
cívica per fer-los entendre tota aques
ta motivació i actuació de Càritas. AI 
mateix temps se'ls demana una col'la
boració a l'acció de Càritas, perquè 
sense la resposta de la gent no fóra 
possible portar-ho a terme. 


Com podeu suposar el treball del 
Dóna feina és deficitari per la feina en 
si mateixa i pels transeünts que hi tre
ballen, ja que estan poc motivats i poc 
acostumats a fer un treball, sobretot 
quan és només per un dia. 


Vàrem començar amb el lema dit a 
la gent Això que llances, dóna 'ns-ho, 
que donarem feina. La gent es va sen
sibilitzar a no llençar el paper, cartró, 
ferralla, vidre ... sinó a avisar Càritas 
perquè ho anéssin a recollir o portar
ho directament al magatzem del Dóna 
feina. Així va començar a donar-se a 
conèixer aquesta operació de Càritas 
de Cervera. A aquesta campanya, s'hi 
van ajuntar els comerços i les indústries. 


Aquest treball de recollida i manipu
lació de deixalles era dirigit per un mo
nitor assalariat per Càritas. Actualment 
hi són necessàries més persones fixes i 
assalariades, i hi treballen dos capellans 
de l'equip de capellans de Cervera. 







Hi són necessàries les subvencions 
oficials d'Ajuntament, Consell Co
marcal i Generalitat, que han entès 
molt bé l'obra social que Càritas rea
litza, i també el treball de neteja i 
d'ecologia que representa el tracta
ment de deixalles selectives. 


Càritas va més enllà d'una actua
ció puntual als transeünts. Ha estat i és 
una solució més permanent per a fa
mílies de Cervera que, en un moment 
donat, es van quedar sense feina o que 
per la seva situació personal els és di
fícil de trobar-ne. Sempre hi ha la pos
sibilitat de socórrer una família do
nant-li l'oportunitat de guanyar-se 
l'ajuda que necessita. 


Càritas no voldria acontentar-se 
donant casa i feina per un dia al tran
seünl. Per aquest motiu a vegades es 
dóna l'oportunitat d'una estada per 
uns dies si hi ha la possibilitat de tro
bar feina a la població, com més d'una 
vegada s 'ha donat o si el transeünt té 
un problema de salut. 


El resultat del Dóna feina és posi
tiu, tant pel nombre de persones que hi 
han estat ateses com per la resposta 
que hi ha hagut per part del transeünt. 


És de reconèixer que el treball no és 
fàcil i es podrien explicar algunes si
tuacions un xic difícils que s'hi han 
donat, però el percentatge és tan petit 
que no valia pena ressaltar-ho davant 
del volum de persones que hi han pas
sat i davant la feina que s 'hi ha fet. 


Ja sabem que aquesta no és la millor 
resposta davant el problema del tran
seünt perquè d'aquesta manera no 
s'aconsegueix la seva reinserció social. 
Però aquest primer tractament és neces
S311 i és el millor que nosaltres podem 
donar. Sempre és millor que un simple 
alberg de transeünts. Tant de bo que hi 
hagués la possibilitat pròxima d'un cen
tre de reinserció per poder-hi dirigir 
aquells transeünts, per donar-los una 
esperança de recuperació. Aquest se
ria el complement al nostre treball so
bre transeünts. En aquest sentit, la de
legació de Càritas diocesana, amb les 
Càritas que treballem els transeünts, 
promou un programa d'atenció més 
ampli per a tots aquells que manifes
ten el desig de reinserció social. 


Anem posant fil a l'agulla. Cal però, 
per no perdre's, ésser sempre optimis
ta, no solament per convicció sinó 
també per vocació. 


DÓNA FEINA 1995 


Personal assistit (dies treballats/jornals) 


Persones transeünts: 294. 
Jornals treballats: 332. 


- Persones assistides sense contracte: 24. D'aquestes, 19 eren persones 
immigrades. La resta, 5, eren originàries de Cervera. 
Jornals treballats: 252. 


- Nombre de persones contractades: 3. Jornals treballats: 253. 
- Nombre de persones contractades fora de Cervera: 1. 


Jornals treballats: 180. 
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Acció social a la parròquia de la 
Mare de Déu de la Mercè de Barcelona 
JORDI-M. GARCIA-DIE MIRALLES DE IMPERIAL, rector 


Per parlar de la promoció social en 
un barri com el nostre és necessari 
precisar, abans de qualsevulla exposi
ció, que donada la situació social 
d'aquest, la gran majoria dels serveis 
que realitzem van molt marcats per un 
to assistencial. 


Tots hem repetit algun cop, i ho 
tornaríem a repetir, la necessitat ur
gent de donar a la persona els mitjans 
necessaris per promocionar-se ella 
mateixa. Hi ha un proverbi repetit fre
qüentment: « Val més donar una canya 
de pescar que donar el peix)), i estem 
completament d'acord amb el que 
això significa. Però ens trobem amb 
tres dificultats: la primera és la urgèn
cia de menjar cada dia. Si em perme
teu us explicaré una breu experiència: 
tot just arribat a aquesta parròquia, un 
dia, després d'un casament, vaig sor
tír a la porta de l'església; la plaça es
tava plena d'arròs, com sol succeir. 
Em trobo amb una dona, mare de dues 
nenes, que anava recollint l'arròs en 
una bosseta. - Per què ho fas? - Per 
menjar. -Doncs vaig a dir que no tirin 
arròs en els casaments. -No ho facis, 
que és molt bo. 


En teoria havíem de desitjar supri
mir el repartiment de menjar que 
s'estava fent perquè ho consideràvem 


50 peljudicial, però davant d'una experièn-


cia com aquesta i moltes d'altres més, el 
que vàrem fer fou augmentar les entre
gues. Mes endavant parlarem de com 
intentem realitzar-ho actualment. 


Deia que ens trobem amb tres difi
cultats per entregar la canya. La sego
na és el fet prou conegut que, tot i que 
ensenyéssim a pescar de la manera 
més perfecta, ja sabem que nO hi ha 
peixos, i prescindint de metàfores, la 
dificultat més seriosa és l'escassíssim 
mercat laboral, que a certes edats i en 
determinades circumstàncies, pràcti
cament és nul. 


lla tercera dificultat és la mateixa 
persona. Si el treball que es troba és 
escàs, resulta que el poc disponible és 
dur (a cops molt dur), i quan hom s'ha 
acostumat a no fer res, sempre és més 
dificil tornar a adquirir una vida regla
mentada amb totes les seves experièn
cies de puntualitat, llargs i dificils des- , 
plaçaments, constància, esforç, i tot 
un seguit d'hàbits que la mateixa 
societat, en no donar-li ocupació du
rant tant de temps, li ha fet abandonar, 
i que ara els hi exigeix al màxim, ja 
que si no rendeix són molts els que es
taran esperant el lloc. 


Tres dificultats que podríem allar
gar en moltes més, però que en el fons 
impliquen situacions que, per poca 







comprensió que tinguem de les cir
cumstàncies, molts cops les tenim per 
insuperables. 


Per pa¡'¡iar els efectes negatius 
d'una simple entrega, i amb el treball 
pacient i molt professional d'una as
sistent social, s 'han posat a punt i 
s'han dut a terme diferents sistemes: 


1. Coneixement i estudi de cada 
persona o família que ve a demanar 
els aliments. Això ha permès, fins i 
tot, detectar la situació de persones 
malaltes que necessiten dietes espe
cials. També situacions de nens des
nodrits, etc. i el cas ja no únic de fa
mílies musulmanes que vivint ací 
rebutgen aliments per motius reli
giosos i que respectem íntegrament. 


2. Reunions amb les persones que 
vénen necessàriament a buscar els ali
ments, cosa que té dues conseqüèn
cies principals: la primera és demanar
los el seu parer sobre el que els és més 
útil, i a l'ensems fer-los comprendre 
l'interès que tenim per realitzar aquest 
servei. l es pot tenir conversa sobre 
dietètica, cuina i les conseqüències 
pràctiques de l'aprofitament de cada 
un dels aliments distribuïts. 


Totes aquestes accions, encara que 
descrites ràpidament, pressuposen 
moltes hores de treball que, sota la 
supervisió d'una assistent social, rea
litzen un grup nombrós de voluntàries, 
les quals molts cops han reconegut, no 
ja el bé que puguin fer, sinó el bé que 
a elles mateixes els ha proporcionat 
el contacte cordial i freqüent amb 
tantes persones necessitades i amb 
els seus problemes tan greus. Més 


d'un cop hem sentit dir al nostre vo
luntariat: «és que ni sabíem que en 
la nostra ciutat hi hagués aquests 
problemes». 


Fruit d'aquestes demandes, s'han 
intentat dur a terme petits tallers amb 
grups molt reduïts, per provocar una 
mena d'hàbit amb treballs manuals 
molt senzills. 


La manca de mercat en les petites 
manufactures i la dificultat de les per
sones enfront del treball han impedit 
més èxits. 


Més d'un cop hem llegit que J. K. 
Galbraith diu que la nostra societat de 
consum margina necessàriament tots 
els que no s'adapten a la seva estruc
tura i ritme. 


Entre nosaltres trobem els autèn
tics marginats per aquesta societat. 
Molts creuen que no són recuperables. 
Tota persona és recuperable en una 
societat més humanitzada i menys 
competitiva. El que no és possible re
cuperar és una persona sense tracta
ment adient, que tingui en compte la 
seva idiosincràsia i situació, i amb una 
perspectiva de futur. 


En el que fou un antic centre par
roquial, buit des de fa uns anys, amb la 
col'laboració de la Germandat de la 
Mare de Déu de la Mercè, Càritas 
Diocesana fa funcionar ja fa uns anys 
una Escola de Promoció de la Dona, 
on es fan diverses activitats: 


- Curs d'iniciació laboral per a la 
dona. 
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- Classes de cuina. 
- Principis d'economia domèstica 


pràctica i dietètica. 
- Pediatria. 


Costura. 
- Promocions de la llar. 
- Cultura humana i social. 


Les religioses de la Companyia 
de Maria que viuen en el barri realit
zen en aquest centre gran part de la 
seva acció promocionadora, social i 
apostòlica. 


En un altre pis del mateix centre 
parroquial es va instaHar una Escola 
d'electrònica per a la joventut. En 
l'actualitat Càritas Diocesana l'ha 
traslladada a un altre centre, la qual 
cosa ha permès ampliar l'Escola de 
Promoció de la Dona, que actualment 
ocupa la part alta de l'edifici. 


En els baixos i en el local que va 
funcionar durant molts anys com a 
petit teatre del Centre parroquial, 
l'associació Compartir, que promouen 
els Germans Maristes, va instaHar un 
Centre per a nens i joves del barri, de 
totes les edats. 


Les principals activitats realitzades 
per personal voluntari formen una ex
tensa gamma, des de la quasi suplència 
de guarderia per als més petits fins a la 
compensació extraescolar i esportiva, 
amb totes les possibilitats intermèdies 
que les necessitats descobertes dia a dia 
suggereixen tant per als nens i adoles
cents com per als seus pares o familiars. 


Existeixen dins la geografia par
roquial diferents locals d'institu
cions d'àmbit molt més ampli, és a 
dir, tota la ciutat i fins la diòcesi 
(Lluita contra la droga, sida, Dit i 
Fet, Gent Gran, etc.). 


Cal fer esment especial d'una co
munitat femenina, les Hermanitas de 
Santo Domingo, que si bé actual
ment viuen en una altra parròquia, 
durant molts anys i des de l'inici de 
la seva fundació a Barcelona ho van 
fer en la nostra. La seva forma de 
viure, inserides en el món de la mar
ginació, actuant entre els més deshe
retats, allunyats, proscrits, no és cap 
promoció, sinó que preparen un 
camí cap a la persona com a tal, la 
seva estima i la seva preevangelitza
ció. Persones que malviuen en un 
món on han anat a parar per l' alco
hol, la droga i el seu propi menys
preu, quan escolten una veu amiga 
que vol compartir la seva situació i 
donar-los un cop de vista diferent, 
intenten recuperar les forces que ha
vien perdut per començar un camí 
que, tal com estan, és impossible ar
ribar a intentar-ho. 


Que la Mare de Déu de la Mercè, 
que en el segle XIII va inspirar a un 
ciutadà de Barcelona la manera d'alli
berar tots els habitants de l'àrea medi
terrània del problema social més greu 
del seu temps, alliberi avui la nostra 
parròquia, els nostres barris, de les 
seves opressions, pobreses, margina
cions i misèries. 







Desde Betania: una vivencia ambigua 
y brumosa del Evangelio 
MARISA MELERO, religiosa mercedària. Sant Feliu de llobregat 


1. Presentación 


Se me presenta ardua y dificil la 
narración de lo que en estos últimos 
siete años hemos vivido en la comu
nidad de Betania, de lo que hemos 
buscado, de los caminos que hemos 
recorrido y de los procesos que hemos 
presenciada. 


Como estribillo de fondo de toda 
este tiempo, una pregunta sin respues
ta: ¿ Còma se Iee el Evangelio en Be
tania? ¿ Cómo se Iee, se reflexiona y se 
expresa la Buena Noticia que hemos 
experimentada? ¿Cómo se comparte, 
se crece, se convoca a todos aquellos 
que buscan como nosotras hemos bus
cado? ¿Cómo se abre un espacio ecle
sial que nos permita pensar, celebrar, 
etc., el tesara que con tropezones, 
dificultades y a tientas se nos ha ida 
desvelando? 


Hemos caminada a oscuras; pedia
mos luces y todos se extrañaban. No 
encontrabamos palabras que ilumina
sen lo que nosotras vivíamos ... pero la 
Palabra estaba ahi, en la vida, en rea
lidad siempre habia estada alli, espe
rando para mostrarse. Habiamos des
cubierto algunas palabras verdaderas 
en los compañeros y compañeras, eso 
si, que caminaban por búsquedas si
milares ... ciegos guiando a ciegos, di-


ran algunos; pera cuatro ojos ven mas 
que dos, si no son cie gos del todo. 


2. Una historia de pasión 


Pilar llegó a nuestra casa un dia 
fresca de marzo del año noventa. Es
taba todavia convaleciente. Habia 
media pasado el mono en casa de las 
Oblatas de la calle Hospital. La re
cuerdo, el primer dia, sentada en el si
llón del comedor, con el ehandal fuc
sia y un par de bolsas que eran su 
equipaje. Llevaba el pelo largo, tenia 
el rostro palido y demacrada, sin dien
tes, sólo se le veian ojos. Y así, sin 
mas preambulos, pasó a formar parte 
de la comunidad. Tenia 34 años. 


Había vivido una infancia de aban
dono e institucionalización, una ado
lesceneia de maternidad prematura, 
una juventud de dependencias varias 
(prostitución, alcohol, drogas ... ). 


Decidió empezar de cero y aceptó 
la oportunidad que se le presentaba. 
Durante un año estuvo realizando un 
programa de toxicomanias. Comparti
mos muchos momentos: los miedos y 
esperanzas de reencontrar la parte mas 
sana de su familia, su hijo, la lucha 
contra el vacío y el sinsentido, la soli
daridad y el gusto de caminar juntas, 53 
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Después de un año volvió a tocar 
las drogas y le propusimos llevar a 
cabo un programa de toxicomanías 
mas totalizador, en otra ciudad; lo 
empezó pero, pasados unos meses, 
volvió a la calle, de donde había veni
do. No supimos mas de ella. La recor
dabamos. Había pasado mucho tiem
po cuando nos llamó para decirnos 
que estaba muy enferma, y fuimos a 
verla; ella quería seguir en la calle. 
Todavía pudimos verla una vez mas 
antes de que nos dijeran que había 
muerto. Era junio del 95. 


3. Una historia de resurrección 


Cuando Rosario vino a Betania 
nadie daba un duro por ella: ni por su 
salud ni por su comportamiento. Tenía 
muy poquitas defensas y, en la carcel, 
ya había tenido infecciones importan
tes. Había estado presa ocho afios, 
enganchada mas de diez. Su marido 
muerto de sida, un hermano muerto, 
dos hermanos presos. Pocos sabían 
que también podían contar con una 
hermana como un sol. Una mujer 
fuerte, capaz de aglutinar su propi a 
casa y a los hermanos dispersos, capaz 
de convertirse -desde su propia senci
llez y desde la precariedad en que 
vive- en referencia positiva para Rosa
rio. Un hijo de 14 afios que todavía 
esperaba a su madre. 


Al cabo de seis meses, con el sub
sidio de excarcelación y las 10 o 
\5.000 pesetas que ganaba de forma 
sumergida, se animó a emprender el 
camino de la autonomía y pasó a vivir 
al piso tutelado de la Zona Franca con 
otras dos mujeres. Después de ocho 


meses comienza a salir de la carcel 
uno de sus hermanos, al tiempo que le 
ofrecen un contrato digno de trabajo 
en el taller donde trabaja. Rosario se 
dice a sí misma que no puede permitir 
que su hermano duerma en pensiones 
si ella puede acogerlo. Decide alquilar 
un piso para ofrecérselo a él y al que 
pronto saldní. en libertad. 


Durante su estancia en el piso ha 
construido una buena relación con 
una mujer arabe que también vive allí 
y que trabaja en una iniciativa de rein
serción laboral del Baix Llobregat. 
Rosario conoce su situación: extranje
ra, con orden de expulsió n, de 53 
afios, analfabeta, con mas de veinte 
afios en España, siempre tirada en el 
alcohol y en el barrio chino ... Rosario 
piensa que si F. se queda sola volvera 
a dejarse, volvera a beber, y lo perdem 
todo. Le propone irse a vivir con ella 
y con los hermanos que han de ir lle
gando. Encuentran vivienda cerca de 
Betania y se van manteniendo. Hace 
casi un año y allí siguen los cuatro. La 
casa es luminosa, sencillísima, acoge
dora. Viven con lo necesario, con lo 
mínimo, se cuidan. 


4. El sentido y los descnbrimientos 


En la acogida y en el acompafia
miento hemos descubierto un espacio 
privilegiado de contemplación. Nos 
hemos sentido tan gratuitamente visi
tadas ... ! Hemos puesto un poquito, 
una nimiedad, y hemos encontrado mil 
veces mas; la humanidad ha salido a 
nuestro encuentro sorprendiéndonos. 
Betania se nos ha convertido en comu
nidad, en escuela, en celebración ... 







Hemos aprendido a disfrutar jun
tas momentos pequeñitos: la mesa 
compartida, el atardecer en el huer
to, el encuentro con cada persona, el 
crecimiento que se constata, a veces 
con dolor. Hemos aprendido a dis
frutarlos al maximo porque la vida 
no es nuestra, sino que pas a por de
lante de nosotras. 


Estamos aprendiendo a acercarnos 
con temor y temblor al drama que vi
vimos cada día; a descalzarnos respe
tuosamente porque el suelo que pisa
mos, el del avance hacia la humanidad 
de cada una de nosotras, es terreno 
sagrado (<<nada hay profano»). 


Hemos descubierto, dolorosamen
te, rostros desfigurados, sufrientes, sin 
apariencia humana, templos en rui
nas. También hemos gozado de ros
tros transfigurados, brillantes de 
tanta consciencia, casas luminosas e 
i1uminadoras. 


Sabemos que lo que vemos no es, 
ni mucho menos, definitivo, pero en 
algo participa. Somos pequeñas y no 
tenemos, en nosotras mismas, pala
bras definitivas de vida y de muerte, 
pero intuimos que la cruz y la muerte 


que nos pisa los talones y se cierne 
amenazante sobre nuestra historia no 
puede ser la última palabra. Intuimos 
que el fracaso y la muerte de tantas 
mujeres no pueden ser definitivos. Las 
historias de pasión que hemos con
templado no pueden acabar asÍ. 


Por otro lado, también sabemos que 
los milagros y resurrecciones que ve
mos tampoco son exactamente como 
la de Jesús (a lo sumo como la de 
Lazaro). Nuestras resurrecciones son 
débiles, pequeñitas, amenazadas de 
apagarse cualquier dia; pero en algo 
participan de la mañana luminosa de 
la resurrección, algo dejan entrever de 
la vida, algo dejan intuir de la presen
cia del resucitado en el camino de 
vuelta a Galilea. ¿No arde nuestro co
razón cuando releemos la historia a la 
luz de lo que vivimos? ¿No esta el sa
bor del Reino en nuestra mesa, en 
nuestros encuentros y asambleas ... ? 
En todo caso, aunque todos estos pen
samientos amontonados que nos sur
gen y ofrecemos no fuesen mas que 
vueltas y elucubraciones, muchas de 
nosotras tenemos conciencia de ha
ber encontrado un tesoro, de haber 
descubierto que la vida, así, merece 
ser vivida. 
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Memorias y susurros de un hombre 
pobre 
GABY, marginat i extranseünt dels carrers de Barcelona 


La otra mañana me encontraba 
sentado en un banco en el parque de la 
Sagrada Família. Suelo bajar algún 
día a tomar un poco el sol en estas 
tempranas mañanas de otoño. A mi 
lado se sentó una mujer con su hijo. El 
nano no tendria mas de ocho afios. 
Una pelota perdida fue a parar hasta 
los pies del nifio, y éste se agachó, la 
recogió, y enseftandosela a su madre 
le dijo: «mamà, mamà, cuando yo era 
niño tenia una igual ... ». No tendria 
aún ocho años y ya se sentia mayor 
(Ci/ando yo era niño .. .). 


A mi también me pasa un poca 
como a aquel niño. 


Cuando yo era pobre, mi casa era 
cualquier portal o boca de metro; mi 
cama, cualquier escalón; mis mantas, 
unos periódicos; mi luz, la oscuri
dad ... En aquella época vagabun
deaba mi pobreza por las calles y 
plazas. Supe lo que era el frío, el ham
bre, la soledad, el desprecio, la mar
ginación mas dura. La simple saliva 
me sabia a hiel y el rechazo de los 
setnejantes era total. 


Yo siempre diga que detras de 
cada marginada existe un ser huma
na y que detras de ese ser humana 
hay una vida y una historia. Desgra
ciada del que no tenga historia. Yo 


reivindico el res peto a la dignidad 
de cada uno de nosotros. 


i Vienen a mi memoria tantas casas, 
tantos momentos y tantos recuerdos ... ! 


Para ver un valle es preciso subir
se a una montaña. Pera cuando uno 
esta en el valle de la pobreza total, la 
montaña de la sociedad se ve altisima, 
casi inalcanzable. Desde este prisma 
las casas se ven de una manera muy 
diferente. La vista no ve las casas be
llas; el aido no oye casas agradables; 
los olores no son de rosas; los sabores 
no son nada dulces, y todo lo que uno 
toca deja mucho que desear. Todos los 
sentidos tiene un tona grisaceo. 


Os voy a decir algo mas de mL Y 
diga deciros porque no me gustan los 
que dicen contar casas: no me gustan 
los cuentistas ... La pobreza no se 
cuenta, se dice. Y se dice en voz alta, 
para escarnia de los poderosos, y de 
aquellos que lienen el privilegio de 
tenerlo toda y no dan el verdadero va
lor a las casas. 


Recuerdo otro dia que me encon
traba sentado en un banco de la plaza 
de Sant Agustí, en el Raval, muy cer
ca de la Escola Massana, que tiene 
también un gran patia con unos cómo
dos bancos. Eran lugares a los cuales 
yo solia ir a descansar de mis incesan-







tes vagabundeos diarios. Veía desfilar 
a la gente de un lado para otro. Yo sen
tado, sucio, hambriento. Mi única 
compañía so1ía ser una botella grande 
de plastico lIena de vino. Cuantas ve
ces me decía para mis adentros: ¡Dios 
mlo, cómo he lIegado hasta aqui! 


Bien, recuerdo que me levanté y 
me dirigí a una bodega de aquellas en 
las que nos reuníamos muchos margi
nados. Aún recuerdo su nombre: Casa 
Salamanca. El dueño so1ía dejamos 
sentar aunque no hiciéramos gasto ni 
consumiéramos. Estando sentado, un 
mangui se puso a mi lado. Le lIarnaba
mos el Uva. Me dijo que en el Institu
to Anatómico, si íbamos, nos compra
ban el esqueleto y nos pagaban un 
dinero. Decidimos pasar la noche jun
tos y presentamos a primera hora de la 
mañana. Pasamos la noche en la caja 
de un camión, uno pegado al otro, 
dandonos un poco de calor. Cuando 
amaneció contamos nuestro capital 
-dieciocho pesetas en total-, que nos 
permitía tomamos cada uno un par de 
copas de cazalla para aliviar nuestros 
tembleques mañaneros. Hicimos tiem
po y nos encaminamos hacia nuestro 
objetivo. AI llegar, el conserje nos 
preguntó qué queríamos y cuando le 
explicamos nuestra intención, casi 
nos echa a patadas ... 


Las luces del espíritu no son las 
luces de las bombillas. La vida me 
había arrebatado mi espíritu y se había 
llevado mi alma. Había lIegado a per
der mi ser por completo, arrastrando a lo 
mas hondo mi dignidad. Ya no existía ... 


Ha pasado el tiempo, y desde el 
fondo del valle de la pobreza he subi-


do algunos peldaños ... Tengo un pe
queño estudio alquilado donde vivo, 
por el que pago dieciocho mil pesetas 
mensual es, de las treinta y cinco mil 
que me dan por mi minusvalía total, 
pues físicamente funciono con el 
treinta y cinco por ciento de mis facul
tades fisicas. Con lo que me queda, 
tras pagar el alquiler y la luz, procuro 
que mi vida sea lo mas digna posible ... 


No me preocupa la pobreza mate
rial, sino que donde pongo mas ahín
co es en recuperar la verdadera rique
za del espíritu. Dentro de mí, donde 
había tanta tiniebla, hoy resplandece 
una luz maravillosa. En un mundo 
donde los valores espirituales se van 
perdiendo y donde parece que sólo la 
materia y la riqueza son sinónimo de 
felicidad, y en el que el ser humano, 
en su confusión, va en busca de gurús 
que le proporcionen cartas o pócimas 
de felicidad, yo he descubierto otros 
caminos ... 


Los problemas fisicos tienen res
puestas físicas y soluciones físicas, 
pero las cosas del alma y del espíritu 
tienen otras soluciones: las lIevamos 
dentro de nosotros mismos. La gran
deza del hombre y de la mujer esta en 
reconocer sus miserias. Nos da miedo 
que alguien nos las descubra. Las 
escondemos tanto que quisiéramos 
olvidarlas. Pero, ¿qué es el miedo? 
La falta de valor. Nos falta valor 
para aceptarlas, para enfrentarnos a 
nosotros mismos. Estoy en una so
ciedad miedosa, hipócrita y cobarde, 
donde la juventud busca horizontes 
y guías, cayendo a menudo en tram
pas sectari as, o enganchandose a dro
gas mortales. 57 
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Para vencer a un enemigo, lo pri
mero que tiene uno que hacer es cono
cerlo. El enemiga es muy poderosa, y 
la única anna que puede vencerlo es la 
fuerza del espiritu sano y sincero. La 
fuerza de la verdad. 


Yo amo la vida. Suelo levantar
me muy temprano para ver amanecer. 
Desde mi pequeño balcón observo 
cómo aparecen las primeras luces 
del dia. 


Hace un tiempo compartia mi pe
queño estudio con un canaria que me 
regaló una muchacha que se llama 
Rosa. Al canario le puse el nombre de 
Pichurrín. Ahora ya no lo tengo por-


que se murió. ¡Pera aprendi tanta de 
él! Cuando mis necesidades mas ele
mentales eran problematicas, como lo 
son aún ahora, el pajarillo se ponia a 
cantar y a cantar ... Un dia, observando 
su alegria, se me ocurrió pensar: -fija
te, Gaby, este pajaro, con un poca de 
agua y un poca de alpiste, cómo can
ta a la vida; y tú, que tienes mucho 
mas, ¿de qué te quejas? 


Siga siendo pobre, pera me niego 
a ser un pobre hombre ... Poseo alga de 
valor incalculable, mucho mas valioso 
que los chorros de oro: la esperanza. 
No sé si me queda todavía mucho tiem
po de vida, pera tengo fe en que lo 
mejor de mi vida esta aún por llegar ... 







El Pla diocesà de prioritats per a 
l'Apostolat Seglar de l'arxidiòcesi de 
Barcelona 
ANTONI MATABOSCH, delegat generol de l'Apostolat Seglar. Barcelona 


El dia 10 d'abril de 1996, l'arque
bisbe de Barcelona signà el Decret 
d'aprovació del Pla diocesà de pri
oritats per a l'apostolat seglar «el 
qual--<iiu- estableix les accions pasto
rals prioritàries, uns mitjans d'actua
ció adequats i l'aplicació fonamental
ment igual a totes les demarcacions, 
alhora que defineix la funció de les 
delegacions diocesanes que treballen 
en aquest camp apostòlic». 


Es tracta, per tant, I) d'un pla, és 
a dir, d'un disseny amb pretensions de 
globalitat en un camp concret de la 
pastoral; 2) diocesà, amb valor per a 
tot el territori de l'arxidiòcesi de 


. Barcelona. Pretén ser un factor d'uni
tat entre les quatre demarcacions epis
copals en què està organitzada la diò
cesi; 3) de prioritats, és a dir, que no 
pretén dir-ho tot sobre l'apostolat se
glar, sinó que estableix allò que es 
considera especialment important, 
allò que es vol remarcar, els accents 
que es volen subratllar a partir d'ara; 
4) d'apostolat seglar: aquí s'indica 
l'objecte del Pla, que no és altre que 


l'ampli camp de la promoció del laïcat 
en la diòcesi, especialment del laïcat 
associat. 


Pel setembre de 1993 el Sr. Arque
bisbe remodelà les delegacions d'a
postolat seglar creant el Consell o 
Equip dels cinc delegats: Joventut, 
Obrera, Universitària i Pobles i Co
marques (creada uns mesos més tard), 
coordinades pel Delegat general. Ben 
aviat, l'Equip de delegats i el Consell 
Episcopal es plantejaren dues pregun
tes de fons: com podem respondre 
millor al repte de l'evangelització? 
Com podem arribar a més gent i donar 
impuls al laïcat en l'evangelització? 
S'inicià així un procés de reflexió que 
ha durat més de dos anys. Cal reconèi
xer l'influx beneficiós en tot aquest 
camí del Concili Provincial Tarra
conense i de la Comissió Episcopal 
d'Apostolat Seglar (CEAS) de la 
Conferència Episcopal Espanyola. 


El pes del treball ha recaigut so
bre l'equip de delegats d'apostolat 
seglar. S'han fet consultes als movi- 59 







ments laïcals, especialment als d'Ac
ció Catòlica, i al Consell Pastoral 
Diocesà, i s'ha debatut diverses ve
gades en el si del Consell Episcopal. 
Es tracta, per tant, d'un Pla pensat i 
madurat. 


El Pla que comentem no pretén pas 
ser una gran novetat, dir coses com
pletament noves; es proposa, més 
aviat, recollir una tradició de decen
nis, fent-ne una ordenació, una actua
lització i una aplicació; és a dir, recull, 
resitua i prioritza en l'aquí i l'ara de la 
diòcesi de Barcelona. 


Pel que fa a documents anteriors 
que han estat una guia i font d'inspi
ració, recordem el Decret del Concili 
Vaticà II sobre els laics Apostolicam 
Actuositatem, el document sortit arran 
del Sínode sobre els laics, Chrístifide
les Laici (1988); el document de la 
Conferència Episcopal Espanyola 
Cristianos laicos, Iglesia en el Mun
do (l991), i les 23 resolucions sobre 
el laïcat del Concili Provincial Tar
raconense. 


A continuació exposaré els trets 
més remarcables del Document. 


1. Puut de partida 


donar protagonisme als laics, de pre
sència visible del que és cristià en la 
societat. 


2. Teologia i pastoral del laïcat 


Una correcta teologia del laïcat 
està a la base del Pla diocesà. En pri
mer lloc, pel que fa a la corresponsa
bilitat a tots els nivells: dintre de l'Es
glésia, en l'evangelització i en la 
transformació de la societat. Aquest 
laic correspon sable ha de tenir tres 
característiques: una clara identitat 
cristiana i eclesial, ha de ser evangelit
zador i també capaç de ser factor de 
comunió. 


S'ha d'evitar contraposar el cristià 
normal i corrent, que celebra la litúr
gia i participa de les ofertes corrents 
de les comunitats, i el cristià compro
mès, associat, abocat a l'evangelitza
ció. No hi ha laics de diverses catego
ries. Segons la doctrina del Vaticà lI, 
tot cristià està cridat al testimoniatge, 
a l'apostolat, al compromís, a l'evan
gelització. L'exercici d'aquesta crida 
serà divers, segons les capacitats i els 
camins de cadascú; però hi ha un sol 
ideal de laic. 


3. Necessitat de l'associadonisme 
Tot i la descristianització de la laïcal 


nostra societat, que es manifesta de 
moltes maneres, en el Pla s'insisteix 
que ens trobem en un moment propi
ci d'obertura de molts al transcen
dent, de demanda d'aprofundiment. 
Hi ha molts signes de represa, de 
ganes de treballar. Hi ha, per tant, 


60 una urgència d'evangelització, de 


El decret Ad Gentes (núm. 19) 
afirma que l'Església no està ben fun
dada si no hi ha un laïcat organitzat. El 
Pla insisteix en la urgència especial
ment avui d'aquest laïcat associat, 
sobretot entre els joves, ja que els cris
tians isolats molt dificilment COnserven 







i maduren la seva fe. L'ambient actual 
no educa cristianament, cal que el cre
em en l'associacionisme. 


La formació de laics madurs és 
molt necessària, però és un procés 
llarg i a voltes costós (especialment en 
l'actualitat), en què cal alhora perso
nalitzar la fe, cuidar-se de cada perso
na, i arribar a la massa, al màxim de 
gent possible. En tot cas caldrà provo
car i propiciar processos educatius, 
així com experiències creients, que 
facin de la fe quelcom personal, pro
per i vivencial. 


La diòcesi haurà de discernir, cui
dar, apropar i coordinar totes les asso
ciacions laïcals. Es crea un mitjà per 
tal d'afavorir-ho: els Fòrums d'Asso
ciacions Catòliques Diocesanes (la 
d'Adults i la de Joves), que seran les 
continuadores de la Conferència 
d'Organitzacions Catòliques amb 
més de vint anys d'història. El dia 7 
de maig de 1996, noranta organitza
cions es comprometeren a crear la 
d'Adults. 


4. L'Acció Catòlica 


a) Hereus d'una tradició 


El Pla estableix com a prioritat 
diocesana l'Acció Catòlica, sense 
que els moviments que la componen 
hagin de portar necessàriament aquest 
nom. 


L'Acció Catòlica nasqué sota el 
pontificat de Pius XI. El Concili Vati
cà II resituà i rellançà l'Acció Catòli
ca en el marc d'una eclesiologia re-


novada cap endins i oberta al món, i 
també en el marc d'una teologia del 
laïcat posada al dia. El decret Chris
tus Dominus encomana als bisbes 
«que participin i ajudin en les diver
ses obres d'apostolat seglar i, so
bretot, a l'Acció Catòlica» (núm. 
17). Tot el decret Apostolicam Actuo
sitatem dóna suport a l'apostolat dels 
laics i recomana especialment l' Ac
ció Catòlica tot definint-ne les qua
tre notes distintives (núm. 20). El 
decret Ad Gentes, sobre l'activitat 
missionera de l'Església, en parlar 
sobre la implantació de l'Església, 
demana que es fomentin diversos mi
nisteris, «entre els quals es troben 
les funcions dels sacerdots, els dia
ques, els catequistes i l'acció Catò
lica» (núm. 15). 


L'exhortació apostòlica post-sino
dal Christifideles Laici diu que «en
tre les diverses formes apostòliques 
dels laics que tenen una particular 
relació amb la jerarquia, els pares 
sinodals han recordat explícitament 
diversos moviments i associacions 
d'Acció Catòlica» (núm~ 31). 


El document de la Conferència 
Episcopal Espanyola Els cristians 
laics, Església en el món, explica 
aquesta especial estima dient que 
«l'Acció Catòlica, d'acord amb la 
doctrina de les quatre notes, no és 
una associació més, sinó que en les 
seves diverses realitzacions [. . .] té 
la vocació de manifestar la forma 
habitual apostòlica dels "laics en la 
diòcesi ", com organisme que articu
la els laics de manera estable i asso
ciada en el dinamisme de la pasto
ral diocesana» (núm. 95). 61 
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Finalment, el Concili Provincial 
Tarraconense parla de l'Acció Catòli
ca en set de les seves resolucions 
(núm. 5,22,23,28,29,107 i 131) i 
proposa que a cada diòcesi es recone
gui, potenciï o implanti i doti de recur
sos els moviments d'Acció Catòlica, 
especialitzada o general. 


b) Teologia de l'Església local 


La prioritat de l'Acció Catòlica 
en les diòcesis només es pot enten
dre en el marc d'una bona teologia 
de l'Església local. L'Església local 
és l'encarnació de l'Església en un 
ací i un ara. S 'ha d'entendre com 
una comunió, en multiplicitat com
plementària de carismes i ministeris, 
amb el bisbe i sota la seva responsa
bilitat, on cada vegada més els reli
giosos entenen que treballar en una 
església particular és compatible 
amb el seu carisma propi. La dioce
saneïtat, per tant, té una gran força. 
En aquest context s'entén que el Pla 
parli de l'Acció Catòlica com «la 
forma habitual, bàsica, d'associa
ció laïcal que ofereix la diòcesi» 
(núm. 2.1), la manera diocesana de 
ser laic o el laïcat diocesà; la raó és 
què es proposa el mateix fi apostòlic 
de la diòcesi, de l'Església local: 
l'evangelització, la vocació a la san
tedat, la formació, la impregnació 
del temporal per l'Evangeli. Té la 
mateixa preocupació catòlica que té 
l'Església i per això no exclou nin
gú. L'Acció Catòlica s'uneix i s'in
sereix en el que és comú en l'Esglé
sia i queda oberta a l'aprofundiment 
dels carismes; tot i que aquesta, 
l'Acció Catòlica, només en té un, 


de carisma: el de la mateixa diòcesi. 
L'Acció Catòlica ha de servir per 
a tothom i per això ha de buscar 
els mitjans que ho facin possible, 
assequible. 


El que hem dit fins ara explicita la 
primera nota de l'Acció Catòlica (:el 
seu objectiu immediat és la finalitat 
apostòlica de l'Església) i se 'n de
dueix la quarta (: la comunió orgàni
ca amb el ministeri pastoral diocesà). 
Les altres dues notes són que formin 
una associació i que la direcció sigui 
dels laics mateixos. 


L'Acció Catòlica no exclou, sinó 
que pressuposa altres associacions, 
laïcals o no, segons els diversos ser
veis o carismes. No implica ni vol cap 
exclusivisme ni privilegi, sinó que és 
un servei a tots. 


L'ideal fóra que de la mateixa 
manera que no es pot entendre una 
parròquia sense les celebracions do
minicals, la catequesi i l'acció social, 
hi fos sempre present l'Acció Catò
lica com a forma normal d'associa
ció dels laics. Hauria de formar part 
de l'estructura bàsica de la parrò
quia. No cal que cada rector s'escar
rassi a crear nous moviments; ja hi 
ha els pròpiament diocesans, els 
d'Acció Catòlica. 


c) Una Acció Catòlica, 
dues modalitats 


El naixement de l'Acció Catòlica 
especialitzada representà una gran 
revitalització d'aquest moviment. 
Milers de militants i clergues es for-







maren, donaren i segueixen donant 
fruit. A casa nostra es creà una 
tensió amb la no especialitzada 
(nois, noies, homes i dones) i una 
progressiva desaparició d'aquesta. 
En altres països, com per exemple 
Itàlia, han conviscut i conviuen 
les dues modalitats perquè es consi
deren mútuament com a comple
mentàries. A Milà, per exemple, 
hi ha una immensa base d'Acció 
Catòlica general i una florent espe
cialització. 


La reflexiò que en els darrers 
anys s'ha anant fent a la CEAS (Co
missió d'Apostolat Seglar de la 
Conferència Episcopal Espanyola), 
amb la co¡'¡aboració de capellans i 
laics catalans (que més tard ha des
embocat en el Concili català), ha 
portat a la conclusió que convindria 
tenir una doble modalitat d'Acció 
Catòlica, especialitzada i general. 
Per un doble motiu. D'una banda, es 
veu convenient crear un instrument 
per tal d'arribar encara més lluny 
en l'evangelització. D'altra banda, 
perquè respon a dues dimensions 
pastorals: 


- La General respon a l'acció ge
neral de l'Església que en un lloc 
es cuida de les persones i evangelit
za; respon al treball ordinari en la 
parròquia o altres llocs semblants, 
treballa amb la gent que s 'hi mou i 
la cohesiona; pot néixer d'un medi 
(per exemple, d'un CCU) però 
sense voluntat d'especialització; 
els seus afiliats actuen en l'àmbit 
més immediat, per exemple el barri; 
posa un accent especial en I a for
mació; pot néixer o bé per assump-


ció de realitats existents o per nova 
creació. 


- L'especialitzada respon a la 
voluntat de presència i testimoniat
ge evangelitzador en un medi con
cret (obrer, universitari, etc.); neix 
com a exigència d'encarnació en 
cada medi humà; vol estar més 
en contacte amb els àmbits més des
cristianitzats; es fa també des de 
la parròquia i cap a la parròquia; 
posa un especial accent en la revisió 
de vida. 


Es tracta d'una doble modalitat 
d'una sola i única Acció Catòlica. Les 
dues modalitats s'han de veure com a 
complementàries, mai en oposició. 
S'han de potenciar les dues i l'ideal 
seria que hi hagués traspàs de gent de 
l'una a l'altra. 


El Pla preveu crear un Consell 
d'Acció Catòlica per tal de fomentar 
la tasca evangelitzadora de la diòce
si, coordinar i enfortir els deu mo
viments existents, potenciar la do
ble modalitat i afavorir la relació 
amb el govern diocesà. El Consell 
quedà constituït el dia 15 d'abril 
d'enguany. 


5. Territorial i funcional 


Des de fa molt de temps hi ha di
ficultats d'encaix entre l' àmbitterrito
rial (parròquia, arxiprestat, demarca
ció) i l'àmbit funcional (moviments, 
associacions, secretariats, delega
cions diocesanes). Hi ha moltes per
sones que tendeixen a valorar només 63 
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l'estructura parroquial i les agrupa
cions de parròquies i consideren que 
tota la resta són purs serveis o ofer
tes facultatives. Altres, voldrien 
copiar a la diòcesi l'estructura de 
govern central o autonòmic, en què 
l'important són els ministeris o con
selleries (funcionals), els quals de
terminen les directrius que han de 
ser aplicades al territori. La veritat 
és que en l'Església el pes territo
rial ha estat, és i seguirà essent molt 
gran. El que poc a poc es va obrint 
camí és que s'ha d'enfortir la dimen
sió funcional, sense la qual el mateix 
territori queda afeblit. El Pla intenta 
establir un equilibri entre els dos 
àmbits a fi que la vida cristiana i 
l'evangelització en quedin poten
ciades. 


A) Acció Catòlica i parròquies 


El Pla diu que «La parròquia i 
els moviments d'apostolat seglar 
han de ser complementaris, a fi de 
fecundar-se mútuament» (núm. 1.7). 
En altres llocs es diu el mateix pel 
que fa a l'Acció Catòlica. Crec que 
seria convenient 


Procurar que progressivament hi 
hagi més confiança i j]'lusió per uti
litzar el mitjà de l'Acció Catòlica. 
En bastants llocs fins avui no s'ha 
tingut prou en compte. Cal engres
car i oferir materials. 


Intentar convèncer de ]' actualitat 
de ]' Acció Catòlica, perquè posa el 
laïcat en el lloc que li correspon fo
namentant-se en una sana teologia 
del laïcat i de l'Església diocesana. 


Mostrar exemples concrets de 
parròquies on les dues modalitats es 
viuen com a complementàries i el 
seu conjunt ajuda a la globalitat de 
la vida parroquial. 


B) Delegacions i territori 


Tot l'apartat tercer del Pla està 
dedicat a aquest tema. En primer 
lloc s'estableix un principi general: 
el bisbe, en la seva cura de l'Esglé
sia particular, divideix la diòcesi 
territorialment i té delegades tas
ques pastorals funcionals. «Aquests 
dos instruments [. . .] no poden anar 
per camins divergents. A fi que 
donin tot el seu fruit cal no sols 
que estiguin coordinats, sinó que, 
de fet, treballin junts, perquè al Po
ble de Déu no li falti tot l'aliment 
que necessita. Entre tots cal fer pos
sible que els laics puguin seguir 
Jesucrist de prop i viure l'Evangeli en 
comunitat, a l'Església, i esdevinguin 
evangelitzadors.» (núm. 3.2). 


En segon lloc, es determina la 
tasca concreta de les delegacions 
d'apostolat seglar: «treballen per
què tota l'Església diocesana reco
negui el lloc que correspon als laics, 
que es compti amb ells, que els si
guin ofertes oportunitats de forma
ció, que rebin missió, que així pu
guin ser ferment en la massa, 
testimonis de Jesucrist, evangelitza
dors des de la quotidianitat de la 
vida tan plural. Que puguin arribar 
a tot arreu com a presència eclesial 
en el món d'avui, i ser en l'Església 
diocesana la veu del seu propi món» 
(núm. 3.3). 







Conclusió 


Aquest Pla diocesà de prioritats 
per a l'apostolat seglar, com tot docu
ment programàtic, és un recull de con
viccions assumides pel responsable 
d'una diòcesi i indiquen un camí a 
seguir. És clar que des d'un programa 
decidit i proposat fins a la seva aplica
ció hi ha un gran pas. Un pas que es 
farà o no segons les adhesions que 
provoqui, les voluntats que animi, els 
sacerdots que entusiasmi, els seglars 


que arrossegui, els materials de treball 
que es puguin oferir. És a dir, es trac
ta d'un inici de camí obert, que estem 
convençuts que proposa unes perspec
tives vers un laïcat més adult, més co
hesionat, més evangelitzador. Els de
legats episcopals que hem col·laborat 
en la seva elaboració estem disposats 
a ajudar a que poc a poc es vagi rea
litzant; però el que està molt clar 
és que hi ha de treballar molta més 
gent. Aquest és el gran repte i la de
manda que fem. 
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L'Acció Catòlica Obrera (ACO) 
Com el llevat dins la pasta 
DÈLIA VIEDMA, militant d'ACO. Vallès Oriental 


La raó de ser 


Perquè és i ha de ser missionera, 
sempre ha calgut i caldrà que l'Esglé
sia estigui arrelada i compromesa amb 
la realitat del poble, de la gent més 
pobra d'aquest poble. Hi ha i hi haurà 
també la necessitat i el dret de tota 
dona i de tot home de conèixer, esti
mar i seguir Jesucrist, el Fill, el cami 
que ens portarà al Pare, al Regne que 
ell ens té preparat. Per això també hi 
ha hagut, hi ha i continuarà havent-hi 
petits nuclis d'Església que volen i 
intenten respondre d'una manera acti
va i pedagògica a cada nucli ambien
tal de la societat, partint de la realitat i 
les necessitats de les persones i do
nant-ne resposta adequada. D'aquí la 
raó de ser dels moviments especialit
zats d'acció catòlica. ACO (Acció 
Catòlica Obrera) és un d'aquests mo
viments que, diria, d'una manera si
lenciosa, sense fer gaire soroll, ha anat 
arrelant-se i fent Església dins el món 
obrer. Com el llevat dins la pasta, que 
no es veu però la fa créixer; com la sal 
dins l'aliment, que tampoc no es veu 
però dóna bon gust; com la llum que 


no es veu ella mateixa però que tot ho 
iHumina i fa que puguem fruir de les 
formes, dels colors, dels rostres de les 
persones, finestres que ens permeten 
veure el rostre de Jesucrist. ACO, amb 
els seus defectes, deficiències, errors 
(perquè som un col· lectiu humà i per 
tant pecador), en la mesura que estem 
empeltats en Crist, som això, un mo
viment evangelitzador dins el món 
dels treballadors, Donar a conèixer 
Jesucrist, inserits en aquest món, com
promesos i solidaris amb les aspira
cions d'alliberament, de dignitat, de 
justícia i de felicitat dels homes i les 
dones més necessitats. 


Una mica d'història 


L'ACO va néixer a França, cap al 
1950. Després de diversos intents de 
formar un moviment adult a l'estil de 
la JOC, diversos exjoeistes i consi
liaris, coneixedors de la JOC i de la 
RVO, van fer possible ACO com a 
moviment. De França va passar a 
Suïssa i d'alguna manera el seu 
esperit i metodologia s'ha conta-







giat a d'altres moviments en països 
europeus i d'Amèrica del Sud. 


A Barcelona va començar el 1953, 
partint d'una situació semblant a la 
francesa: la inquietud d'exjocistes per 
continuar la RVO i el compromís dins 
el món obrer, amb un tarannà jocista, 
partint del pensament, l'esperit i la 
pedagogia de Cardijn. D'una banda la 
necessitat i de l'altra l'Esperit que tre
balla i se serveix dels esdeveniments 
de la història i de les persones van fer 
possible l'ACO a Barcelona. L'Abbé 
Maréchal, consiliari de la JOC i de 
l'ACO a Suïssa, va coincidir amb uns 
exjocistes a la sortida del metro a 
Barcelona. Ell anava de pas cap a 
Fàtima i els va demanar una informa
ció. En conèixer-se i comunicar-se, 
l'Abbé va decidir quedar-se amb 
aquestes persones uns dies. Així va 
néixer l'ACO a Barcelona. L'Abbé va 
venir diverses vegades i va fer el se
guiment de l'ACO barcelonina i dels 
seus militants. Va escriure expressa
ment per al nostre moviment el lIíbre 
La revisió de vida, editat per Nova 
Terra. I sempre escrivia cartes, sobre
tot per Nadal. També és autor del lli
bre La nostra vida a l'Església dia a 
dia, editat per Publicacions de l'Aba
dia de Montserrat el 1994. Aquells 
que el van conèixer parlen del carisma 
extraordinari d'aquest home. L'Abbé 
Maréchal va anar amb el Pare als 99 
anys l'agost de 1995. 


Molts han estat els militants i con
siliaris que han dedicat gran part de la 
seva vida a la construcció de l' ACO a 
Barcelona; a ells hem d'agrair la seva 
existència. Jo diria que l' ACO ha anat 
fent un constant treball d'adaptació 


organitzativa, formativa, etc., per res
pondre d'una manera dinàmica als 
seus militants i a la realitat obrera en 
les diverses circumstàncies sociopo
lítiques i eclesials de la nostra histò
ria recent, sempre essent fidel a tres 
opcions fonamentals i prioritàries: 
Jesucrist. El món obrer. Dins l'Es
glésia. 


IDENTITAT DE VACO 


Per a un millor coneixement dels 
lectors i per a una major fidelitat al 
moviment crec bo transcriure el Docu
ment d'identitat d'ACO aprovat en el 
V Consell l'any 1993: 


1. Identitat d'ACO 


1.1. Com a moviment d'Església 


1.1.1. Acció Catòlica Obrera (ACO) 
és un col'lectiu de creients que for
mem part de l'Església de Jesucrist. 
De la paraula de Jesús, transmesa per 
l'Església a través dels segles, ens ve 
la fe, l'exigència de concretar-la en la 
nostra vida i de compartir-la amb tots 
els treballadors. 
1.1.2. ACO vol viure fidel a l'Evange
li, a la classe obrera i a l'Església de 
Jesucrist. I vol viure una experiència 
eclesial i missionera que ajudi a supe
rar el divorci que històricament ha 
existit entre l'Església i el món obrer. 
1.1.3. En cada grup de RdV, en 
l'equip de zona i en el comitè hi ha 
sempre la presència d'un o més consi
liaris. Preveres, religioses i laics estan 
fent de consiliaris en el moviment. La 
tasca del consiliari està al servei del 
coneixement de l'Evangeli i l'acom- 67 







panyament de l'experiència, expres
sió, celebració i testimoni de la fe a 
partir del que vivim i del que fem. 
També ajuda que aquesta experiència 
cristiana sigui eclesial i comunicable 
als companys del món obrer. 


1.2. Com a moviment evangelitzador 


1.2.1. Som buscadors de Déu en la 
vida i més concretament en la vida 
obrera, en les seves lluites i dificultats. 
Creiem que Déu es manifesta en la 
realitat dels homes i que la seva veu 
arriba a cadascun dels nostres com
panys. Volem ser reveladors d'aques
ta presència de Déu. 
1.2.2. Evangelitzar a ACO és anunciar 
Jesucrist a la classe obrera; ens cal 
portar una acció que faciliti compartir 
la Bona Nova de Jesucrist. Es tracta 
de ser presents en les lluites per cons
truir un món on la política i els diners 
estiguin al servei de l 'home, on no hi 
hagi lloc per a les guerres, l'opressió 
dels pobles i les causes que i<:s provo
quen; on els homes puguin ser germans. 
1.2.3. Evangelitzar és també anar 


fent possible una Església que vagi 
sent entre els homes una presència 
col· lectiva de Jesucrist, de l'Evange
li. L'evangelització es va realitzant en 
una història, en un procés enmig de la 
vida quotidiana, a través de compartir 
cada dia, en l'amistat, en el testimoni. 
Amb el temps fem l'experiència que 
la nostra fe és una riquesa a compartir 
amb els nostres companys. Compartir
ho és un deure d'amistat i d'amor. 


1.3. Com a moviment dins de 
la classe obrera 


1.3.1. ACO és un moviment format 
68 per homes i dones que per la nostra 


condició, o per la nostra opció de clas
se, formem part de la classe obrera, 
participant en la dinàmica del movi
ment obrer a través del nostre compro
mís en les seves organitzacions i asso
ciacions, o amb la nostra presència en 
tots els aspectes de la vida dels nostres 
barris i pobles. 
1.3 .2. Participem de la pluralitat ideo
lògica que anima avui les organitza
cions de classe. Som persones com
promeses en organitzacions distintes, 
però amb un mateix objectiu: que 
s'acabin la injustícia, l'odi, l'explota
ció i la dominació d'uns homes per 
part d'altres homes. Perquè creiem 
que estem cridats a viure lliures en 
una societat on no hi hagi explotadors 
ni explotats, sinó homes i dones iguals 
i solidaris. 


1.4. Com a moviment educatiu 


1.4.1. Una característica d'ACO, he
retada de la JOC, és que som un mo
viment educatiu. Perquè: 
- La nostra reflexió personal o en 
grup parteix sempre de la vida, dels 
fets, de les situacions concretes. 
Això ajuda que tothom participi i 
expressi les seves vivències, neces
sitats i aspiracions. 
- Respecta els processos de cada per
sona i l'ajuda a créixer en la fe i assu
mir el seu compromís en la vida, amb 
accions que siguin possibles. Impulsa 
cap a la coherència amb les opcions 
preses. 


Potencia la relació i la comunicació 
entre companys de treball, veïns, etc. 


1.5. Com a moviment arrelat en una 
història, en un temps i en un país 


1.5.1. Des del seu naixement, l'any 
1953, l'ACO ha impulsat els seus mi-







litants a encarnar-se en la història con
creta del moviment obrer del nostre 
país i de la lluita per reconstruir una 
identitat de classe i de naciò, oberts a 
la realitat de la immigració i a l'apor
tació cultural dels treballadors que 
han arribat a Catal unya. 
1.5.2. ACO impulsa els seus militants 
a adquirir una consciència a nivell 
mundial, a fi que puguin donar respos
tes apropiades a les realitats actuals,ja 
que les forces polítiques i, sobretot, 
les econòmiques actuen sobre àmbits 
que van molt més enllà del nostre pro
pi país. 


2. Objectius del moviment AeO 


2.1. L'evangelització 


2.1.1. Aquesta evangelització, es dóna 
tant amb el testimoni de vida personal, 
d'entrega, de lluita, del militant 
d'ACO, com amb l'esforç constant de 
reunir les persones, tot valorant la 
seva vida, o explicant, en moments 
concrets, la fe que ens anima. Tam bé 
manifestant com a grup de cristians la 
nostra fe als nostres companys. 


2.2. Presència en tota la vida obrera 


2.2.1. La nostra presència conscient 
en tota la vida obrera (associacions 
polítiques, sindicals, veïnals, i altres), 
dins d'un projecte transformador, és 
condició indispensable per dur a ter
me una acció alliberadora i per apor
tar un missatge creïble als altres. 
2.2.2. Dins d'aquesta vida obrera re
coneixem els valors de la nostra clas
se i ens unim a la lluita i a l'acció 
que neix i es realitza en els diferents 
col· lectius, ja siguin centres de treball 


o organitzacions. Accions que perme
ten un desenvolupament cultural i po
lític de la classe obrera. 
2.2.3. Valorem la participació de l'ho
me i de la dona, en pla d'igualtat, tant 
en les feines familiars com en la vida 
col·lectiva. 
2.2.4. Ens cal estar al dia en les qües
tions que més afecten els treballadors, 
qüestions que van modificant la ma
teixa composició social i les estratè
gies i propostes que la classe obrera 
pot oferir al conjunt de la societat. 


2.3. Acollir les aspiracions pro fondes 
dels treballadors per dinamitzar 
l'acció personal i col· lectiva. 


2.3. L A través de les nostres revisions 
de vida descobrim alguna cosa més 
que els fets i la seva aparença externa. 
Els problemes i la forma d' expressar
los, com es viuen i com s'intenta solu
cionar-los, ens fan adonar de quins 
valors mouen les persones i quines 
motivacions animen a l'acció. A tra
vés d'això descobrim les aspiracions 
profundes que viuen i anbelen els nos
tres companys de classe. 
2.3.2. Intentem respondre a aquestes 
aspiracions a través de propostes d'ac
ció personal i obrim noves pistes d'ac
ció coHectiva, tot aportant nous ele
ments, en especial els de la nostra fe, 
la nostra esperança i la nostra raó de 
VIure. 


2.4. Iniciar a ACO 


2.4.1. El desig d'ampliar el moviment 
Aeo està en la seva pròpia naturale
sa. L'impuls evangelitzador ens llança 
a fora, ens obliga a escampar-nos per 
arribar a tot arreu. 
2.4.2. Fer possible que els nostres 69 
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companys, i d'altres persones, puguin 
compartir en grup la vida i la fe, i fer 
el seu procés, amb el seu propi llen
guatge i amb la seva pròpia historia. 
2.4.3. El grup serveix per descobrir 
que Déu és present en la nostra vida i 
en la vida col·lectiva. 
2.4.4. Aquests grups aniran veient la 
importància de coordinar-se amb al
tres grups d'ACO a fi d'integrar-se en 
el nostre moviment. 


2.5. Atendre l'avenç personal del 
militant 


2.5.1. En el moviment ACO hem de 
vetllar per comprendre cada persona 
en la seva situació, procés i història. 
ACO ha d'acompanyar cadascú per
què vagi personalitzant la seva expe
riència de fe i vagi trobant allò que 
necessita a cada moment per avançar. 
Per això ACO organitza jornades de 
formació, on s'aprofundeix tant en 
l'anàlisi de la realitat com en el conei
xement de l'Evangeli i la teologia per 
respondre als interrogants de la seva 
vida i de la seva fe. També ha d'ajudar 
a descobrir l'oració personal i comu
nitària i a avançar-hi. 
2.5.2. Tots els militants ens hem de 
sentir responsables del moviment 
ACO. Cal preparar bé la RdV, prendre 
iniciatives perquè la marxa del grup 
millori i cuidar el caliu humà; també 
hem de ser responsables de la marxa 
de la zona i del comitè. Som un movi
ment orientat, dirigit i organitzat pels 
seus militants i cal que ens estimulem 
mútuament a assumir-ho. 


2.6. Celebrar la nostrafe 


2.6.1. Els militants d'ACO ens trohem 
sovint enmig d'un ambient que està 


lluny de reconèixer Jesucrist. Per tant, 
ACO ha d'ajudar-nos a celebrar en la 
fe de Jesucrist, la nostra vida obrera i 
la nostra acció. 
2.6.2. Amb els nostres companys in
tentem compartir-ho tot; també els 
moments en què se celebra la vida i 
l'acció, en els quals nosaltres veiem la 
presència de Jesucrist. Volem expres
sar-ho amb senzillesa, tot respectant 
llur concepció del món, ja que per a 
nosaltres és vital: l'Esperit de 
Jesucrist és viu enmig de la vida, de la 
lluita i del sofriment, de les alegries i 
les conquestes de la classe obrera. 
2.6.3. Els sagraments han de ser signi
ficatius per als homes i per a les dones 
de tot temps i condició, ja que són sig
nes de l'acció de Jesucrist. Per això, si 
més no en els ambients populars, han 
d'expressar-se en un llenguatge clar i 
entenedor. 
2.6.4. A Jesucrist el volem compartir, 
com una font de pau, de llum, de sen
tit i de força: és la nostra esperança. 
Tota acció que brolla de l'amor a la 
justícia i de l'amor a la dignitat dels 
homes va construint, ja, indefecti
blement, el Regne de la fraternitat 
definitiva. 


3. Mètodes 


3. J. Mètode: la revisió de vida 


3.1.1. A l'ACO seguim el mètode de 
la revisió de vida obrera (RVO) per 
descobrir la importància dels fets, 
com hi estem implicats, com a través 
d'ells Déu ens parla i ens convida a 
transformar-nos (conversió) i a trans
formar la realitat (compromís). 
3.1.2. Partim sempre de la nostra vida, 







de l'acció que portem, de les situa
cions i problemes que vivim, tant a ni
vell personal com col, lectiu; sempre 
amb fets concrets. Es tracta de com
prendre i acollir en profunditat tota la 
vida que hi ha darrera de les paraules 
que estem escoltant. 
3.1.3. Tenim la necessitat de fer la 
RVO en grup. Un grup en el qual pu
guem tenir prou confiança i sentir-nos 
prou lliures per parlar dels fets que 
vivim i de com els vivim. Tan sols en 
grup se 'ns facilita descobrir les causes 
i les repercussions dels nostres fets, de 
les persones i dels col'lectius impli
cats; aprofundint-hi més, intentem ar
ribar a les motivacions i els desigs que 
animen (la lluita, l'acció) tot allò que 
vivim; és així com descobrim les aspi
racions profundes que viuen i anhelen 
els nostres companys de classe i com 
percebem les dimensions col'lectives 
dels nostres fets. 
3.1.4. En la RVO intentem fer l'expe
riència de contemplar la nostra vida 
des de la mirada de Déu, i veiem que 
tots estem implicats en l'egoisme, la 
deixadesa, les pors ... però també cons
tatem que tots tenim unes aspiracions 
i unes experiències de lluita, de vèncer 
la barrera de la nostra insolidaritat; 
això ens impulsa al compromís per la 
justícia i notem així que ja comencem 
a participar de la resurrecció de 
Jesucrist. 
3.1. 5. En l'actuar mirem de respondre 
a totes les aspiracions a través de pro
postes d'acció personal, alhora que 
obrim noves pistes d'acció col· lectiva. 
De fet, mirem d'acollir lliurement les 
crides a l'acció i a la conversió que 
cadascú sent. 
3.1.6. Acabem amb un silenci que 
dóna pas a l'oració personal i comuni-


tària d'acció de gràcies, de petició de 
perdó, d'ajuda ... A vegades culmina 
amb la celebració de l'eucaristia. 
3.1.7. Però la RVO no és només un 
mètode, sinó un esperit que va confi
gurant un estil de ser i de viure obert, 
crític i transformador, i una nova ma
nera d'anar-nos convertint en segui
dors de Jesucrist. Al llarg dels anys, 
els militants anem entrant en aquest 
esperit que ens fa permanentment 
atents al teixit concret de la nostra 
vida, personal i col, lectiva, per con
templar-la a la llum de la nostra fe: en 
definitiva, a la llum de Crist. I per 
anar-la transformant en la força del 
seu Esperit. 


4. Mitjans 


4.1. El moviment Aea té mitjans per 
poder recollir i transmetre aquestes 
vivències, com són: 


- Jornades de reflexió per zones. 
- Jornades de responsables de grup. 
- La Jornada General de Militants, en 
la qual s'aprofundeix en un tema que 
serà punt de referència durant tot el 
curs. 
- Trobades de reflexió per temes espe
cífics que són d'actualitat i als quals 
som especialment sensibles. 
- El Butlletí i materials per a respon
sables i militants. 


5. Iniciació de nous militants 


5.1.1. La procedència dels equips en 
camí, i en general dels que comencen 
a connectar amb el moviment ACO és 
diversa; per exemple, n'hi ha que pro- 71 
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cedeixen de moviments juvenils cris
tians, altres d'ambients de parròquies 
obreres, d'altres arriben a través de 
l'amistat amb els militants en els bar
ris o en el lloc de treball, etc. 
5.1.2. ACO ha d'acollir d'una mane
ra adequada totes i cadascuna 
d'aquestes persones, partint de la seva 
realitat i facilitant el seu procés de 
creixement en el compromís i la fe. 
5.1.3. Es necessita un cert temps per 
conèixer l' ACO, els seus objectius i la 
seva metodologia. Per això i per res
pectar el procés de les persones, ACO 
ha d'assegurar un temps d'iniciació, 
abans d'entrar a formar part de grups 
que ja tenen el seu ritme. 
5.1.4. Durant aquest període d'inicia
ció han de ser acompanyats per mili
tants coneixedors d'ACO i capaços de 
saber transmetre els seus objectius i 
metodologia. Aquests militants amb 
algun consiliari han de dedicar temps 
a aquesta tasca. Tot això ha de ser aju
dat des del moviment ACO amb un 
pla d'iniciació, uns materials i una re
visió periòdica del procés que es va 
portant. 
5.1.5. Aquest procés d'iniciació té 
com a feina fonamental entrar en l'ex
periència de la revisió de vida; es trac
ta, doncs, d'aprendre a veure i a conèi~ 
xer la realitat que vivim cada dia, i de 
treballar la consciència de pertànyer a 
la classe obrera. I amb tot això cami
nar cap a una visió de la vida coherent 
amb la classe obrera i l'Evangeli. 


6_ Relacions del moviment ACO 


6.1. Amb l'Església local 


6.1.1. ACO forma part de l'Església 
diocesana i participa en les instàncies 


d'Església per fer-hi present la veu del 
món obrer. En aquest sentit, constatem 
que hi ha militants d'ACO compro
mesos en consells pastorals, cateque
si i altres serveis de l'Església. 
6.1.2. Com a moviment, ACO partici
pa en la Pastoral Obrera de Catalunya. 


6.2. Amb altres instàncies eclesials. 
estatals i internacionals 


6.2.1. ACO forma part del Moviment 
Mundial de Treballadors Cristians 
(MMTC). Igualment està en relació 
habitual amb l'ACO francesa i la 
LOC de Portugal. 
6.2.2. ACO participa de les trobades 
de Pastoral Obrera a nivell de l'Estat 
espanyol. 


Aprovat en el Vè Consell 
Sant Cugat-Maig 1993 


Funcionament organitzatiu 


- L'equip de militants. L'equip de 
militants és la base organitzativa del 
movime,nt. És on es fa l'experiència 
més concreta de la RV i de l'estudi de 
l'Evangeli. 


- Zones. Són l'agrupació de diver
sos grups d'un territori concret, poble, 
barri, comarca, demarcació episcopal. 
Tenen vida pròpia, tenint en compte 
els objectius i prioritats que tot el mo
viment s 'ha donat per à cada Curs. 


- Comitè. És on es coordinen les 
diferents zones. En el comitè es fa el 
seguiment de la marxa del curs en tot 
el moviment. Es programa, es revisa i 
s'impulsa aquesta marxa d'acord 
amb els objectius i prioritats acor
dats en el consell. S'acull la situació 







i les interpel'lacions que vénen del 
món obrer i dels sectors més empo
brits i marginats, així com de l'Esglé
sia, i s 'hi reflexiona. 


- Comitè permanent. Compost pel 
president, la presidenta, el consiliari 
general i l'alliberada o alliberat. Vet
lla, compleix i ajuda a complir les de
cisions del consell i del comitè. 


- Comissions de treball. El comi
tè encarrega a aquestes comissions 
que treballin i dinamitzin aspectes 
concrets, com per exemple el Butlle
tí, la iniciació, la formació, l'econo
mia, etc. 


El Consell. El Consell és l'òrgan 
màxim decisori de l'ACO en el qual 
són representats tots els militants. Es 
celebra cada quatre anys. La seva fun
ció, bàsicament, és revisar la marxa 
general del moviment. Fer balança de 
la tasca realitzada. Analitzar el grau 
en què s'han assolit les prioritats i ob
jectius decidits en l'anterior consell. 
Determinar i aprovar les prioritats i 
objectius a treballar els pròxims qua
tre anys. Modificar aspectes impor
tants del moviment. 


- Trobada general. És una jornada 
oberta a tots els militants i simpatit
zants d'ACO. És un dia de reflexió, 
festa i celebració. S'inicia la reflexió 
i el debat sobre la prioritat a treballar 
durant tot el curs. 


- Setmana Santa. Són unes jor
nades de convivència i germanor en 
les quals es reflexiona, es viu i se 
celebra el misteri de la passió, la 
mort i la resurrecció de Jesucrist, 


tenint com a tema de fons el del 
curs, com també la situació del nos
tre món obrer i de la nostra societat. 
Hi ha temps també per fruir de la 
natura i també de la gresca i del bon 
humor. 


Exercicis d'espiritualitat mili
tant. És un temps que ens donem per 
aprofundir en la fe, la pregària i la 
conversió personal. Es fa un recés 
de cap de setmana durant el curs. 
També es fan els exercicis més com
plets (4 o 5 dies) aprofitant les va
cances d'estiu. 


Mirant cap al futur. Reptes 


Creixement i diversificació 


Aquests darrers anys ACO ha fet 
un fort creixement degut, bàsicament, 
a la incorporació al nostre moviment 
de militants joves procedents de movi
ments juvenils, sobretot de la JOC 
(JOC-JOBAC). És un gran goig, una 
gran alegria i esperança acollir aques
ta nova saba. Veure les nostres troba
des plenes de cotxets, pilotes, bicicle
tes i monitors dels fills d'aquests 
militants. Això ha estat i és un repte 
per ai moviment. Un repte organitza
tiu i de renovació. Hi ha hagut una di
versificació generacional a la qual ha 
calgut i cal anar responent. S 'ha diver
sificat la situació sociolaboral i pro
fessional dels nostres militants, de la 
mateixa manera que s 'ha diversificat 
el món obrer que va des de l'aturat 
amb un peu a la marginació, passant 
per la inseguretat dels contractats de 
tot tipus, fins els que, podríem dir, te
nen una certa seguretat i estabilitat en 73 
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el treball. Tanmateix és diversa la si
tuació cultural, d'estudis i titulacions 
dels nostres militants. 


Des d'aquí sentim el que és la nos
tra crida i missió: anar a la gent més 
necessitada dels nostres barris, dels 
nostres llocs de treball, de les nostres 
parròquies i oferir-los Jesucrist i el 
moviment com a mitjà per conèixer
lo. ¿Com des d'aquesta realitat ens en
fortim en l'opció pel món obrer, pels 
més empobrits d'aquest món i per llui
tar contra les causes que provoquen 
l'empobriment? Cadascú des del seu 
compromís. Compromís que també 
s 'ha diversificat i estès, a més a més 
de les organitzacions polítiques i sin
dicals, a altres àmbits de la societat: 
ecologia, feminisme, marginació ... 
¿No caldria un treball més sovintejat 
de col'laboració amb altres coHec!Íus 
d'Església (Secretariat pels Margi
nats, Càritas ... ) per, d'una manera més 
conjunta, denunciar les causes que 
provoquen la pobresa, treballar per 
eradicar-la i anar recuperant en actiu 
germans que se'ns escapen cap a la 
marginació? 


Amb el mateix objectiu, caldria 
mantenir un diàleg amb els col'lec
tius en el món obrer: sindkats, par
tits polítics. Nosaltres com a movi
ment podem enfortir aquest treball 
que d'alguna manera ja s'està fent 
des de la Delegació de Pastoral 
Obrera, en la qual estan representats 
tots els moviments del món obrer, 
congregacions religioses i capellans 
obrers. En aquest sentit, ¿que potser 
no caldria una conscienciació més 
ampla dels nostres militants de ser 
Església? 


La necessitat de donar una resposta 
més ampla 


Un altre repte important és oferir 
el nostre moviment ACO a tot 
Catalunya. Sabem que hi ha força mi
litants exjocistes que es queden pel 
camí, és a dir, que no arriben a donar 
el pas cap al moviment adult. Sabem 
que hi ha gent necessitada del missat
ge evangèlic, obrers que cal que si
guin evangelitzats, per tota la nostra 
terra catalana. Reconeixem, humil
ment, i ho reconeixem sobretot perquè 
no és invent de qualsevol, sinó de per
sones molt tocades per l'Esperit, que 
la metodologia de la RVO, partir de la 
vida concreta per fer camí cap al Reg
ne de Déu, respon a la gent senzilla 
i pobra. 


Perquè és necessari tot això, per
què és necessària l'evangelització de 
tot el món, perquè nosaltres ens sen
tim cridats a fer-ho en el món obrer, ja 
que l'Evangeli és allò que de debò 
allibera, perquè creiem que s'ha de 
donar una resposta unitària d'Església 
per ser creïble, jo em pregunto i molts 
ens preguntem: Per què dos movi
ments adults d'Acció Catòlica Obrera, 
que tenen els mateixos objectius, amb 
una metodologia gens incompatible, 
sinó més aviat complementària, en un 
país com Catalunya? Que no seria 
més creïble el nostre testimoni i mis
satge si anéssim plegats? Que no seria 
positiu el nostre mutu enriq¡:timent per 
al bé del món obrer i de l'Església de 
Jesucrist? Parlo naturalment, com 
molts ja penseu, de la unió dels dos 
moviments catalans GOAC-ACO. Hi 
ha hagut alguns intents al llarg de 
la història dels dos moviments, i en 







aquests quatre o cinc darrers anys 
s'ha reprès el diàleg i el replanteja
ment de fer camí cap a la unió a partir 
de la proposta signada per uns dos
cents militants dels dos moviments. 
Cal anar fent camí sense pressa però 
també sense pausa. 


Tots aquests reptes, i el repte prin
cipal, el de sempre: ser un moviment 


evangelitzador en el món obrer, és el 
que l'ACO es plantejarà, possible
ment, en el VI Consell que se celebra
rà, si Déu vol, l'any 1997. 


Que l'Esperit Sant ens iHumini i 
ens faci complir la voluntat del Pare 
per Jesucrist, germà de totes les dones 
i de tots els homes, amb predilecció 
pels més empobrits. 
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José María Valverde 


DVI!Slpre de la darrera primavera 
crl~talm,.nl el dia 6 de juny- moria José María 


, cristià, poeta, savi i home de bé, tot 
alhora. 
Des de Quaderns de Pastoral volem testimoniar el 
nostre record envers la seva persona i envers 
aquella I aquells -la seva esposa I els seus fil Is
que més l'estimaven. 
Hem demanat a Josep M. Rovira Belloso I a Roser 
Bofill unes lletres sobre l'home ètic que va ser 
José María Valverde. 
Aquests són els seus escrits. 


La fe li era arrel 


JOSEP M. ROVIRA BEllOSO, teòleg. Barcelona 


A Pilar, la seva esposa 


Ha passat l'estiu però no ha passat 
l'oportunitat d'oferir el meu record en 
la mort del poeta. El meu darrer en
contre amb ell va ser a la Diagonal. El 
vaig felicitar pel seu llibre exceHent 
sobre Nietzsche, de filólogo a anticris
to. Vaig escriure un article a la revista 
Ateneu sobre aquest treball de Valver
de. En acomiadar-nos em va dir com-


76 mogut fins a quin punt estava malalt. 


Si va ésser tan apreciat a Cata
lunya, no crec que ho fos tan sols per 
la seva condició de poeta, tot i que fins 
el moll de l'os de la seva persona era 
d'un lirisme punyent, com un planyo 
una complanta. Quan érem seminaris
tes a Roma, la poesia de Valverde, 
com la prosa de Martín Descalzo, eren 
signes visibles de la renovació precon
ciliar: «Te escriba desde Roma, des
de el extremo del hombre ... », deia 
Valverde. 







Però tal com diu la seva frase diri· 
gida a Aranguren «<nulla es/he/ica 
sine ethica; ergo, apaga y wímonos»), 
la vena autènticament lírica de VaIver· 
de estava entrellaçada amb la convic· 
ció ètica més radical. Voldria mostrar 
el que em sembla ser element clau de 
l'ètica valverdiana. 


Estic convençut que el sentit ètic 
de Valverde arrencava de la crítica 
evangèlica als poderosos. Per què ell 
va mantenir una actitud política radi· 
cal, gairebé revolucionària, si no és 
per fidelitat a la causa dels despos· 
seïts enfront dels poderosos? El pobre 
ha rebut de Déu una promesa d' allibe· 
rament. El subjecte ètic ha de ser el 
mediador i el testimoni fidel d'aques. 
ta promesa i ell se'n sentia. 


Vam tenir una altra conversa que 
mostrarà clarament el que dic: em va 
fer una crítica radical del Vaticà. No 
crec que el fons d'aquesta crítica fos 
tal actitud o tal altra de la Cúria o del 
Papa, sinó la seva convicció que el 
Vaticà era simplement un poder. És 
així que els poders d'aquest món s'en· 
greixen pastats amb la injustícia. Per 
això són objecte del menyspreu del 
qui derroca els poderosos. Per tant, 
del blasme d'en José María. Ell-em 
digué- no podia ser tan arcangèlic 


com ho érem d'altres. No calla inte¡'¡i· 
gència angèlica, però sí que cal clare· 
dat de judici per discernir la capacitat 
que té cada poder -polític o eclesiàs· 
tic- d'aixafar els humans o de crear 
condicions de convivència. 


El motiu, però, de la seva crítica 
tant al capitalisme com al Vaticà, em 
sembla d'evident arrelament en l'E· 
vangeli. Per això, m'ha desconcertat 
llegir en un diari que la fe d'en Val· 
verde era com una fugida endavant. 
No. La fe li era arrel. I ben traba· 
da amb ella hi tenia l'ètica també 
radical, àdhuc intransigent, tot i 
que l'expressió era sovint la lírica 
lamentació de l'exiliat que busca 
la pàtria, com diu l'Epístola als 
Hebreus. 


L'exiliat! Vet aquí la dimensió més 
fonda de Valverde. Quan morí Alfons 
Comín, Valverde dempeus cridà amb 
una veu sonora i ancestral: «¡Ha 
muerto un santo!». M'ha fet pensar 
molt aquesta expressió. Si no vaig er· 
rat, l'exclamació dirigida al seu amic 
entranyable expressaria l'admiració 
creient davant d'un ètic pur, que -en 
el seu traspàs- deixavaja la terra de la 
lluita per entrar en la pàtria. En l'únic 
repps que pot somiar l'home ètic: el 
regne on habita la justícia. 
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Inconformista i revolucionari 
ROSER BOFill, directora de Foc Nou. Barcelona 


El passat 6 de juny a la tarda mo
ria José María Valverde. Feia mesos 
que estava malalt de càncer, des de la 
tardor de 1995, si no vaig errada. I ho 
sabia i en parlava als amics i familiars. 
La seva vida durant aquests mesos va 
continuar tan normalment com li va 
ser possible. 


José María era profundament cris
tià, inconformista, revolucionari. Val
verde és d'aquelles figures irrepeti
bles que deixen una empremta a tots 
els que el coneixen. L'honradesa de 
Valverde, sempre acompanyat i recol
zat per la seva esposa Pilar Gefaell, 
tothom la reconeix. 


Alt, prim, un xic encorbat, les 
mans llargues i expressives, una veu 
fonda. Quan conversava tenia un pic 
sempre d'ironia. Catedràtic d'Estètica 
a la Universitat de Barcelona, va dei
xar la càtedra als anys seixanta amb 
aquell gest que el va fer cèlebre: quan 
en temps de Franco, pels anys seixan
ta, van expulsar Aranguren de la càte
dra d'Ètica de Madrid (un altre gran 
home que va morir la primavera pas
sada), Valverde, solidaritzant-se amb 
ell, va pronunciar la coneguda frase 
«Nul/a esthe/ica sine ethica. Ergo 
apaga y vamonos». Tenia dona i cinc 
fills, i deixà la seva càtedra i marxà 
cap a un exili voluntari als Estats 
Units i després al Canadà. Lluny del 
seu país, no crec pas que fossin anys 
fàcils. Al seu retorn, quan Espanya va 


recuperar el pols normal, tornà a la 
Universitat de Barcelona. Feia un pa
rell d'anys que s'havia jubilat. 


Pare excel'lent, bon feligrès de 
Sant Ildefons, competent com pocs en 
la tasca de professor i de traductor i 
gran poeta també, en els seus versos 
es troba el més profund, potser, del 
seu pensament i de la seva fe. Va ser 
militant comunista i gran defensor de 
les causes dificils. Va lluitar, escrivint 
i donant suport a la revolució de 
Nicaragua. Valverde no era home de 
mitges tintes; es donava del tot pel que 
ell creia just. Intransigent a voltes, ac
tuava amb convenciment: feia les co
ses perquè estava convençut que les 
havia de fer. 


El dia del seu enterrament omplia 
la parròquia de Sant Ildefons i la vore
ra del carrer tota mena de gent: obrers, 
polítics, intel'lectuals, creients i no 
creients. I els parlaments eren inter
romputs amb aplaudiments esponta
nis, sortits veritablement d'aquell sen
timent d'amor i respecte per ell que 
compartíem tots els assistents. 


Cristians com José María Valverde 
donen a la nostra fe i a la nostra Esglé
sia credibilitat, impuls i coratge. No hi 
ha massa persones com ell. Per això 
cal recordar-lo, cal llegir els seus poe
mes, cal mantenir*lo viu en el nostre 
record. Gosaria dir que persones com 
ell són els sants del segle XX. 







BARCELONA 
FRANCESC ROMEU, corresponsal 


Les prioritats del Concili 


A la diòcesi de Barcelona, davant 
del Concili Provincial Tarraconense -i 
per seguir una acostumada prudència 
episcopal de no fer pasqua abans de 
rams-, no vam fer cap festa per co
mençar el treball d'aplicació conciliar 
fins que no arribés definitivament la 
seva aprovació. Altres diòcesis (com 
Girona, Vic o Solsona) van poder ju
gar a l'avançada i van córrer més que 
els esdeveniments. Però nosaltres, si 
l'aprovació ens va arribar el dimecres 
5 de juny, vam fer la festa el mateix 
dia que es van promulgar les reso
lucions del Concili Provincial a tot 
Catalunya, el diumenge 30 de juny a 
la Catedral de la Ciutat Comtal. 


A aquesta celebració, van assistir
hi molts dels pares i mares que van 
participar en les sessions conciliars de 
Sant Cugat del Vallès, així com mem
bres del Consell Pastoral Diocesà i de 
les diverses comissions que a la nostra 
diòcesi van posar en marxa tot el tre
ball de consulta i de reflexió conciliar: 
laics, religiosos i capellans. 


Que es fes aquesta celebració al 
final del mes de juny no vol dir que el 


Concili quedés aparcat durant tot el 
curs passat, però tampoc no es pot dir 
que davant el retard en la seva aprova
ció no ens hagi quedat una mica es
morteït. De fet, les diverses delega
cions diocesanes -abans de l'aprovació 
del Concili- ja havien anat treballant 
les resolucions i fent-ne les seves prio
ritats. Així ho havien presentat ja al 
final del curs passat en una reunió 
conjunta amb el Consell Episcopal i 
els diversos delegats episcopals, a 
Tiana, el passat 19 d'abril. Però aquest 
treball restava encara molt amagat a la 
resta dels nostres diocesans. Potser 
només ho seguia a distància el Consell 
Pastoral Diocesà, i -amb més distàn
cia- el Consell Presbiteral. 


D'aquella reunió i d'una altra 
trobada del Consell Episcopal amb 
tots els arxiprestos de la diòcesi, a 
Begues el 3 i 4 de juny passat, en 
van sortir diversos esquemes d'estu
di per als bisbes de Barcelona. Tot 
aquest llarg treball d'estudi va aca
bar amb la preparació d'un pla de 
treball diocesà per a aquest curs que 
hem començat. Aquest pla de treball 
diocesà -que sempre sol fer-se pú
blic a la primeria de setembre- es 
va avançar en el temps i, al final 
del curs passat, el mateix cardenal 
Carles ens el posava ja sobre la tau
la. Comença així l'etapa de recep
ció i aplicació de les resolucions del 
Concili. 79 







A la diòcesi de Barcelona s 'ha 
prioritzat el Concili Provincial Tarra
conense tenint molt en compte el que 
ja havíem presentat en el Pla pastoral 
de l'any 1992, poc abans que es pro
mulgués el treball conciliar, i tenint 
també en compte la carta apostòlica 
Tertio millennio advenien/e, del no
vembre de 1994, en la qual el papa 
Joan Pau II proposa un pla de treball 
i de formació com a preparació al 
Jubileu de l'any 2000. 


En concret, els punts que es prio
ritzen en l'aplicació del Concili Pro
vincial Tarraconense a la diòcesi de 
Barcelona són aquests quatre: 


1. Viure i anunciar la centralitat de 
Jesucrist. Aquest és un dels punts que 
-segons alguns del principals teòlegs 
que van treballar en el Concili, com 
Josep M. Rovira Belloso o Ramón 
Prat- constitueix el principal eix ver
tebrador de totes les resolucions 
conciliars, perquè és també el centre 
de tota l'acció pastoral i l'arrel de 
l'Església catòlica. Seria, doncs, 
com l'eix transversal de tot el treball 
conciliar, camí i objectiu alhora de 
tota acció cristiana. Aquest objectiu 
pastoral és també el que assenyala el 
papa Joan Pau II en la carta apostò
lica Tertio millennio advenien te per 
a l'any 1997. 


Per acomplir aquest primer objec
tiu pastoral també s'ha dissenyat un 
curs de formació teològica per als pre
veres i diaques, per ser treballat es
pecialment en les reunions d'arxi
prestat, sobre el tema de Jesucrist, 
Bon Pastor, dividit en set sessions 
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2. «Revisar la qualitat espiritual 
i eclesial de les celebracions euca
rístiques, especialment les dels diu
menges, expressió privilegiada de la 
vida comunitària». És la citació tex
tual de la Resolució conciliar núme
ro 62. Si la centralitat de tota l'acció 
pastoral és Jesucrist -com dèiem 
abans- en aquest segon objectiu és 
l'Eucaristia que es formula com a 
centre i cimal de la vida del creient. 
Però el que ara cal fer és vetllar per
què totes aquestes celebracions eu
carístiques siguin prou acurades i 
preparades perquè corresponguin a 
la importància que tenen en la vida 
dels creients. 


El Concili, en la Resolució 62, res
ponsabilitza especialment els rectors 
de les parròquies en aquesta tasca de 
revisar les celebracions i tenir-ne cura, 
però també assenyala l'important pa
per dels consells pastorals, dels grups 
de litúrgia i de totes aquelles «perso
nes que col, laboren en la preparació 
de les celebracions». 


3. L'opció prioritària -i urgent
per la pastoral de la joventut. 
Aquesta prioritat pastoral sorgeix de 
la Resolució conciliar número 26 i 
reclama «espais, persones dedica
des i recursos infraestructurals i eco
nòmics per a l'evangelització dels 
joves». Aquest va ser un dels punts 
que ja s'assenyalaven com a més im
portants en el Pla pastoral de la nos
tra diòcesi del 1992, i també va ser 
un dels objectius pastorals de l'any 
passat. 


Ara, però, s'insisteix en la coordi
nació de tota la pastoral de joventut en 







la línia de l'associacionisme juvenil, 
dels moviments d'Acció Catòlica 
(especialitzada i general) i en l'acció 
dels joves en la societat civil. Com 
vam dir en el darrer número de Qua
derns de Pastoral, aquest objectiu 
és també prioritari dins del nou Pla 
diocesà de prioritats per a l'aposto
lat seglar. Ara cal un treball de ver
tebració de la pastoral de joventut i 
de les diverses delegacions diocesa
nes que hi intervenen. 


Aquest objectiu també va sempre 
lligat a un altre dels objectius priori
taris a la diòcesi que -des que hi 
ha el cardenal Carles- és la pastoral 
vocacional. També ho assenyala la 
Resolució conciliar número 153 
quan diu que «tota l'Església dioce
sana ha de fer seva la tasca de pro
moure vocacions, tant a la vida sa
cerdotal com a la vida consagrada o 
religiosa». 


4. "Una més radical i més concre
ta comunió amb els pobres i els mar
ginats, amb els petits i amb els febles 
de la nostra societat». Ja sabem que 
aquest va ser un dels principals eixos 
del Concili Provincial des del princi
pi, quan es parlava de la sol' licitud 
pels més pobres i marginats. Aquest 
curs també se celebraran a les demar
cacions i arxiprestats les assemblees 
de Càfitas, que poden ajudar a assolir 
aquest objectiu. 


En resum, la tasca prioritària 
aquest curs a Barcelona és la d'anar 
fent penetrar capil'larment les re
solucions del Concili a tots els ni
vells pastorals i aprofitant-ne tota 
ocasió. 


L'Any de la pobresa 


En la línia d'aquest quart objectiu 
pastoral, enguany se celebrarà la Jor
nada diocesana -el proper diumenge 1 
de desembre-, centrada en el tema 
de l'eradicació de la pobresa, tenint 
en compte que aquest any 1996 ha 
estat declarat per l'ONU l'Any in
ternacional per a l'Eradicació de la 
Pobresa. 


La sensibilitat del Concili davant 
de la pobresa i la marginació que hi 
ha a Catalunya coincideix a la nostra 
diòcesi amb una realitat molt greu 
de pobresa, tal com ja comentàvem 
en l'anterior número de Quaderns 
de Pastoral arran de la publicació 
del darrer informe presentat per Cà
ritas Diocesana, que conté unes xifres 
realment esgarrifoses. 


Amb la finalitat d'obrir una pro
funda reflexió sobre la pobresa que hi 
ha entre nosaltres, també s 'ha fet una 
convocatòria conjunta entre l'Arque
bisbat de Barcelona, Càritas Diocesa
na, el Secretariat Diocesà pels Margi
nats, Justícia i Pau, i Cristianisme i 
Justícia perquè el diumenge 13 d'oc
tubre, que és el diumenge més pròxim 
a la celebració del Dia internacional 
per a l'eradicació de la pobresa -el 
17 d'octubre- es tingui especialment 
en compte en totes les celebracions 
eucarístiques dominicals i altres ac
tivitats. 


La finalitat d'aquestes jornades 
és demanar un major compromís de 
les entitats civils per lluitar contra la 
pobresa, però també anar creixent en 
el compromís eclesial de les nostres 81 
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comunitats cnstlanes per donar 
una resposta positiva a les urgències 
que se'ns presenten des dels sec
tors més desafavorits de la nostra 
societat. Tot un repte al final del se
gle XX. 


La Mercè amb Sarajevo 


Aquest any la celebració de la 
Mare de Déu de la Mercè, el 24 de 
setembre, que és patrona principal de 
l'arquebisbat de Barcelona i de la ciu
tat de Barcelona, va ser un moment 
important per viure la profunda soli
daritat de la nostra diòcesi i de la nos
tra ciutat amb la diòcesi i la ciutat de 
Sarajevo. 


L'Ajuntament de Barcelona, pre
sidit per Pasqual Maragall, va convi
dar el primer ministre del govern de 
la República de Bòsnia i Hercegovi
na, Hasan Muratovic, que és la sego
na personalitat política d'aquell país 
després del seu president, Alija Itze
begovic. 


Però, d'altra banda, el cardenal 
Ricard Maria Carles, personalment i 
en nom de l'arquebisbat de Barcelona, 
també va convidar el cardenal Vinko 
Pulj ic, l'arquebisbe de la capital de 
Bòsnia i Hercegovina, Sarajevo, el 
qual va concelebrar amb ell en l'espe
rada celebració anual a la Basílica de 
la Mare de Déu de la Mercè, el matí de 
la Festa Major, amb la presència de tot 
el consistori municipal. 


Vinko Puljic, que té 51 anys, és el 
cardenal més jove del món i va ser 
nomenat cardenal el novembre de 


1994, igualment que Ricard Maria 
Carles, amb qui manté una molt bona 
amistat. Puljic és un home atrevit que 
no va abandonar en cap moment la 
seva ciutat de Sarajevo, fins i tot 
quan la guerra va ser més dura i 
quan es va produir el setge de la ciu
tat, la qual cosa l'ha convertit en una 
de les persones més respectades del 
seu país i un dels personatges clau 
en el diàleg entre musulmans, catò
lics i ortodoxos. 


La relació entre les dues ciutats i 
les dues diòcesis s 'ha anat consolidant 
al llarg d'aquest darrer any, en què 
Càritas Diocesana de Barcelona ha 
col'laborat amb més de 37 milions de 
pessetes participant en les diverses 
campanyes d'ajuda a les víctimes de 
la guerra civil i a la reconstrucció de la 
ciutat. Càritas Espanyola també hi ha 
col'laborat amb més de 350 milions. 
També, la nostra emissora diocesana, 
Ràdio Estel, es va agermanar al final 
de l'any passat amb l'emissora de Ra
dio Studio 99 de Sarajevo, que va 
mantenir i manté encara l'esperit dia
logant entre la població multicultural, 
multi ètnica i multi religiosa de Bòsnia 
i Hercegovina. 


En la celebració a la Basílica de la 
Mercè, el cardenal Puljic va començar 
la missa amb una salutació en serbo
croat, que anava traduint al castellà el 
seu vicari general, monsenyor Mato 
Zovkic, i ens va demanar que ara no 
ens oblidéssim d'ells, «els germans de 
Sarajevo, encara que ara ja no esti
guem presents tots els dies a les seves 
pantal/es de televisió. Necessitem la 
seva solidaritat humana i catòlica, 
per poder salvaguardar la nostra 







identitat croata i la nostra herència 
catòlica, dins d'una realitat multiètni
ca i multireligiosa». 


Concretament, l'arquebisbat de 
Sarajevo en aquests moments està re
construint el seu Seminari diocesà i 
uns 600 edificis religiosos que han 
quedat reduïts a runes. «La diòcesi de 
Sarajevo, segons ens va dir el carde
nal Puljic, tenia 528.000 fidels catò
lics abans de la guerra, repartits en 
144 parròquies. Però, a causa de 
l'anomenada neteja ètnica, només 
resten en l'actualitat unes 200. 000 
persones». 


Solidaritat i noves sensibilitats 


Cada vegada creix més la sensi
bilitat davant el Tercer Món. Ja són 
múltiples les organitzacions no go
vernamentals (ONG) i institucions 
de tota mena que es plantegen la 
col'laboració per ajudar al desenvo
lupament econòmic i cultural de 
molts països de l'Àfrica, Àsia o 
Amèrica. I també cada vegada es 
van perfilant més els diversos canàls 
per fer arribar aquesta ajuda i per 
tal que el fet d'ajudar no creï un 
nou model de dependència d'aquests 
països. 


Un exemple d'aquesta voluntat de 
perfeccionament de la nova sensibili
tat vers el Tercer Món l'ha portat a la 
pràctica Intermón, una entitat d'ajuda 
i cooperació amb projectes del Tercer 
Món vinculada als jesuïtes. Inter
món ha obert una campanya titulada 
Comerç just. Consum responsable i 
que pretén que, des del nostre Primer 


Món, vetllem per l'ètica del nostre 
consum a l'hora d'adquirir produc
tes importats dels països del Tercer 
Món. 


Molts d'aquests productes, segons 
Intermón, ens arriben a través d'un 
procés fraudulent perquè no els retor
nen a ells els guanys. Molts productes 
d'alimentació (com el cafè, el sucre, el 
cacau, el safrà) o d'objectes de pell o 
cotó (com roba o estores) són venuts 
en els seus països d'origen a uns preus 
irrisoris i després són posat a la venda 
entre nosaltres a preus normals. Però 
els guanys generats no arriben allà on 
s 'han produït originàriament tots 
aquests productes. Intermón vol adhe
rir-se a una campanya que obligui que 
tots aquests productes portin una eti
queta de control ètic de qualitat, per
què així el nostre consum no sigui un 
motiu més d'explotació dels països 
del Tercer Món. 


També, obrint una nova línia de 
sensibilització, Intermón ha renunciat 
darrerament a les places que oferia 
perquè alguns joves objectors de 
consciència fessin la prestació so
cial substitutòria (PSS) al servei mi
litar fent un servei civil en aquesta 
institució solidària. Ara, Intermón 
creu que no és èticament lícit fer el 
joc a l'Estat, que no reconeix la in
submissió com un dret. Una reflexió 
que, ben segur, que arribarà també a 
altres entitats d'Església, però que 
de moment resta encara com un de
bat obert on hi ha opinions de tota 
mena. 


Finalment, una altre exemple a 
ressenyar en aquesta línia de sensi- 83 







bilització és l'exposició que vam 
poder veure durant les festes de la 
Mercè a la Pia Almoina, al costat de 
la Catedral, titulada Variacions per 
la igualtat i amb la finalitat d'obrir 
una reflexió contra el racisme. 
Aquesta exposició, realitzada amb 
la col'laboració de SOS Racisme
Catalunya i l'Associació d'Escrip
tors en Llengua Catalana, aplegava 
32 obres plàstiques d'artistes i 32 
textos d'escriptors que recollien la 
sensibilitat actual de la societat so
bre la igualtat de drets de tothom. 
D'aquesta exposició, que ara serà 
itinerant per Catalunya, n'ha quedat 
un bon catàleg que reprodueix 
aquestes obres i textos en català, 
castellà i anglès. 


També el Centre de Cultura Con
temporània de Barcelona, el CCCB, 
a la Casa de la Caritat, va inaugurar 
per les mateixes dates una exposició 
d'idees i arguments científics contra 
el racisme, titulada La ciutat de 
la diferència, alhora que reconstruïa 
un simulacre de torre de Babel 
com a signe de l'origen de la di
versitat. 


Cinc nous canonges 


Hi ha qui pensava que això dels 
canonges de la Catedral era gairebé 
com una espècie protegida en vies 
d'extinció, però entre nosaltres hem 
aconseguit que es revifin. La seva 
funció a la Catedral, més que lluir 
una vestimenta esplendorosa i llam
pant, és la de vetllar pel culte, l'aco
lliment i l'atenció als fidels que es fa 
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esglésies de la diòcesi". L'objectiu 
principal, doncs, és millorar -en la 
mesura del possible- el culte públic 
que es fa a la Catedral. 


Amb aquesta finalitat, el passat 
divendres 19 de juliol a la Catedral 
van prendre possessió del seu càrrec 
els cinc nous canonges: Josep Bau
cells, Joan Benito, Josep Pavia, 
Josep Pons i Francesc Raventós. 
També aquell mateix dia van entrar 
a formar part dels canonges, amb 
títol honorari, cinc dels col, labora
dors habituals que han dedicat i de
diquen molt del seu temps a ajudar 
en els diversos serveis que ofereix la 
Catedral de Barcelona: Josep Comas, 
Pere Gonzàlez, Leandre Niqui, Jaume 
Sirisi i Gil Sort. 


D'aquesta manera a la Catedral 
hi ha actualment 3 I canonges, dels 
quals 16 són canonges en exercici, 
cinc d 'honoraris i deu canonges 
emèrits que han estat jubilats del seu 
càrrec per raó d'haver complert ja 
els 75 anys d'edat. Entre les respon
sabilitats més importants que actual
ment tenen alguns dels canonges 
dins de la Catedral recordem que 
Francesc Xavier Bastida n'és l'arxi
prest; Josep Ramon Pérez -que és el 
més jove- fa de secretari capitular; 
Josep Anton Arenas és el prefecte 
de litúrgia i l'administrador capitu
lar; Joan Guiteras és el penitencier; 
Josep M. Martí Bonet és l'arxiver; 
Domènec Cols és el prefecte de mú
sica i cant; Josep M. Aragonés és 
l'administrador de culte i fàbrica (és 
a dir, de l'edifici), i el bisbe auxiliar 
Jaume Traserra és el degà president 
del capítol catedralici. 







Lleida 


XAVIER BATISTE, corresponsal 


Romeria a Montserrat i Concili 


Ha acabat el Concili i ara és hora 
de posar en funcionament tota la vida 
que l 'Esperít ens vol dir a través de les 
Resolucions. 


A la nostra diòcesi tenim de temps 
immemorial la Confraria de la Mare 
de Déu de Montserrat. 


Un dels actes més forts que orga
nitza cada any és els 8 dies d'Estades 
al Santuari, conegudes popularment 
amb el nom de la romeria a Montserrat. 


Què és? 


Una setmana de vacances molt sa
nes per a adults, avis, pares i néts on es 
conjuminen actes (de lliure assistèn
cia) de fe, de país, de jocs, d'excur
sions i de família. 


Què hem fet enguany? 


La missa solemne cada dia a les 11 
hores. 


Quatre tertúlies formatives per als 
adults sobre Mn. Cinto Verdaguer i la 
seva època. 


Un viacrucis solemne pel marc del 
trajecte monumental. 


Cada dia per a tots, un gran foc de 
camp a la plaça del monestir. 


Un concurs d'escultures en fang 
per a nens. 


Cada dia edició del diari El Mati. 
Equip d'adults i nens i joves l'impri-


meixen i el venen. La població de 100 
persones assegura la compra ... 


Excursions de pares valents i nens 
a veure el P. Basili, ermità que viu al 
cim de la muntanya damunt del mo
nestir. Allò de l'infant SaUl al santu
ari ho hem pogut repetir. «Parla, Se
nyor, que el teu servent escolta». 
Enteneu? 


Cada dia a la sobretaula, mentre 
els nens i monitors juguen a la pla
ça, els adults a les cel· les de 2, de 4, 
de 6 o de 8 o més romers, tot agru
pant-nos perquè vivim en una mateixa 
escala, fem les nostres tertúlies sense 
tele, en un marc fresc, distès ijoiós. A 
cada cel' la es fan els menús familiars. 


Qui són l'ànima de la romeria? 


La Junta de la Confraria, represen
tada pel trio Manuel Garcia, Joaquim 
Colell i Mn. Màrius Rodrigo, consi
liari. Ells estan donant vida a aquesta 
institució que tenim al servei de totes 
les famílies de la diòcesi. 


Saben on volen anar, ho saben fer 
i estan ben units amb l'ajuda d'altres 
puntals que estan darrera. 


Tenen més projectes per respondre 
als nous temps: 


Un equip de monitors que orga
nitzi millor tota l'acció amb els nens. 


- Un equip de reporters que visiti 
durant l'any les parròquies que dema
nin explicació abans d'inscriure's a la 
romeria, que és sempre del 7 al 13 de 
juliol, setmana coincident amb la fes
ta de sant Benet. 


La romeria o convivència no té lí
mit de participants. 85 
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Permet, a més, que en algunes fa
mílies el pare o altres membres es fa
cin presents el cap de setmana per 
aportar «noves del poble o Lleida, i 
queviures que s'agraeixen, i a la ve
gada poder rebre algunes vivències de 
la seva família i de tota la gran famí
lia desplaçada», 


Resumint: 


Hem posat el Concili sota el patro
natge de la Mare de Déu de Mont
serrat, i la Mare ja ens ofereix enfortir 
les nostres famílies i crear lligams 
amb noves amistats de tota la diòcesi. 


Tenim una oportunitat d'unes esta
des sanes de vacances, que no són la 
platja però que són al cor de la nostra 
Muntanya Santa, on podem refer la 
nostra experiència cristiana, La comu
nitat monàstica té moltes oportunitats 
per a nosaltres tal com ens ha dit el 
Pare Abat en la visita del primer dia, I 
per què no un cap de setmana dins de 
la romeria per a agents de pastoral de 
totes les parròquies del Bisbat? 


La romeria és una eina que tenim 
organitzada per conèixer i viure dioce
sanament alguna resolució del Conci
li nostre, 


Ha mort Mn. Josep L1anas, Vicari 
General 


La malaltia del segle se'ns ha em
portat el segon servidor de prevere de 
la nostra diòcesi. Ha estat un cop molt 
fort per al Sr. Bisbe, 


Aquella última paraula del vicari 
davant del Senyor Bisbe que el visita-


va en els últims moments de vida: 
«Senyor Bisbe. vulgui 'm beneín>, era 
ben digna de Mn. Llanas, 


Era tot un reconèixer que deixava 
la tasca i emprenia conscientment la 
darrera estació en el tren del Senyor. 


Que Ell li doni la glòria després 
d'ajudar-nos durant 16 anys a servir 
l'Església de Lleida. 


Mn. Josep, com a pare conciliar, 
ha acabat el Concili, Ell no podrà 
ajudar-nos a posar en pràctica tot 
allò que va descobrir en l'aula con
ciliar. Les persones passem, l'Esglé
sia resta i ha de fer visible la veu del 
Crist. 


Ara uns altres membres del presbi
teri han estat designats per prendre el 
relleu en la tasca de la Vicaria Gene
ral: Mn, Josep M. Quintillà, vicari ge
neral de Cúria, que era tot atenció per 
a les persones, i Mn, Daniel Turmo, 
vicesecretari, per iniciar-se. 


Mn, Mateu Freixes vetllarà per la 
formació permanent dels clergues. 
Ell, delegat de Càritas diocesana, di
rector de les Càritas de Catalunya, ara 
ens podrà ajudar a viure després d'es
tudiar el contingut de les resolucions 
de la tercera part: la sol'licitud pels 
més pobres i marginats, 


Mn, Ventura Pelegri assumirà la 
Vicaria General de Pastoral. 


Esperem que aquests germans 
nostres aixequin la moral humana 
del clergat, perquè la moral de l'es
perança no l 'hem perduda, i agluti-







nin la nostra diòcesi per emprendre 
la marxa vers una nova etapa post
conciliar. 


Agraïm al Sr. Bisbe Ramon que 
després de tot el que ha hagut de sofrir 
amb el problema de la Franja posi la 
confiança en aquests germans nostres 
i ens els posi davant com a vicaris vi
sibles del seu ministeri episcopal. 
Moltes gràcies Sr. Bisbe! 


Jo personalment espero que totes 
les delegacions diocesanes es posaran 
a sumar i unir forces amb els nous vi
caris per visibilitzar la voluntat de 
l'Esperit que s'ha manifestat en les 
170 resolucions. 


Què bonic i encoratjador seria 
veure cada any en una assemblea i 
un diumenge visibilitzar la diòcesi 
com un cos viu, amb tots els agents 
de pastoral de totes les delegacions 
i amb els progressos fets durant el 
curs i fent nous propòsits a verificar 
al final de curs. 


Què bonic, encoratjador i enforti
dor seria de la fe eclesial dels joves i 
adults dels nostres pobles i de la ciu
tat de Lleida! Demano que el Senyor 
els il-lumini en aquest ministeri. 


Nous Iimits a les diòcesis de 
Cataluuya? 


Els nostres diaris locals i altres 
publicacions amb ànsies de rer bullir 
l'olla ens han amanit tristament els 
nostres esmorzars. 


El clergat de Lleida, penso, ha sa
but restar en la prudència i no posar 
més llenya al foc, com han ret certs 
clergues de bisbats veïns. 


A la diòcesi de Lleida estem ben 
contents tal com estem i no volem 
prendre res a ningú. Aquest llenguat
ge ens fa mal. 


També penso que els nostres bis
bes i vicaris generals deuen sentir la 
crida del Senyor a donar la resposta 
global a tot aquest assumpte, amb 
l'únic i exclusiu motiu realment và
lid de millor servir les nostres comu
nitats i evangelitzar les nostres co
marques i pobles de Catalunya o de 
la Tarraconense. 


Si els actuals pastors diocesans no 
ho poden fer, o no els ho deixen fer 
per motius polítics interessats, apa
rentment gens evangèlics i de certs 
estaments aliens a casa nostra, de 
moment ja tenim el manament del 
Concili que el compliran els nous 
bisbes que el Senyor té disposats en 
alguna butxaca. 


Però sigui com sigui, malgrat la 
jugada última conciliar que ens mar
carà el futur, tomarem a lluitar i toma
rem a vèncer dins del poble de Déu 
que viu a Catalunya. 


Poble de Déu que després del Va
ticà II no pot tomar enrere. Després de . 
quaranta anys, cada vegada és més 
corresponsa!?le per part de molts laics 
i laiques organitzats, malgrat certs cle
ricalismes encara vigents. 
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Girona 
JOAN CARRERES I PERA, 
corresponsal 


El nou curs 96-97 aporta algunes 
novetats al Bisbat de Girona; d'una 
banda, la creació del nou Institut Su
perior de Ciències Religioses que 
substitueix l'Institut de Teologia; d'al
tra banda, apareixen encara tentine
jants els primers passos pel que fa a 
l'aplicació del Concili, especialment 
referit a la pastoral de joves, un àmbit 
en aquests moments verge; a la deso
lació de veure les esglésies buides de 
jovent, amb la consegüent angoixa per 
part dels agents de la pastoral parro
quial, veiem que sorgeixen amb for
ça a la diòcesi de Girona una sèrie 
d'iniciatives encaminades a oferir 
propostes engrescadores a la joven


.tut: les Trobades d'Orientació Cris
tiana per a Adolescents (TROCA), 
les Jornades de Reflexió i Pregària 
per a Joves i el Curs de formació 
d'animadors de la pastoral de joves 
són algunes d'aquestes propostes 
que duen indiscutiblement la marca 
conciliar. 


L'Institut Superior de Ciències 
Religioses 


El primer d'octubre s'inaugurà el 
nou curs de l'Institut de Teologia de 
Girona com a Institut Superior de 
Ciències Religioses. Pren relleu a 
l'Institut de Teologia, emplaçat en 
l'antic Seminari Conciliar des de 


88 l'any 1988. 


El seu emplaçament, en el cor de 
la Girona vella -al costat de la Uni
versitat- representa una dinamització 
d'aquesta Girona vinculada històrica
ment al món de la cultura eclesiàstica, 
en la línia de ciutats com Tolosa del 
Llenguadoc, Toledo, Tarragona i Sa
lamanca. 


La lliçó inaugural a càrrec de mos
sèn Joan Naspleda, professor de Sa
grada Escriptura, tingué lloc imme
diatament després de l'eucaristia que 
presidí el bisbe de Girona. 


El nou Institut Superior de Ciències 
Religioses de Girona fou erigit per 
la congregació per a l'Educació Catò
lica de la Santa Seu el proppassat 22 
de maig. S'hi podran obtenir els títols 
de diplomat (tres cursos) i llicenciat 
en Ciències Religioses (cinc cursos). 
La novetat està en el fet que els alum
nes no tan sols tindran reconeixement 
eclesiàstic sinó que, d'acord amb el 
Reial decret de 3 de gener de 1995, 
tindran així mateix reconeixement ci
vil (BOE número 30, de 4 de febrer de 
1995, pàgines 3605-3607). 


Patrocinat per la Facultat de Teolo
gia de Catalunya, segons l'acord del 
Consell de Facultat de 4 de març de 
1996, n'és president i responsable úl
tim el bisbe de Girona, monsenyor 
Jaume Camprodon i Rovira. N'és di
rector mossèn Joan Planelles, que ja 
ho era de l'anterior Institut. 


Un aspecte negatiu que no podem 
deixar de comentar és que l'erecció 
del nou Institut, si bé ha estat rebuda 
amb esperança per l'Església gironi
na, en més d'un cercle eclesiàstic s'ha 







lamentat una vegada més la poca sen
sibilitat de la Santa Seu envers la pro
posta conciliar que fa referència a co
ordinació pastoral de les diòcesis 
catalanes amb un reconeixement dife
renciat. 


Per què --ens preguntem amb pre
ocupació- per a la creació d'aquest 
Institut s'ha demanat el vistiplau de la 
Comisión Episcopal de Seminarios 
y Universidades de la Conferencia 
Episcopal Española i en canvi s'ha 
prescindit totalment de la Conferència 
Episcopal Tarraconense? Com si no 
existís. 


Malgrat que tots sabem el peu 
que calça la Cúria romana, aquesta 
actitud jacobina, contraproduent i 
obsoleta -Girona, Madrid, Roma
no deixa de ser una bufetada al Con
cili Català; és, de moment, la prime
ra; però molt ens temem que no serà 
pas la darrera. 


Desembolicant la TROCA 
(Trobades d'Orientació Cristiana 
per a Adolescents) 


La TROCA ha presentat ja el 
Programa d'orientació cristiana per 
a adolescents per al curs 96-97. Un 
tríptic atapeït i compacte, dividit 
entres graus: 13-14anys(lr); 15-16 
(2n); de 17 en endavant (3r). Or
ganitzada pel Servei de Convivèn
cies de la diòcesi, ofereix una sèrie 
de trobades centrades en un cap de 
setmana trimestral per grau, desti
nades a sensibilitzar els adolescents 
en la convivència, el diàleg i la 
pregària. 


Formació de Joves Cristians 


La Delegació Episcopal d'Aposto
lat Seglar ha presentat, així mateix, el 
Curs de formació d'animadors de la 
pastoral de joves. Aquest curs està 
adreçat als nois i noies de 19 anys en 
amunt. 


Es tracta d'una sèrie de convi
vències de cap de setmana que 
tindran lloc del novembre-96 al 
març-97. "Un servei que està cridat 
a créixer i augmentar -explica 
mossèn Enric Sala i Villegas, el de
legat episcopal d'Apostolat Seglar-. 
Són els joves els primers evange
litzadors dels mateixos joves amb 
qui la vida els fa trobadissos. com 
ens diu el Concili Calalà. recollint 
una manera de fer que ens ve de 
lluny». 


Aquest fet és un de tants senyals 
que, encara que modestos, ens mostra 
la nova realitat eclesial que ja està nai
xent entre nosaltres. 


Laic missioner: per què no? 


Per als dies 6, 7 i 8 de desembre, 
coincidint amb el pont de la Consti
tució i la Puríssima, hi ha programa
des unes Jornades de Reflexió i 
Pregària per a Joves que sentin 
d'alguna manera la crida missio.nal. 
Amb el títol Laic missioner, per què 
no? s'ofereixen uns punts de refle
xió sobre la vocació i el compromís 
missioner al monestir benedictí de 
Sant Daniel. Organitza aquestes Jor
nades la Delegació Diocesana de 
Missions de la diòcesi. 89 
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X Trobada d'Arxiprestos 


El dilluns 9 i el dimarts 10 de se
tembre tingué lloc per desè any con
secutiu -enguany en el renovellat 
Santuari de la Mare de Déu de la 
Font de la Salut, de Sant Feliu de 
Pallerols-Ia Trobada dels Arxipres
tos de la diòcesi per canviar impres
sions i tractar les diferents proble
màtiques que afecten els cristians i 
cristianes del nostre Bisbat. 


Hi assistiren el bisbe de Girona, 
monsenyor Jaume Camprodon i Ro
vira; el vicari general, els vicaris 
episcopals i els quinze arxiprestos 
de la diòcesi, 


Després d'una presentació a càr
rec del bisbe es va fer la revisió pas
,toral del curs 95-96, i en una clara 
prospectiva de futur, emmarcada en 
les propostes conciliars, foren pre
sentats els projectes de futur en tres 
moments: 


l, Referent als reptes actuals: Què 
diu el Concili? 


2, Presentació del projecte amb 
un títol suggestiu: L'Església parti
cular que és a Girona, a l'hora de la 
recepció del Concili Provincial Tar
raconense i al llindar del tercer 
mil-lenni, 


3, Treballs per zones pastorals, po
sada en comú i recull de propostes i 
conclusions, 


Per la seva importància, concisió i 
claredat, oferim íntegrament a manera 
d'apèndix la Introducció que monse
nyor Camprodon féu al projecte: 


X TROBADA D'ARXIPRESTOS 


Santuari de la Mare de Déu de 
la Salut de Sant Feliu de Pallerols 
9-10 de setembre de 1996 


Introducció al projecte sobre 


«L'Església particular que és a 
Girona, a l'hora de la recepció del 
Concili Provincial Tarraconense i al 
llindar del tercer mjHennj¡¡ 


l, L'Església de Jesús és unafa
milia de germans, una comunitat 
d'iguals, un poble: el Poble de Déu, 
El fet que s'ocupi un lloc o un altre 
a l'interior d'aquest poble és relatiu, 
Jesús capgira el sistema establert en 
les relacions socials, ({ Vosaltres no 
us feu dir "rabí", perquè de mestre 
només en tenim un, i tots vosaltres 
sou germans; ni doneu a ningú 
el nom de "pare" aquí a la terra, 
perquè de pare només en teniu un, 
que és el del cel» (Mt 23,8), El fet 
més important, fonamental, neuràl
gic, és la koinonia, la comunió que 
brolla del costat de Jesús en la creu 
(Jn 19,34), 


Per suposat que hi ha a l'interior 
d'aquesta comunitat diferents tasques 
a realitzar per al seu bon funciona
ment, com passa en una família. Això 
dóna origen als carismes i ministeris, 
Fins i tot hi ha el carisma i la missió de 
presidir: tota comunitat cristiana ne
cessita tenir un cap visible, altrament 
tindríem una massa informe, Però el 
qui presideix ha de fer-ho d'acord 
amb els criteris de Jesús: «Tots vo
saltres sou iguals",», Res no pot 
trencar la igualtat fonamental dels 







germans ni distanciar les persones. 
Només hi ha uns preferits: els po
bres. En una paraula: en l'Església 
de Jesús hi ha diferents diaconies 
supeditades totes a la koinonia que 
presideix el Senyor. 


El Vaticà II va donar un gir co
pernicà al concepte d'Església. L'or
dre dels capítols en la constitució 
Lumen Gentium parla per ell mateix. 
Els qui presideixen són servidors de 
la família. D'aquest servei, exercit 
correctament, depenen en gran ma
nera la vitalitat i el protagonisme de 
la comunitat. 


2. La comunió, cal entendre-la des 
de l'experiència defe dels creients, 
abans que des del funcionament de 
l'organització. Una organització ben 
muntada exigeix baixar de l'universal 
al particular: estructurant les coses de 
dalt a baix. En canvi l'experiència de 
fe es fa en grup concret, des d'unes 
persones concretes on neix la convi
vència fraterna. El qui presideix no va 
a portar la vida, sinó que l'anuncia, 
la detecta, n'és servidor en els sagra
ments. 


El Concili Provincial, en la prime
ra resolució, dóna una interessant vi
sió que ens caldrà llegir i rellegir mol
tes vegades. Parlant sobre què és 
evangelitzar, diu: «Cal descobrir, con
templar, estimar, agrair i celebrar la 
presència de l'obra de Déu en cada 
persona, que es dóna abans que no
saltres hi arribem ... ». L'evangelitza
ció brolla allà on s'estableix un encon
tre entre persones, amb una relació 
positiva i amb una comunió interper-


sonal. «Quan hi ha caritat i amor s 'o
bre la porta a la bona notícia que ve 
de Déu» (RI,d.). 


3. L'Església que és a Girona, en 
comunió amb la comunitat de Roma 
presidida pel successor de Pere, que 
presideix Iotes les esglésies en la co
munió i per promoure la comunió, té 
una història pròpia; en tenim testimo
nis dels segles III i IV. En el seu epis
copologi trobem una sèrie de noms, 
començant per Frontinià (516-17), 
que testifiquen l'existència d'un cos 
viu, el sagrament de la presència de 
Crist senyor i salvador a les nostres 
comarques. 


«L'Església és en Crist un diguem
ne sagrament o un senyal i instrument 
de l'íntima unió amb Déu i de la uni
tat de tot el gènere humà» (L.G.l). 
Cada bisbe, ajudat pel seu presbi
teri, té encomanada la missió de 
cap de la comunitat en el servei 
d'aquesta comunió. En la pregària 
d'ordenació de preveres, prega així 
al Senyor: «Renoveu en el seu cor 
l'Esperit Sant, que rebi de vós, oh 
Déu, el ministeri de secundar l'orde 
episcopaL.». 


Situats en aquest pla ja es veu 
l'atenció que la comunitat, i en el si de 
la comunitat el bisbe, ha de posar en la 
formació constant dels seus preveres, 
perquè tot s'exerceixi segons el voler 
i els criteris de Crist, segons el cos de 
Crist. 


Empesos per aquesta responsabili
tat hem preparat un preprojecte que es 
presentarà tot seguit. 91 
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4. Unes circumstàncies 
històriques ens hi empenyen: 


a. Els canvis socioculturals que 
vivim i que estan donant a llum una 
nova època. Cal que ens hi situem 
amb lucidesa, serenor i coratge. 


b. L'esdeveniment del Concili Pro
vincial, que si bé parla poc dels preve
res d'una manera explícita, la seva 
presència i acció és implícita en la 
majoria de les resolucions. 


c. I una tercera circumstància. 
Si Déu vol, el bisbe complirà 70 
anys el pròxim desembre. Això vol 
dir, segons la normativa canònica, 
que entrem en l'últim període d'un 
servei episcopal. No seríem fidels 
al poble de Déu si, per un pudor 
malentès, silenciéssim aquest fet. 
Cal tenir-ho present per no caure 
en una etapa de provisionalitat, de 
deixar que passi el temps esperant el 
relleu. 


Justament el que hem de fer és 
preparar, rejovenir els bots perquè 
el nou vi trobi bots nous on vessar
se i les noves energies i ¡¡'Iusions no 
resultin malaguanyades durant un 
temps. Si mirem el futur amb l' espe
rança que Déu ens ha posat al cor, 
cal que siguem conseqüents amb 
aquesta gràcia. 


JAUME CAMPRODON, 


bisbe de Girona 


Solsona 
PEP VilA, corresponsol 


Formació Permanent 


Com cada any, havent acabat el 
curs, els capellans de Solsona ens re
unim al Seminari per rebre les darre
res lliçons del curs de formació per
manent, i que les anomenem Jornades 
Sacerdotals. 


Aquest any, la temàtica fou sobre 
el Concili de la Tarraconense. El Sr. 
Bisbe, en presentar-nos les Jornades 
ens ho deia així: «Hem fet venir pe; 
parlar-nos del Concili tres membres 
ben distingits, pel treball realitzat, 
abans, durant i després de la celebra
ció conciliar, cadascun a la seva ma
nera. La Montserrat Coll, que ens par
larà "del paper dels laics a l'Església". 
Mn. Joan Torra, que ens parlarà "del 
rol que tenim els capellans en tota 
aquesta feina a fer que ens dóna el 
Concili". Mn. Miquel Barbarà, que 
parlarà "sobre la institució i tot el que 
ell vulgui i desitgi de tantes qüestions, 
esdeveniments i moments importants 
que vàrem viure"». 


Cal remarcar que hi vàrem assistir 
quasi la totalitat dels capellans de 
Solsona. 


Nomenament de canonges 


Aquesta vegada sí que podem dir 
que a l'estiu tota cuca viu. El butlletí 
del Bisbat, que correspon als mesos de 







juliol i agost, ens ha sorprès amb la 
notícia que la Santa Església Catedral 
es veurà ornada per la presència de 
deu nous canonges. M'atreveixo a dir
ne sorpresa, perquè dintre l'ecologia 
eclesial s'ha passat d'una espècie a 
extingir, a una espècie protegida. Sóc 
conscient que amb tot això no s'hi val 
a fer-hi bromes, perquè segons el De
cret han estat nomenats per raó de la 
feina que fan, i mentre duri aquesta 
feina. De manera que qualsevol dia et 
podrien nomenar administrador de 
béns immobles, i per raó de la feina, a 
més del perill que et caigui a l'esque
na la paret d'una rectoria vella, t'hi 
podria caure una canongia. Que em 
perdonin el Sr. Bisbe i els bons amics 
canonges si faig aquest comentari poc 
respectuós. Vull dir en honor seu que 
segurament han acceptat el nomena
ment per moltes raons lloables, com 
per exemple donar suport a la propos
ta del Sr. Bisbe, vetllar perquè el nos
tre Bisbat no sigui tan diferent dels 
altres, etc., etc. 


En el fons, la meva reflexió més 
seriosa sobre l'elecció de canonges 
gairebé a tots els bisbats és aquesta: 
crec que aquestes actuacions es que
den molt pel darrera de l'esperit dels 
concilis. M'agradaria que aquestes 
repoblacions de canonges a les nostres 
catedrals, en lloc de ser avalades per 
cànons i decrets que avalen altres cà
nons i decrets, fossin producte d'acords 
dels consells presbiterals i de pastoral. 


De tant en tant, és bo somniar 
truites! 


Acabo aquest comentari dient que 
de tots aquests i els altres que no me'n 


recordo, en demano perdó a Mn. Tor
res, que és el canonge penitencier i 
que em coneix molt bé, i que sap que 
si no em deixen riure perdria la fe, i 
això seria molt trist. 


Recepció del Concili 


El dia 15 de setembre, a les 6 de la 
tarda, es féu la solemne recepció de 
les resolucions del Concili de la Tarra
conense a la Santa Església Catedral 
de Solsona. 


La cerimònia va consistir, primera
ment, en un audiovisual on se'ns re
cordaven els temes principals tractats 
en el Concili. Després, es féu una eu
caristia presidida pel Sr. Bisbe i vui
tanta capellans del Bisbat. Finalment, 
uns representants de cada arxiprestat 
varen rebre de mans del bisbe un 
exemplar de les resolucions, i un 
gran ciri ... La Catedral es va veure 
plena de gom a gom de gent de tot el 
Bisbat, i la celebració va ser joiosa i 
festiva. 


Experiència refrescant a l'Urnguai 


El que subscriu, aquest estiu, jun
tament amb un altre company, hem 
visitat l'Uruguai acompanyant els 
nostres companys que hi treballen, i el 
motiu va ser fer una Missió Popular i 
inaugurar una capelleta dedicada a 
santa Tereseta. 


M'agrada parlar-ne per dues co
ses: la primera és pel goig del bon tre
ball que duen a terme els nostres com
panys de l'Uruguai i Xile, que també 93 







vàrem visitar. La parròquia de José 
Pedro Varela on treballàvem pertany a 
la diòcesi de Minas, on treballen tres 
capellans catalans. Vàrem poder cons
tatar que ja ens coneixien, perquè fins 
allà també arriben els Quaderns de 
Pastoral. 


Aquesta experiència d'acompa
nyament ni que sigui per poc temps 
als nostres missioners, em permeto 
creure que és bona per a tots els 
capellans. 


Tortosa 
JOAN A. MARTíNEZ I GARCíA, 
corresponsal 


Bodes de plata de Mn. Pepet com a 
rector de la Salzadella 


Mn. Josep Miralles i Sales fa 25 
anys que és rector de la parròquia de 
la Salzadella, un poblet tocant a Sant 
Mateu, capital del Maestrat. El poble 
ha reconegut la seva tasca pastoral i 
literària com a historiador de la vila i 
li ha fet un homenatge. La corporació 
municipal en ple va acordar, per majo
ria de vots, nomenar-lo fill adoptiu de 
la vila i dedicar-li una de les avingu
des del poble amb el nom de passeig 
de Mossèn Josep Miralles. 


La festa es va fer el dia 7 d'abril, 
Pasqua de Resurrecció. Després de la 
missa solemne, l'alcalde, acompanyat 
de la corporació municipal, li va \Iiu-


94 rar el document d'adopció, i d'allí van 


anar fins a l'entrada del poble on van 
descobrir el rètol del nou passeig. El 
Dilluns de Pasqua tot el poble va anar, 
com sempre, a menjar-se la mona a 
l'ermita de Sant Josep, però enguany 
van anar acompanyant-hi el seu rector, 
que feia les noces d'argent com a pas
tor de la seva parròquia de la Purifica
ció de Maria. 


Mn. Pepet, com la gent l'anomena 
familiarment, és un gran llibre enqua
dernat en rústica, i mai més ben dit, ja 
que va néixer a l'Albocàsser l'any 
1925 i va entrar al seminari de Tortosa 
en la postguerra, quan ja estava tip de 
menar l'esteva del forcat. Mai no ha 
renegat del seu origen camperol i està 
satisfet d'haver nascut pagès. La gent 
de la Salzadella el considera un dels 
seus, li entén sempre el que vol dir i 
diu sempre el que cal perquè la gent 
l'entenga. Sota les seves formes cam
peroles s'amaga un home cultíssim en 
història. sobretot del Maestrat, on va 
néixer i on ha exercit la seva missió. 
Ha cultivat també la poesia; el seu lli
bre Flors i fenàs ha esdevingut un 
clàssic en el gènere de la poesia popu
lar. Gran quantitat d'articles de tema 
històric han aparegut al Butlletí de 
Cultura Castellonenc, al Boletín del 
Centro de Estudios del Maestrazgo i 
ha fet transcripció de cartes munici
pals i documents antics. La constància 
en el treball i el talent natural que pos
seeix han fet que, encara que autodi
dacta, siga ja una autoritat en història 
del Maestrat. En un bisbat com el nos
tre, on el patrimoni documental és 
immens, la mà de Mn. Pepet hagués 
pogut desempolsegar molts de docu
ments dels arxius diocesans al servei 
de la cultura i de la fe, però els tres 







bisbes que ha tingut des que es va or
denar de capellà han preferit deixar-lo 
sempre en la perifèria del món rural 
on ell, a més a més d'ànimes, ha tro
bat sempre pergamins que transcriure 
i contar la història dels pobles on ha 
estat a la seva gent que ara han reco
negut el seu doble trebalL No així el 
clergat, per a qui Mn. Pepet sempre 
serà Mn. Pepet i prou. 


Els col, loquis de premsa de la ciutat 
de Tortosa 


Josep Bayerri i Raga és un perio
dista fundador d'un dels setmanaris de 
Tortosa que es deia Informes Ebre i 
ara es diu simplement Ebre. Va tenir 
representació política dintre del bloc 
socialista a l'Ajuntament de Tortosa. 
Decebut del món de la política del seu 
partit, va marxar a Barcelona on va 
exercir tasques de docència i de repre
sentaci6 sindical. Per situacions fami
liars ha tomat a Tortosa i novament es 
dedica al món de la docència, però 
amb inquietuds de promocionar la 
cultura en diversos àmbits de la ciutat. 
Ell ha estat l'ànima dels col'loquis 
sobre premsa perifèrica. Ell ha inte
ressat a la Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Tortosa, que presi
deix Santiago Gonzàlez, i ha portat a 
terme una convocatòria dels mitjans 
de comunicació fora de Barcelona, la 
gran ciutat. Ha copsat el nou fenomen 
que la premsa en català renaix de la 
terra, de la perifèria i no del centre, 
avui dominat per la gran premsa en 
castellà. 


Emulant Cristòfor Despuig, que a 
mitjan segle XVI va escriure Los col'-


loquis de la insigne Ciutat de Tortosa, 
la convocatòria de la premsa perifèri
ca s'ha anomenat Col·loquis a la Ciu
tat de Tortosa. Van començar el diven
dres 24 de maig i van finalitzar el 
diumenge 26. El discurs inaugural va 
estar a càrrec de Jaume Guillamet i 
L1oberas, de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb el títol La premsa perifè
rica, una opció per al futur. Fora 
d'aquest discurs inaugural tot va ser 
amb tres ponents per a cada tema i un 
moderador que orientava cada coI'
loqui, que estava integrat per gent pro
cedent del Nou Diari de Reus, El Pati 
de Valls, El Segre de Lleida, Diari de 
Tarragona, Meditemíneo de Castelló 
de la Plana, El 9 Nou de Vic, El Punt 
de Girona i El Baix Ebre i L'Ebre, tots 
dos de Tortosa. 


Dues exposicions completaven els 
c01-l0quis celebrats al nou auditori 
municipal de Tortosa: La premsa peri
fèrica avui, amb diversos exemplars 
de cada una de les moltes publica
cions que a les diverses comarques es 
fan, i una altra que per als tortosins va 
tenir molt d'interès va ser La premsa 
diària de Tortosa (1854-1938). 


Davant dels diaris i setmanaris tor
tosins del passat cal fer la meditació 
sobre la presència de l'Església en 
aquests i les vinculacions polítiques, 
aleshores a cara descoberta, no com 
ara. D'aquesta meditació, en surten 
conclusions evidents: I) Tortosa va 
arribar a tenir, els anys trenta, tres dia
ris; avui, ben just dos setmanaris. 2) 
L'Església tenia més presència a la 
premsa en aquells temps. El Ebro, de 
1903; El Correo Ibèrica. de 1908; El 
Restaurador, de 1919; El Correo de 95 
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Tortosa, de 1931, portaven el subtítol 
de Catòlica. En els independents o 
conservadors i monàrquics també 
l'Església tortosina tenia vot i veu es
poràdicament, com en El Dertosense, 
de 1848; Los Debates, de 1893; Dia
ria de Tortosa, de 1911; La Ribera del 
Ebro, de 1915, i El Heraldo de 
Tortosa, de 1936.3) Tot el món repu
blicà es va mostrar sempre agressiu a 
l'Església i aquesta no va fer cap es
forç per participar en la seva premsa, 
o no la van deixar; es veu clar ja en La 
Voz del Progreso, de 1866, que porta 
com a subtítol «periòdica no político 
ni religioso», i era de tendència repu
blicana i possibilista. 4) L'Església 
mai no va tenir un diari en català a les 
nostres terres i els únics tres diaris que 
van sortir en català son adversos a 
l'Església. Ara, de 1935, que era repu
blicà; Lluita, de 1936, socialista, i El 
poble, de 1937, que era d'Esquerra 
Republicana de Catalunya. I la cin
quena reflexió és que, dissortadament, 
la convivència política d'aleshores es 
va tensar sobre clericalisme o anticle
ricalisme i no sobre justícia o injustí
cia social, i un arriba a explicar~se, 
encara que no ho justifiqui, com a la 
sagristia de la catedral de Tortosa hi 
ha una làpida de més de tres-cents sa
cerdots morts en la Guerra Civi!. Re
sulta ben cert que per allí on passen 
les idees passen després els fuse!ls. 
L'exposició de l'antiga premsa de 
Tortosa ho demostra de forma palesa. 


Un llibre sobre els Reals Col'legis 


En el marc renaixentista del claus
tre dels Reals Col'legis de Sant Jaume 
i Sant Maties s'ha fet la presentació 


dels dos primers llibres de la nova edi
torial de les terres de l'Ebre: Colum
na-Tresmal!. L'un, ja era la reedició. 
Es tractava de Panxampla, de Juanjo 
Rovira, que ja havia estat presentat en 
la primera edició, i l'altre és un llibre 
pedagògic que estudia l'arquitectura i 
la història d'un dels edificis més em
blemàtics de la ciutat de Tortosa. És 
una joia del renaixement que fa poc ha 
estat restaurada per posar-hi l'arxiu 
comarcal de les terres de l'Ebre. Els 
autors són un grup bastant nombrós de 
membres que han volgut sumar esfor
ços i continuar l'èxit que van tenir en 
una primera publicació sobre la cate
dral de Tortosa, molt més ambiciosa 
quant a extensió. Van presidir l'acte 
les autoritats de Tortosa i un sacerdot 
representant del bisbe, que no es tro
bava a la ciutat i no va poder assistir a 
l'acte. 


Nou càrrec del nostre bisbe 


Amb un decret, signat pel cardenal 
Angelo Sodano amb data del 25 
d'abril de 1996, el bisbe de Tortosa ha 
estat nomenat pel Sant Pare consultor 
del Consell Pontifici per als laics. 
Aquesta mostra de confiança del Papa 
amb el nostre bisbe ens omple de sa
tisfacció com a tortosins i per això el 
felicitem, però ens preocupa que el 
munt de càrrecs que s'acumulen a so
bre del nostre pastor faci que cada cop 
la seva presència per governar sigui 
més escassa. El bisbe Lluís es prodiga 
assistint a tot el que se li demana i 
omple de forma esgotadora la seva 
agenda. La tragèdia dels nostres bis
bes avui està entre la disponibilitat 
d'ells i l'abús de les diverses insti tu-







cions, eclesials i extraeclesials, que 
els requereixen per a tot, perquè mal
grat tot, encara vesteix la seva presèn
cia a qualsevol acte. Esmerçant el 
temps per representar amb prou penes 
els queda temps per governar. Sabem 
que el bisbe és solidàriament pastor de 
l'Església universal des de la seva 
Església particular, i ser consultor 
del Consell Pontifici per als laics és 
un càrrec important de govern de 
l'Església universal. Cada cop més 
els bisbes hauran d'anar deixant ac
tes de representació lIuïdora per po
der fer bé els actes de govern intra
diocesà i extradiocesà. 


Dos canonges de Barcelona del 
nostre bisbat de Tortosa 


El dia 21 de juny van ser nomenats 
canonges de la catedral de Barcelona 
dos sacerdots del nostre bisbat de 
Tortosa que fa anys van arribar a 
Barcelona com a beneficiats d'aquella 
catedral. Es tracta de Mn. Jaume Siri
ci Escoda, que va néixer a Pratdip, on 
resideix ara jubilat, i Mn. Josep Pavia 
Simó, que va néixer a la Jana. Després 
d'ocupar càrrecs pastorals al nostre 
bisbat van fer oposicions a beneficiats 
de Barcelona. Tots dos músics han 
exercit càrrecs allí, dintre del ram. 
Ara el Sr. Cardenal, Arquebisbe de 
Barcelona, juntament amb altres, els 
ha distingit amb la canongia. Tant un 
com l'altre són compositors i Mn. Pa
via, que encara està en actiu, és a més 
a més coHaborador científic del Con
sell Superior d'Investigacions Cientí
fiques en el Departament de Musico
logia, a la Institució Milà i Fontanals 
de Barcelona, i professor de Musico-


logia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Una vegada més es demos
tra que de la nostra diòcesi han sortit 
grans músics, des de Felip Pedrell, 
Mn. Peris Querol i ara aquestos dos, i 
tots han anat a parar a Barcelona. Els 
companys sacerdots ens alegrem que 
gent del nostre presbiteri triomfi a 
l'Església i en el món de les arts, en
cara que sigui lluny de casa nostra. 


Un bisbe de les nostres terres 


Considerem nostres les terres que, 
no fa molts anys, eren del nostre bis
bat de Tortosa, i encara les sentim com 
a nostres, perquè parlen la mateixa 
llengua nostra i tenen els mateixos 
costums que nosaltres. Em refereixo a 
Cretes, del nostre antic arxiprestat de 
Calaceit a la zona de Matarranya, que 
toca a la Terra Alta, i que, fruit del 
concordat de l'època franquista, van 
passar a Saragossa, essent província 
de Terol. Allí va néixer Mn. Juan 
José Omella i Omella el 21 d'abril 
de 1946. Va estudiar ja al seminari 
de Saragossa i després va entrar a la 
congregació missionera dels Pares 
Blancs; va estudiar a Lovaina i des
prés es va reintegrar novament a la 
seva diòcesi i va estar en diverses par
ròquies. Va anar al Zaire com a missio
ner, i va tornar a la diòcesi, on ha 
exercit altre cop de rector en diverses 
parròquies, entre elles Calanda, d'on 
va ser nomenat vicari episcopal de la 
zona de Torrero a la ciutat episcopal. 
En les primeres declaracions que va 
fer al Hera/do de Aragón del 16 de 
juliol diu que té ànima de cura rural. 
Serà consagrat bisbe la primera quin
zena de setembre a la basílica del Pilar. 97 
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Segurament assistiran i l'acompa
nyaran en la consagració dos germans 
sacerdots, de la nostra diòcesi, Mn. 
Pascual Centelles Llop, rector de les 
parròquies de Vinebre, Cabassers i la 
Vilella Baixa, i el seu germà Jordi, 
rector de Marçà, Capçanes i Coll
dejou, que encara que nascuts tots dos 
a Cretes, d'on és el nou bisbe auxiliar 
de Saragossa, des de petits han viscut 
a Tortosa. 


Saragossa tindrà un bisbe auxiliar, 
catalanoparlant, nascut a la Matar
ranya. Enhorabona, Mn. Omella i re
cordes sempre de Cretes. 


21 curset de catequesi 


Fa 21 anys que el nostre Bisbat, 
quan agonitza l'estiu, fa un curset per 
reciclar, introduir, esperonar i voca
donar els catequistes de la diòcesi. 
Enguany el 13, 14 i 15 de setembre, al 
seminari diocesà, van acudir 275 cate
quistes de 44 parròquies que es van 
distribuir en 10 tallers de treball. Els 
dos tallers més concorreguts van ser el 
de Cristologia, que va moderar Mn. 
Josep Gil de Tarragona, i el de dinàmi
ca de grups dirigit per Xema Campos. 
També van apuntar-se bastanta gent al 
de dansa i música, que va orientar 
Toni Jiménez. El taller de joves va es
tar moderat pel grup de joves del mo
viment diocesà, presidit per Mn. Pepe 
Insa. El germà claretià Antoni Daufi 
va orientar el d'escenogrames i van 
funcionar, a més a més, quatre tallers 
d'iniciació cristiana i un de pregària 
en la catequesi, al qual van assistir 24 
alumnes i va estar a càrrec de les no
vícies de la Consolació. El curset va 


pujant a poc a poc; enguany ha tingut 
50 alumnes més que l'any passat. És 
cert que hi ha molta gent que s'inicia 
i queda pel camí ans d'arribar a ser un 
bon catequista. Es podia dir que per a 
molts és una catequització. Així i tot, 
el to del curset d'enguany ha mostrat 
un major grau de serietat i interès. 


Un esdeveniment especial del cur
set ha estat l'acomiadament de la ger
mana Neus Altès, religiosa teresiana 
del P. Enric d'Ossó, com a responsa
ble del servei de publicacions del Se
cretariat de Catequesi del Bisbat. Són 
18 anys de constant servei i amorosa 
atenció a tothom. En agraïment se li 
va entregar un quadre en talla de fus
ta, de l'artista tortosí Guinovart, on hi 
ha un relleu del pati gòtic del palau del 
Bisbat, cada dia calcigat quan arriba
va al matí a obrir l'oficina de cateque
si. Al peu del quadre hi ha una inscrip
ció que parla per ella mateixa: 
«Germana Neus, has florit on t'han 
plantat». Madura en anys, la germana 
Neus s'ha jubilat i ha sabut convertir 
en fruits les flors dels seus anys pas
sats a la casa gran servint tothom. Per 
això tots li ho van agrair de cor en 
l'acte final del curset. La substituirà 
en el treball la germana Victòria Po
quet, de la mateixa congregació. 


La recepció del Concili 
i la Jornada Diocesana 


Per fer la recepció del Concili Pro
vincial Tarraconense a la nostra diòce
si s'ha buscat el marc de la Jornada 
Diocesana on, cada any, es reuneixen 
les forces vives de cada parròquia per 
començar el curs. El lema va ser Ca-







minem, amb CrisI, IOlS junts, i es Va 


celebrar al seminari diocesà el dia 20 
d'octubre. Qui va motivar i animar la 
jornada fou Mn. Ramon Prat, de la 
diòcesi de Lleida. El Sr. Bisbe va en
viar una carta a totes les parròquies 
invitant a tots a la Jornada i especial
ment als consells pastorals, associa
cions, catequistes i col·laboradors de 
cada parròquia. 


La dificultat està en el fet que co
incideix amb el diumenge del DO
MUND i encara que la diada missio
nera no té la força que tenia, encara 
convoca i té una presència conside
rable de fidels. Es pretén emmarcar 
també la jornada missionera dintre 
de la solemne recepció del Concili i de 
la Jornada Diocesana, que estrena el 
pla pastoral fonamentat en la Terlio 
Millenio advenienle de Joan Pau Il. 


Urgell 


PAU MARQUÉS, corresponsal 


Jornades Diocesanes de Teologia 


Amb nombrosa assistència de ca
pellans i altres cristians comprome
sos, tingueren lloc al Seminari Dioce
sà de la Seu d'Urgell, els dies 28 i 29 
d'agost d'enguany, les Jornades Dio
cesanes de Teologia. Dirigí les Jorna
des el Dr. Ramon Nogués, catedràtic 
de Biologia de la Universitat Autòno
ma de Barcelona. 


El tema: Qüestions frontereres de 
la ciència-biologia i de la fe. 


Es seguiren les conferències amb 
un interès creixent, donada la temàti
ca tan profunda com fronterera. 
L'evolucionisme, visió del cos i l'àni
ma, definició de persona i en quin 
moment de la concepció es pot dir que 
realment hi ha ja un ésser humà, el 
nostre cervell i el que tot home ha de 
fer perquè no sigui manipulat per cap 
força externa, per jeràrquica que pu
gui ser i semblar. 


Llibertat, veritat i consciència. Com 
l'hem d'entendre i viure dintre nostre 
i en relació amb els altres, especial
ment amb les persones que tenen una 
responsabilitat d'orientació, mai de 
domini absolut, sobre les nostres vides. 


Fa goig trobar persones tan quali
ficades com el Dr. Nogués, que ens 
confirmin el que nosaltres, capellans 
de la feixa de baix, per una intuïció i 
un delit de superació, fa molts anys 
que n'havem fet programa de la nos
tra vida. Per alliberar cal estar allibe
rats. Per responsabilitzar-nos de la 
veritat i consciència aliena, cal que 
nosaltres no trontollem amb les pors, 
escrúpols, dubtes estèrils, obediències 
irracionals, que aniquilarien la nostra 
existència. 


Acceptem de cor i cervell les pa
raules del Crist «La verital us fm'à 
lliures». 


75è aniversari de la coronació canò
nica de la Marededén de Meritxell 


El dia 8 de setembre, festa de la 
Mare de Déu, es commemorà el 75è 
aniversari de la coronació canònica de 
la Verge de Meritxell. 99 
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Entre els actes organitzats per 
commemorar-ho, destaquem la tro
bada de sacerdots diocesans. Tingué 
lloc el dia 2, dilluns. Al mati, al Pa
lau de Gel de Canillo, el Dr. Cam
prodon, bisbe de Girona, ens donà 
una documentadíssima conferència 
sobre la Mare de Déu i el que va 
aportar a l'obra de la nostra Re
dempció. Aquell sí total, generós, 
raonat i emocionat, féu possible 
aquella Encarnació que portà llum al 
món, sumit en la tenebra i víctima de 
la més greu profanació de la vida 
humana. Manca total i absoluta de 
respecte per les persones. Pensar i 
estimar, que hauria d'ésser llur defi
nició, eren profanades de la manera 
més cruel i sarcàstica. Desgraciada
ment, després de vint segles, encara 
en molts llocs del món, i el que és 
més aberrant, en algunes nacions 
que es diuen i proclamen cristianes, 
es xafen fins a intentar fer desapa
rèixer tota persona que té la gosadia 
de pensar amb el cap i estimar amb 
el cor. Quantes víctimes tots plegats 
no coneixem? 


Seguí l'eucaristia al santuari, 
presidida pel nostre bisbe Joan i co
príncep d'Andorra, i el Dr. Campro
don. Concelebraren 68 capellans. Hi 
eren presents 1 es autoritats del M. 
¡·ltre. Comú de Canillo i un grup de 
feligresos. L'homilia del nostre bis
be, viva i sentida, ens esperonà a tots 
a deixar un lloc de preferència din
tre nostre a la Dona que és mare, es-


posa, amant, companya, per a tot via
nant i d'una manera especial per a 
nosaltres, els seus fills predilectes, 
els capellans. 


Finalment, a la casa de colònies 
d'Aina, el seu capellà Mn. Ramon 
Rossell, rector de Canillo, ens obse
quià amb un dinar camperol on no 
faltà tampoc l'acordió de Mn. Grau, 
rector d'Escaldes-Engordany. Fou 
una festa inoblidable a l'ensems que 
de testimoni. Els molts seglars que 
ens acompanyaven, no s'acabaren 
de creure que els capellans fossin 
veritablement humans, engrescats i 
engrescadors. 


Reunions de curs 


Uns mots finals sobre les reunions 
de curs que des que som capellans 
portem a terme. S'han fet habituals 
durant els mesos d'estiu, aquestes tro
bades dels preveres d'una mateixa 
promoció. 


És el retrobament d'uns companys 
que durant tretze anys compartírem 
¡¡'Iusions, esperances i molta genero
sitat. La nostra anyal trobada, al cos
tat de la taula de la Paraula i l'Eucaris
tia, ens dóna forces per a la lluita de 
cada dia. El diàleg sincer, obert i res
pectuós, posa fi a un dia curull de bo
nes idees i millors sentiments. Mai per 
mai permetrem que es perdi o que es 
refredi. 







Mallorca 
SEBASTIÀ SALOM, corresponsal 


La formació permanent del clergat 


Com cada any, durant la primera 
setmana de setembre el CETEM 
(Centre d'Estudis Teològics de Ma
llorca) organitza unes jornades de for
mació per a preveres. Enguany el 
tema elegit era l'Antropologia Teolò
gica, i el professor que ha impartit les 
classes ha estat el jesuïta mallorquí 
Lluís F. Ladària, professor de la Gre
goriana de Roma. 


Hi ha hagut una mitjana de partici
pació entre cinquanta i seixanta preve
res, que és un dels índexs més elevats 
dels darrers anys. 


També el col· lectiu de preveres 
anomenat de la part Forana ha tingut 
la seva trobada anual de setembre, per 
començar l'estudi de la segona ponèn
cia del Sínode diocesà, programar els 
temes i les reunions del curs vinent i 
elegir els nous responsables. 


El segon curs del Sínode diocesà 


Amb l'inici del curs escolar, es 
posaran en marxa de bell nou els 
grups sinodals que hauran d'estudiar 
la segona ponència titulada Celebrar i 
viure la salvació en Jesucrist i que 
tracta de l'eucaristia, els sagraments, 
la pietat popular, la vida religiosa, el 
ministeri sacerdotal i la família. Te
mes tots ells molt densos i sobre els 


quals els grups sinodals tindran, sens 
dubte, moltes més coses a dir que so
bre el tema dels curs passat sobre 
l'evangelització. 


A mitjan mes de setembre la Se
cretaria va enviar una circular als 
grups sinodals convidant-los a una de 
les sessions d'obertura de curs, que 
tingueren lloc els dies 5, 8 i 9 d'octu
bre, i en el transcurs de les quals es 
va presentar i repartir el text de la 
ponència i es varen recollir les fit
xes d'inscripció o reinscripció dels 
grups sinodals. 


L'expectativa és comprovar si en
guany continuarà el mateix nivell de 
participació del curs passat, o si aug
mentarà o minvarà. L'any passat s'ins
criviren 51 7 grups amb 5.4 72 perso
nes. Però al final de curs només uns 
350 grups enviaren les seves aporta
cions, esmenes o propostes. Vol dir 
que es desenganxaren a mitjan curs, o 
simplement que després d'estudiar la 
ponència no enviaren les respostes? 


Un cop recollides les respostes de 
la primera ponència es reuniren el dia 
6 de juliol els consells diocesans Pres
biteral i de Pastoral per fer una prime
ra aproximació a les aportacions fetes 
pels grups sinodals. Però queden pen
dents encara dues reunions dels es
mentats consells, que se celebraran els 
dies 9 i 30 de novembre, per estudiar i 
debatre un resum del treball fet pels 
grups dividit en tres grans blocs: prin
cipis doctrinals, orientacions pastorals 
i propostes operatives concretes. El 
material d'aquest curs que rebi el vis
tiplau dels consells diocesans, junta
ment amb els altres materials que re- 101 
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sultin dels dos cursos vinents, consti
tuïrà el text sobre el qual haurà de tre
ballar l'Assemblea Sinodal que, si tot 
es desenvolupa com està previst, se 
celebrarà durant els darrers mesos de 
l'any 1998. 


Crec que el Sínode diocesà està 
passant actualment per un dels seus 
moments més delicats, perquè em 
sembla que la continuïtat del treball i 
l'interès demostrat durant el passat 
curs per part de molts dels grups sino
dals, especialment dels més crítics i 
dels qui desconfien de l'Església ins
titucional, depenen ara de si perceben 
que les seves propostes o suggeri
ments són escoltats i tinguts en comp
te. Altrament, el Sínode haurà de con
tinuar la seva marxa comptant amb la 
col·laboració dels fidels habituals, o 
sigui dels més dòcils. I seria una llàs
tima. 


La diòcesi replanteja la seva 
presència a Burundi 


Les notícies cada vegada més alar
mants de la situació dramàtica que viu 
el país de Burundi, la insistència del 
Ministeri d'Afers Estrangers Espa
nyol, el bloqueig internacional i la 
suspensió dels vols d'avió han mogut 
el bisbe i la superiora general de les 
Germanes de la Caritat a demanar ur
gentment als missioners que abando
nin, almenys per un temps, la seva 
presència en aquell país. 


Però els missioners que en aquests 
moments es troben allà (tres religioses 
i un prevere) el 23 d'agost enviaven 
un fax explicant els motius de solida
ritat humana i fraternitat evangèlica 


pels quals, i malgrat la insistència dels 
seus superiors, ells creuen que no po
den abandonar. «Tenim la impressió 
-diuen ells en el fax- de tirar per ter
ra els anys de feina dels mallorquins, 
quasi com si desmentíssim amb un fet 
allò que els hem predicat tot aquest 
temps ... Si fos possible reconsiderar 
la decisió, donat que no hi ha avió i no 
podem partir de moment, pensam que 
seríem més coherents i podríem fer 
molt de bé a la gent d'aquí!>. 


El bisbe, després de consultar-ho 
al Consell Episcopal i a la mare gene
ral de la Congregació, els va enviar el 
dia 6 de setembre un altre fax en el 
qual, tot i insistir en la conveniència 
d'abandonar el país per no arriscar 
innecessàriament les seves vides, dei
xa en les seves mans la decisió última 
de quedar o partir. 


Paral-lelament a aquesta preocupa
ció dels medis eclesials, l'anomena
da plataforma EPBUR (Europa per 
Burundi), formada per distints orga
nismes i ONG que actuen a Mallorca, 
ha escrit i enviat una declaració a 
diferents organismes internacionals 
cridant l'atenció sobre la situació ex
trema que viu el país i la necessària 
intervenció de les forces exteriors per 
impedir una massacre anunciada. 


Finalment una darrera notícia ens 
ha commogut molt especialment: el 
dia 9 de setembre moria assassinat 
l'arquebisbe de la diòcesi on hi ha els 
mallorquins i que era precisament la 
persona que més els encoratjava a 
quedar-se, al'legant que no hi havia 
motius especials per pensar que les 
seves vides estiguessin en perill. 







Menorca 
J. BOSCO FANER I BAGUR, 
corresponsal 


Vacances 


Alguns preveres, ara que som 
pocs, hem fet tot el que hem pogut per 
concedir-nos uns dies de vacances. 
Les mereixem com tots aquells que, dia 
rera dia, fan feina i se senten cansats. 


Quan, durant tot un curs, hem in
tentat fer coses pels altres; quan ens 
veiem quasi obligats a vigilar desitjos 
i reaccions espontànies; quan molts 
se'ns apropen i sentim que som en 
part responsables de com transcorre la 
seva vida; quan estem sempre fent de 
pont entre el que l'Església diu i vol i 
allò que la gent senzilla és capaç de 
donar i fer, què en són de grans les 
vacances! Les vacances són com un 
silenci davant del soroll de cada dia. 
Record les paraules de Thomas Mer
ton:. «Hom estima la música no sola
ment pels sons, sinó pels silencis que 
conté: sense alternança sons-silenci 
no hi hauria ritme ... Si no reposem, 
Déu no beneirà el nostre treball. Si 
deformem la nostra vida per omplir-la 
totalment d'accions i experiències, 
Déu s'apartarà silenciosament del 
nostre cor, que romandrà buit». 


Durant les vacances, molts de no
saltres veiem, just en el nostre entorn, 
pins, avets, moreres, ullastres ... Aixe
quem els ulls al cel, i hi observem com 
la grisor d'alguns núvols construeix a 
plaer dibuixos, imatges de tot tipus; 


sentim com el cant dels ocells anuncia 
el nou dia que es desperta ... Jo mateix 
he mirat, he vist, he observat, m'he 
fixat que entremig d'una naturalesa 
silent i present hi ha una grandesa la
tent que m'envaeix d'aquell tipus de 
pau tan dificil d'expressar. 


L'espectacle que molts contem
plem, durant els dies de vacances, és 
meravellós. La terra, sense preten
sions de fer espectacle, ens acull i uni
fica en la seva diversitat. I aprens una 
lliçó. Jo he de ser com la naturalesa: 
una meravella intu!da pel qui valora la 
meva presència; una expressió de be
llesa que frueix el qui em mira pene
trant; una grandesa a l'abast del qui 
copsa el meu misteri; una presència 
que s'ofereix pacientment a algú per 
ser explotada en profit seu. 


Quantes coses hi ha a prop nostre 
que porten càrregues inexpressables 
de misteri i de grandesa i ens passen 
desapercebudes! Veure créixer un ar
bre, sembrar-lo, regar-lo ... ; observar 
com va canviant el color del cel i la 
seva fesomia; prestar atenció al treball 
intens d'uns éssers tan insignificants 
com una abella o una formiga; sor
prendre's davant la fortitud d'un ullas
tre, la tendresa d'un pijove, la majes
tuositat d'un avet ... ; comprovar la 
importància de l'aigua, la vida que 
porta i transporta; indagar la riquesa 
de la terra on tota planta cova; sospe
sar la necessitat del sol, de la llum, de 
la delicadesa per crèixer; adonar-se'n 
de la força del vent que tot ho gira al 
seu aire ... No és tot açò una lliçò que 
cal llegir? No és un espectacle que 
cal observar? No és un do que cal 
agrair? La lliçó, l'espectacle, el do 103 







de les vacances no l'hem de deixar 
perdre. 


Durant les vacances molts pre
guem amb les paraules del pare jesuï
ta Teilhard de Chardin: «Senyor. Oh, 
si, per fi!, Del doble misteri de la Con
sagració i de la Comunió universal he 
trobat algú a qui puc, de tot cor, donar 
aquest nom! Mentre no he sabut o 
no he gosat veure en Vós, Jesús, 
sinó l'home de fa dos mil anys, el 
moralista sublim, l'amic, el germà, 
el meu amor romania tímid i molest. 
D'amics, de germans, d'assenyats, és 
que no en tenim de ben grans, de ben 
exquisits i de més pròxims al voltant 
nostre? A més, l'home pot donar-se a 
una naturalesa solament humana? 
Des de sempre, el món, per damunt de 
tot element del món, havia pres el 
meu cor, i mai, davant ningú més, no 
m 'hauria sincerament doblegat. Així, 
durant llarg temps, tot i creient, he 
vagat sense saber el que estimava. 
Però avui que per la manifestació dels 
poders sobrehumans que us ha confe
rit la Resurrecció, us transparenteu 
per a mi, Mestre, a través de tots els 
poders de la Terra, us reconec com al 
meu Sobirà i em lliuro deliciosament 
a Vós ... » (L'himne de l'Univers). 


Campament escolta 


Cada any una bona munió de joves 
escoltes de les parròquies deixen el 
poble, pares, germans i altres persones, 
per compartir, durant uns dies, les seves 
alegries i serveis, les seves habilitats i 
inquietuds. Volen conviure junts i dis
treure's, volen aprofundir en els tres ei-


104 xos de l'escoltisme: fe, educació i país. 


Formar part encara que sigui du
rant unes hores de la seva marxa, em 
dóna temps per desi\iar que el món si
gui com una trobada semblant a 
aquesta. 


Si el món fos un gran campament 
escolta, el treball angoixat de molts 
esdevindria un gran joc; la festa seria 
constantment fruit de la gratuïtat; la 
taula compartida seria digna de rela
ció i oportunitat de refer-se sense dife
rències i excessos; la natura seria cau 
acollidor, amic respectat; la fe, la pre
gària, la contemplació serien actituds 
quasi instintives, necessàries; la rutina 
desapareixeria i en el seu lloc sorgiria 
el risc i la sorpresa; les baralles eter
nes donarien lloc a gestos significatius 
de pau; el silenci deixaria de ser bui
dor que carrega per ser paraula i con
tingut personalitzador ... 


Si el món fos un gran campament 
escolta, l'eucaristia tindria ple sentit 
enmig d'un marc carregat de simbolis
mes: l'horitzó que apunta a la trans
cendència; el mar que assenyala una 
profunditat plena de vida interior; 
l'arena que ens indica l'esmicolament 
de les roques poderoses; l'extensa 
flassada de pins que acullen mates i 
abatzers, ocells, puputs i cigales, i 
que ens representa la universalitat i 
la comunió eclesial; l'aigua, neta i 
clara, que ens convida a viure el nos
tre baptisme; l'aire suau que és pre
sència de l'Esperit; el sol que s'ofe
reix per a tots; la lluna provocadora 
d'¡¡·lusions ... 


Si el món fos un gran campament 
escolta, viuríem una riquesa espiri
tual tan gran que connectaríem fàcil-







ment amb Aquell que ens ha ofert el 
do de la vida, de la natura, de l'amis
tat, de transcendir-nos. A tots ens re
sultaria fàcil pronunciar paraules sem
blants a les de Pilet i Toulemonde 
passejant per la natura: "Senyor, us 
lloem, Vós que sou la font de totes 
aquestes belleses, doneu-nos l'Esperit 
del vostre Fill Jesús, que mirava els 
lliris del camp, la vinya i la figuera, 
l'aigua viva i els ocells, per anunciar 
als homes la Bona Nova». 


Josep Seguí Mercadal, prevere 


L'Ajuntament de Maó ha imposat 
la Medalla d'Or de la ciutat al prevere 
Josep Seguí i Mercadal. L'acte fou 
molt assenyalat. Amb la Medalla d'Or 
penjada al coll, en Seguí explicà que 
aquest tribut el devia a la seva mare 
que li inculcà la fe cristiana i la força 
de viure. "Un honor -va dir- que ha
bitualment correspon a grans figures, 
i que enguany ha estat concedit a una 
persona normal». 


Josep Seguí brindà la seva medalla 
a Nostra Senyora de Gràcia, patrona 
de Maó. És el seu desig que aquest 
recordatori romangui als peus de la 
Verge. Ella fou -ens recordà a tots
qui digué: "El Totpoderós dispersa els 
homes de cor altiu, derroca els pode
rosos del soli i exalça els humils ... » 
(Lc. 1,52-53). 


El prevere homenaijat agraí el tri
but del municipi amb un discurs sen
zill i emotiu que fou una espècie de 
rèplica a les paraules pronunciades 
minuts abans de la cerimònia pel cate
dràtic de Sociologia de la Universitat 


Autònoma de Barcelona Joan Estruch, 
que s'explanà d'aquesta manera: 


«, .. Tinc la profunda convicció que 
estem celebrant alguna cosa més que 
la imposició de la Medalla d'Or a un 
maonès il'lustre i exemplar. En efecte, 
a través d'aquest acte estem celebrant, 
en el fons, la normalització de les re
lacions entre l'Església i la societat 
menorquina. I potser el major dels elo
gis que el dia de demà, ja amb pers
pectiva històrica, es podrà fer de Josep 
Seguí, serà precisament el d'haver 
contribuït decisivament a aquesta nor
malització [ ... l 


»[ ... l en aquest Maó de l'any 1996, 
aquest acte cobra tot el seu sentit ple. 
Perquè la societat maonesa ha esde
vingut, com la de totes les nostres so
cietats europees, una societat secular i 
plural. Una societat no sotmesa a la 
tutela eclesiàstica, i una societat en la 
qual caben legítimament posicions i 
ideologies diverses ... 


»La gran paradoxa, en aquest cas, 
és que en tot el procés de gradual 
emancipació de l'antiga tutela ecle
siàstica, la societat menorquina va 
comptar no sols amb la cooperació, 
sinó amb el protagonisme destacat 
d'alguns homes d'Església, entre els 
quals en Josep Seguí ocupa un lloc 
eminent... 


»Però aquest home, que per dir-ho 
així tenia reservada per dret de nai
xença una butaca en el "casino dels 
senyors ", als dinou anys afirma des 
de Mallorca que no és la relació amb 
els rics i els poderosos allò que l'inte
ressa, ans més aviat la possibilitat de 
ser al costat de'la gent més humil ... » 


El saló d'actes de l'Ajuntament 105 







estava ple. Allà ens trobàvem amants 
de la trajectòria d'en Josep, fóssim 
cristians o no, agnòstics, dretans, 
esquerrans ... 


Sant Antoni Maria Claret 
i Sant Rafel, parròquies 


Fa 25 anys, a dos racons de Ciu
tadella hi havia uns eixelebrats que 
anaven construint unes parròquies 
amb el nom de Sant Antoni Maria 
Claret i Sant Rafel. No penseu que 
les parròquies que construïen fossin 
una d'aquestes que es veuen d'un 
tros enfora. No! Les parròquies que 
construïen no necessitaven mano
bres, arquitectes, fusters, electricis
tes, fontaners ... Necessitaven per
sones enamorades de Jesús que 
volguessin fer córrer, de boca en 
boca, allò que inflamava el seu cor: 
,<Jesús ens estima a tots». 


Era preciós passar una estona en
mig d'aquella gent que Déu i els pares 
van convenir a anomenar Jordi, Juani
ta, Xec, Pili, Paco, Maria, Mercè, 
Pere, Margarita, Sebastià, Francesc ... 
Era una gent polida del tot. Com que 
sabien que Déu els estimava, entre ells 
hi havia somriures, diàlegs plens 
d'afecte, estonetes en què junts aixe
caven els ulls al cel i parlaven, cor a 
cor, amb Jesús. Conten les llengües 
que les seves cases sempre estaven 
obertes, i que s'hi trobava l'escalf que 
donen els amics: afecte, temps, ànim, 
silenci i una taula sempre a punt. 


Aquells quatre eixelebrats tenien 


que, a poc a poc, el seu missatge i la 
seva bona salut humana, s'anava es
campant per les rodalies. I és clar, va 
ser prest quan es van començar a sen
tir comentaris com aquests: «No ho 
sabeu? Arran del col'legi de les mon
ges de la Consolació i pels "cavelli
tos" hi ha un petit grup de persones 
que es troben a una cotxeria i allà 
parlen i discuteixen, evangeli en mà, 
de les coses de cada dia. Tothom diu 
que són senzills i molt feliços». 


La notícia que corria interessà, i 
cada vegada més, a un jove diaca que 
estava a punt de sortir del seminari i 
fer niu, com a prevere, a qualsevol lloc 
de Menorca. Un jove diaca a qui entu
siasmava aquesta nova experiència 
d'Església. Era un d'aquells que s'ha
via format en el temps on la litúrgia 
que Déu preuava era la que vivien les 
bones persones amb la seva relació 
diària; i l'eucaristia a la qual Jesús in
vitava era la celebració del colze a 
colze amb la gent que suava el seu pa 
de cada dia. 


Déu va voler que la vida d'aquell 
jove dels inicis dels anys setanta que
dés empeltada i per sempre en les ar
rels d'una d'aquestes dues famílies 
que el va acollir. En aquesta, la de Sant 
Antoni, hi visqué feliç essent un apre
nent. Conten -i diuen que és ben cert
que sempre els va estar molt agraït. Jo 
en dono testimoni ben personal. 


Repudiï tota acció que roba la 
identitat d'un poble 


molta il·lusió en fer escampar açò, que Un total de 35 fillets i filletes sa-
l06 Jesús els estimava. En tenien tanta harauis arribaren el dia 27 de juny a 







Menorca per tal de passar-hi vacances 
fins al 2 d'agost. 


Durant cinc setmanes, moltes i va
riades han estat les activitats progra
mades que aquests infants i joves pro
vinents dels campaments de refugiats 
de Tinduf (enguany vénen de la wila
ia d'Aiun, a diferència d'altres anys 
que eren de la de Daj la) han desenvo
lupat en la nostra illa: curset de nata
ció a la piscina municipal d'Es Merca
dal, el Festival pro Poble Saharaui 
(organitzat per l'Associació d'Amics 
i Amigues del Poble Saharaui de 
Menorca) ... 


El passat 31 de maig, l'ONU tira
va la tovallola i suspenia el procés 
d'identificació de votants que havia 
de culminar en la celebració del refe
rèndum d'autodeterminació pel que fa 
als territoris ara ocupats del Sàhara 
Occidental. Aquest abandonament 
deixava el procés de pau en l'aire i el 
retorn a la lluita armada era, i encara 
és, sembla, l'única via per solucionar 
el conflicte. En un comunicat difós 
per l'Associació d'Amics i Amigues 
del Poble Saharaui de Menorca es co
mentà que Mohamed Abdelaziz féu 
una crida anguniosa per tal de fer re
accionar la Comunitat Internacional 
envers el tema del Sàhara per no veu
re's abocat novament a la guerra, una 
solució que no desitgen els saharauis, 
d'acord amb el pla de pau pactat en el 
seu moment: «Què més podem do
nar?, què més podem cedir del que ja 
hem fet?, a què podem renunciar 
més?» foren algunes paraules pronun
ciades per Abdelaziz. Malgrat això, el 
Front Polisario encara manté l'espe
rança d'una solució pacífica. 


Quan dèiem adéu als fillets i fille
tes saharauis, vivíem un sentiment de 
repulsa cap a aquelles accions que roben 
brutalment la identitat dels pobles. 


El plantejament de la fe dels fills 
desvet1la.la fe dels pares 


Aquests dies reprenem un nou curs 
de catequesi. Les parròquies, com és 
costum en aquestes dates, es vesteixen 
-unes més, unes altres manco- de jo
ventut. El qui observa els infants i jo
ves que ens arriben festeja aquesta cir
cumstància, que no ens pot ésser ni 
encegadora ni rutinària. 


No ens pot ésser encegadora per
què, com ens diu el refrany: «lluïa. 
l/uia. i no era d'on>. La quantitat de 
gent jove que toca a la nostra porta no 
és exponent de la vitalitat real dels 
cristians joves a Menorca. Però no ens 
pot ésser rutinària, tampoc. Tants fi
llets i filletes,jovenetes i jovenets, fa
rien pensar a qualsevol pagès: «llaura 
molt ifema bé, ifarà planta es semen
ten>. Hem de fer la catequesi amb 
afany i seny. Ens convé sembrar sen
se escatimar. 


En la nostra societat secularitzada, 
la catequesi ha d'assumir sovint el 
rol de primera evangelització. Alguns 
pares han dimitit de ser els primers 
catequistes dels seus fills. Els donen, 
sols, allò que els resta de la fe: la fide
litat a la tradició del baptisme i de la 
Primera Comunió, i l'assistència a la 
catequesi parroquial. El plantejament 
de la fe dels fills és un moment privi
legiat per al desvetllament de la fe dels 
pares que la tenen endormiscada. 
N'hem de ser conscients. 107 







1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 









