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Hispano & Carlos Cuenca a l’escenari de la Sala Sant Esteve de la parròquia de Granollers aquest diumenge a la tarda

Dilluns, 5 de desembre de 20228
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Algunes voluntàries del projecte dels sensellar a la parròquia de Sant Francesc d’Assís, amb el rector Pepe Baena

Granollers

J.V.

Càritas de l’arxiprestat de 
Granollers impulsa dos pro·
jectes per atendre persones 
sense llar. Aquest diumenge 
a la tarda, un concert solidari 
de clàssic espanyol i flamenc 
que es va fer a la sala Sant 
Esteve de la parròquia de 
Granollers va recollir fons 
per finançar les dues iniciati·
ves. Hi van actuar Hispano & 
Carlos Cuenca. 

Un dels projectes és el 
de la parròquia de Sant 
Francesc d’Assís, al barri de 
Bellavista de les Franqueses, 
que des de l’any 2016 fa un 
acompanyament integral de 
persones que són al carrer en 
coordinació amb els Serveis 
Socials dels ajuntaments de 
les Franqueses, Granollers 
i Canovelles. “Es tracta que 
aquestes persones tinguin un 
vincle de relació que els aju·
di a superar la seva situació”, 
explica el tècnic de Càritas 
referent de l’arxiprestat de 
Granollers, Carles Soldevila. 

El programa d’atenció a 
aquestes persones inclou 
l’alimentació, en col·
laboració amb el menjador 
social d’El Xiprer, però tam·
bé l’atenció a la salut mental, 
amb Benito Menni i tracta·
ments de desintoxicació en el 
cas que hi hagi una situació 
de drogodependència.

A aquestes persones, que 
no tenen un sostre on dor·
mir, els impulsors del pro·
jecte els ajuden a trobar un 
allotjament com ara pensions 
o habitacions de relloguer. 
“Són llocs on puguin tenir el 
seu espai i en les millors con·
dicions possibles”, diu Sol·
devila. Persones voluntàries 
els fan un acompanyament 
personalitzat.

 Segons explica el rector 
de la parròquia de Bellavista, 
Pepe Baena, des que es va 
posar en marxa el programa, 
l’any 2016, la mitjana de 
persones que reben aquesta 
atenció és d’unes 12. Actual·
ment, la parròquia està aju·
dant vuit persones.

LLAR FAMILIAR           
FRANCISCANA

L’altre programa de Càritas 
de l’arxiprestat de Granollers 
és la Llar Familiar Francisca·
na, a la parròquia de la Mare 
de Déu de Montserrat i Sant 

Antoni de Pàdua, dels pares 
franciscans de Granollers. Es 
tracta d’uns habitatges desti·
nats a famílies amb criatures 
petites o bé mares amb fills 
que també es gestiona en 
coordinació amb els Serveis 
Socials dels ajuntaments. 
Aquest projecte, que inicial·
ment es va posar en marxa 
dirigit a persones adultes 
soles per tal que es poguessin 
allotjar a partir de les 8 del 
vespre, s’ha reconduït per 
donar servei a nuclis fami·
liars amb menors que, de 
manera temporal s’hi puguin 
acollir “fins que puguin 
remuntar la seva situació, 

per exemple, trobant una 
feina estable”, detalla Carles 
Soldevila. 

L’estada en aquestes llars 
no té un temps definit. Cada 
sis mesos, aproximadament, 
es valora la situació de les 
persones que hi viuen. El 
programa també es fa a tra·

vés de persones voluntàries 
que acompanyen les famílies, 
fan un seguiment i treballen 
amb elles per aconseguir la 
seva inserció social i laboral 
a través, per exemple, de 
cursos de formació. També hi 
participa la tècnica de Càritas 
Diocesana de l’arxiprestat.

El nou model d’atenció 
de la Llar Franciscana s’ha 
impulsat a partir del mes 
de setembre. L’espai té una 
capacitat per a unes cinc 
famílies, tot i que depèn del 
nombre de membres. Actu·
alment hi ha dues famílies i 
després de Nadal se n’espe·
ren dues més.

El PSC reclama 
al Parlament 
ampliar l’atenció 
pediàtrica  
a Sant Feliu

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

El grup del PSC ha presentat 
una proposta de resolució 
a la Mesa del Parlament en 
què reclama el restabliment 
del servei de pediatria i 
d’infermeria pediàtrica de 
dilluns a divendres al CAP 
Doctor De los Pinos de Sant 
Feliu de Codines, així com 
recuperar el servei d’urgèn·
cies nocturnes al CAP de 
Caldes.

La proposta la va presen·
tat la diputada socialista 
Assumpta Escarp, a qui va 
acompanyar la regidora del 
PSC a Sant Feliu i candida·
ta a les properes eleccions 
municipals, Laia Jordana.

En la proposta es diu que, 
fins fa 10 anys, el servei 
s’assegurava mitjançant 
una persona professional 
en pediatria i una d’infer·
meria pediàtrica, de dilluns 
a divendres, en horari de 
matí i tarda, però des que va 
marxar la darrera pediatra, el 
servei ha evidenciat mancan·
ces. Segons el PSC, el punt 
d’inflexió va ser l’octubre 
de l’any passat, quan l’Àrea 
Bàsica de Salut de Caldes va 
comunicar que se substituïa 
la infermera pediàtrica per 
jubilació i que durant 15 
dies, possiblement, caldria 
anar a Caldes per rebre el 
servei. Davant aquesta deci·
sió, es va crear una platafor·
ma que reivindica el servei 
de metge i infermeria pedià·
trica amb places fixes de dos 
professionals durant els cinc 
dies laborables.

Actualment, el servei 
compta amb una infermera 
pediàtrica de dilluns a diven·
dres, en horari de matí o tar·
da, i una pediatra que només 
atén dos dies a la setmana en 
horari de matins.

Càritas impulsa dos projectes  
per atendre persones sense llar 
a Granollers i les Franqueses

El projecte  
de la parròquia 

de Bellavista 
atén actualment 

vuit persones

Hi treballen voluntaris de les parròquies de Bellavista i dels Frares

El Premi Catalunya 
d’Ecodisseny 2021 a 
l’EMAD de la Garriga
La Garriga

El vestíbul de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny 
de la Garriga acull fins al 
dia 16 de gener l’exposició 
“Premi Catalunya d’Ecodis·
seny 2021”. La mostra mira 
d’acostar l’ecodisseny als 
estudiants i professionals del 
disseny, mostrant productes 
dissenyats amb criteris ambi·
entals. També es faran tallers 
enfocats a alumnes de PFI i 
del cicle de Creació d’Objec·
tes i Moble.
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n L’Ajuntament d’Olesa està re-
formant l’antic convent de les 
germanes paüles de la població 
per tal de transformar-lo en ha-
bitatge  social temporal. El go-
vern local considera que el pro-
jecte li permet complir la volun-
tat de la congregació que va po-
sar en l’acord de cessió. Podrà 
acollir fins a 10 famílies alhora. 

A aquest espai se li vol donar 
un ús de primer acolliment a 
aquelles persones que han patit 
un incendi a casa seva, un des-
nonament, o que, per circums-
tàncies vàries d’emergència so-
cial, han hagut de marxar de la 
seva residència habitual, i es po-
dran ubicar aquí fins que trobin 
un allotjament definitiu. 

«D’aquesta manera no han de 
marxar a allotjaments com ho-
tels o cases rurals d’altres muni-
cipis i no es deslliguen de les fa-
mílies del seu entorn. Es tracta de 
donar un primer acolliment a 
aquelles famílies d’Olesa que 
han patit un desnonament, es 
troben en situació de risc perquè 
s’han quedat sense feina o estan 
vivint una situació precària i no 
tenen suport de xarxa familiar», 
ha destacat l’alcalde d’Olesa, Mi-
quel Riera. 

 El convent de les germanes 
paüles és una propietat molt 
gran, i on ara es fan els treballs és 
a la part que dona al carrer de 
Santa Oliva, a l’espai que ocupen 
quatre casals. «Al darrere hi ha 
una petita capella, catalogada 

amb valor patrimonial, que més 
endavant l’Ajuntament té la in-
tenció que s’obri al públic perquè 
sigui visitable, i tocant a la Riera, 
hi ha una extensió molt gran de 
terreny, on, en un futur, la inten-
ció és crear habitatge social, com 
s’està fent al carrer de la Indús-
tria, per donar així resposta a la 
necessitat d’habitatge social que 
hi ha al municipi», ha dit Riera. 

Les obres de reforma han 
aprofitat l’estructura que tenia 
l’antic convent, amb zones co-
munes com menjador, cuina i re-
bost, situats a la planta baixa; i 
zones amb privacitat com les ha-
bitacions, a les plantes primera i 
segona. En total té capacitat per 
acollir 10 unitats familiars (un 
màxim de 25 persones). 

Les germanes de la caritat de 
Sant Vicenç de Paül es van esta-
blir a Olesa l’any 1929, en aques-
ta casa que els va donar la famí-
lia Puigjaner i que estava desti-
nada a una de les seves filles. Hi 
van viure 90 anys. 

Olesa transforma 
el convent de les 
paüles en pisos  
per a emergències 
u Les religioses van cedir l’edifici on havien 
viscut 90 anys perquè tingués un ús social
REDACCIÓ. OLESA DE MONTSERRAT

L’exterior del convent de les paüles en obres AJ. OLESA

Les obres de reforma 
que s’han dut a terme 
han aprofitat 
l’estructura que tenia 
l’antic convent
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n Solsona ja ha publicat en for-
mat digital l’agenda de Nadal del 
2022, editada per la regidoria de 
Cultura. La publicació, que arriba-
rà a les llars solsonines al llarg de 
les pròximes setmanes, recull una 
quarantena llarga d’activitats or-

ganitzades a Solsona per institu-
cions i entitats des del 8 de desem-
bre fins a mitjan gener.  

El carrer del Castell amb l’en-
llumenat nadalenc encès és la 
imatge de la portada d’enguany, 
obra de la solsonina Sofiya Kulyk, 
guanyadora del vintè Concurs de 
postals de Nadal. Autora del dis-
seny gràfic de la darrera festa ma-
jor, Sofiya Kulyk ha tornat a impo-
sar-se en aquest concurs sobre les 
altres quatre propostes amb una 
il·lustració digital, d’acord amb el 
veredicte de la comissió Any Rou-

re, jurat d’aquesta edició.  
Les activitats començaran du-

rant les setmanes prèvies a les fes-
tes, amb projeccions de pel·lícu-
les, sessions de contacontes, balls 
per a la gent gran i cantades de na-
dales. Els solsonins també podran 
gaudir del trenet de Nadal, que 
enguany amplia l’oferta de dies, 
amb sortides el 17, 18, 22, 23 i 24 
de desembre, i ofereix un recorre-
gut més llarg pels carrers més cèn-
trics de Solsona.  

Durant les festes, l’agenda es 
farcirà d’activitats com la visita 

dels patges, espectacles i tallers in-
fantils, representacions d’Els pas-
torets, entre moltes altres propos-
tes que ompliran de vida el nucli 

de la ciutat. El programa es clourà 
amb el lliurament de premis dels 
concursos de postals de Nadal, 
pessebres i aparadors. 

L’agenda de Nadal de Solsona 
recull una quarantena d’activitats

REDACCIÓ. SOLSONA

u La portada d’enguany és 
obra de la solsonina Sofiya 
Kulyk i presenta el carrer del 
Castell com a protagonista

L’alcaldessa amb l’autora de la portada, Sofiya Kulyk AJUNTAMENT DE SOLSONA

n Pinós iniciarà una nova fase 
d’obres al santuari de Santa Maria, 
inclòs en l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya, amb 
l’objectiu d’ampliar els usos cultu-
rals i econòmics de l’edifici. Re-
centment, l’Ajuntament ha obert la 
licitació de la construcció d’una es-
cala d’emergències per adaptar les 
instal·lacions a la normativa vigent, 
un pas imprescindible per crear a 
llarg termini un auditori i un espai 
de cotreball a les plantes superiors 
del conjunt.  

«El propòsit és generar més ac-
tivitat a l’edifici annex a l’església i 
consolidar un nou centre cultural i 
econòmic per al poble», destaca 
l’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta. 
Actualment, la planta baixa acull 

les oficines de l’Ajuntament, men-
tre que les plantes superiors estan 
en desús. La idea del govern local 
és donar nous usos a l’equipament 
i consolidar un espai de cotreball a 
la segona planta, pensat per als ve-
ïns que fan teletreball, i un audito-
ri a la tercera, on es desenvolupa-
rien espectacles, concerts i xerra-
des. «La creació d’aquests espais 
tindria un retorn positiu per al po-
ble i, al mateix temps, permetria 
potenciar l’atractiu turístic del san-
tuari, amb diferents punts d’inte-
rès a la vora, com l’hostal obert més 
antic de Catalunya», ressalta el bat-
lle.  

La rehabilitació del santuari va 
començar cap als anys noranta, 
amb l’obertura de les oficines de 
l’Ajuntament. D’ençà d’aleshores, 

es van impulsar petites reformes, 
fins que l’any 2020 es va construir 
un ascensor per comunicar les di-
ferents plantes. El pas següent és 
millorar la seguretat de l’edifici 
amb la construcció d’una escala 
d’emergència, alternativa a l’exis-
tent. La previsió és executar l’obra 
pressupostada en 112.463,21 euros 
(amb IVA inclòs) i finançada per la 
Diputació de Lleida en un termini 
de quatre mesos. A partir d’alesho-

res, Vilalta afirma que es podran ti-
rar endavant les fases següents.  

El batlle apunta que les refor-
mes s’aniran fent a mesura que ar-
ribin les subvencions que han 
sol·licitat des de l’Ajuntament, en 
àmbits com l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN). «Confiem po-
der rebre el suport necessari per fer 
realitat un projecte que beneficia-
ria el conjunt del municipi», con-
clou.

Pinós iniciarà una 
nova fase d’obres  
al santuari de 
Santa Maria
u L’Ajuntament vol adaptar l’edifici a la normativa 
vigent per crear un auditori i un espai de cotreball
LAURA SERRAT. MANRESA

Vistes actuals del santuari de Santa Maria de Pinós TURISME SOLSONÈS

L’objectiu és potenciar 
l’atractiu turístic del 
santuari, que és al 
costat de l’hostal més 
antic de Catalunya
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El perfil de los británicos está 
cambiando de manera lenta pero 
imparable. Los habitantes de raza 
blanca son ya minoría en ciudades 
como Leicester, Birmingham o 
Luton, según acaba de revelar el 
último censo 2021 de Inglaterra y 
Gales, que se elabora cada diez 
años y en el que han participado 
24 millones de hogares.  

La población multiétnica tam-
bién supera a la blanca en otra de-
cena de lugares. La migración ne-
ta, por otra parte, ha aumentado 
más de lo que se había estimado. 
Una de cada seis personas que vi-
ve actualmente en Inglaterra y 
Gales ha nacido fuera del Reino 
Unido. Y si eran 2,5 millones en el 
2011 ahora son 10 millones.  

Los datos muestran, sin em-
bargo,  que hay menos ciudada-
nos de la Unión Europea, debido 
casi con seguridad a los efectos de 
la pandemia y del Brexit. 

Otra gran novedad que arrojan 
las estadísticas oficiales tiene que 
ver con la religión. La Iglesia An-
glicana es el credo oficial en el pa-
ís y su máximo representante es el 
rey, Carlos III. Sin embargo, y por 
primera vez, menos de la mitad de 

ingleses y galeses se describen co-
mo cristianos. Sólo el  46,2%, fren-
te al 59,3% en el censo del 2011. 
«Atrás han quedado los tiempos 
en que mucha gente casi automá-
ticamente se identificaba como 
cristiana», constata el Arzobispo 
de York, Stephen Cottrell.   

Sin religión 

Por el contrario, han aumentado 
llamativamente, del 25% al 
37,2%, los que afirman no tener 
religión alguna, aunque no se tra-
ta de un grupo uniforme. «Unos 
puede ser ateos, muchos pueden 
ser agnósticos y otros pueden ser  
(gente) espiritual, realizando co-
metidos espirituales», explica la 
profesora del King’s College en 
Londres, Linda Ticking. Quienes 
se dicen musulmanes han au-
mentado de un 4,9% al 6,5%. 

El agitador de extrema dere-
cha, Nigel Farage, no ha perdido 
un minuto para hacer su propia 
interpretación de los datos, que 
califica de «escandalosos». «Está 
teniendo lugar un cambio demo-
gráfico masivo en nuestro país», 
señala en un mensaje a través de 
Twitter. «Hay un cambio masivo 

en la identidad debido a la migra-
ción». Farage miente cuando afir-
ma en un vídeo que los blancos 
son minoría en Londres (54%) y 
en Manchester (57%).  

También fabula al afirmar que 
el servicio de estadísticas tratará 
de «esconder las verdaderas ci-
fras», al no preguntar en el futu-
ro, «por la nacionalidad o el lugar 
de nacimiento de los que tomen 

parte en el censo». Ante la pérdi-
da de terreno de los ingleses 
blancos, el exministro conserva-
dor Sajid Javid, británico de ori-
gen paquistaní, responde con un 
«¿Y qué?» a Farage.   

De acuerdo con la Oficina Na-
cional de Estadísticas (ONS), el 
81,7% de los censados se identi-
fica como blanco, un porcentaje 
inferior al 85% hace una década. 

El segundo grupo más nutrido es 
el de los asiáticos (de origen indio, 
paquistaní ...), que suman el 
9,3% de toda la población de In-
glaterra y Gales. Los registrados 
en 2011 eran 4,2 millones, ahora 
son 5,5 millones. También au-
mentan quienes se describen co-
mo negros (caribeño o africano). 
Un 2,5% ahora, frente al 1,8% 
anteriormente.  

Más viejos y menos jóvenes 

En cuanto a identidad nacional, el 
grupo más numeroso que no se 
considera británico es el de pola-
cos, seguido de los rumanos. Estos 
últimos han pasado de 80.000 a 
539.000 en una década. También 
ha aumentado el número de los 
nacidos en India y Pakistán, 

mientras que los de italianos se ha 
doblado. Sin embargo, ha descen-
dido el de nacidos en Irlanda.  

El censo también rebela que la 
población de Inglaterra y Gales va 
envejeciendo. La sexta parte, 
18,6%, tiene más de 65 años, 
frente al 16,4% en 2011. Un 0,9%, 
algo más de medio millón, supera 
los 90 años. Los menores de 15 
años suponen el 17,4%, cifra  me-
nor que hace una década.  

Londres es la ciudad que atrae 
a un mayor número de gente jo-
ven, mientras que el envejeci-
miento de la población está mu-
cho más marcado fuera de la ca-
pital. En los distritos acomoda-
dos de la ciudad, como es el caso 
de Kensington y Chelsea, el nú-
mero de residentes ha descendi-
do un 10%. n

Inglaterra 
es menos blanca

CENSO OFICIAL

BEGOÑA ARCE 
Londres

Celebración por la salida de la Unión Europea, en Londres en 2020.

Henry Nicholls / Reuters

El perfil de la población británica cambia sin prisa, 
pero sin pausa. La raza blanca ya es minoría 
en importantes ciudades mientras avanzan 

imparables las multietnias. 

Por primera vez, 
menos de la mitad 
de ingleses y galeses 
se describen 
como ‘cristianos’

Un dispositivo conjunto de los 
Mossos d’Esquadra, la Policía 
Nacional, la Guardia Civil y la Po-
licía Local de Salou (Tarragonès) 
en dos locales de ocio del muni-

cipio terminó ayer de madruga-
da con 132 personas identificadas 
y 27 denuncias: 11 por tenencia de 
drogas, siete por armas prohibi-
das, cinco por normativa fiscal y 
cuatro por situación irregular. 
Además, se detectaron dos in-
fracciones administrativas en los 
espacios inspeccionados, situa-

dos en la calle de Carles Buïgas. 
Fuentes policiales explicaron a la 
Agència Catalana de Notícies 
(ACN) que el dispositivo se había 
desarrollado entre las 01.00 y las 
06.00 horas del domingo y en él 
habían participado un centenar 
de agentes de los diversos cuer-
pos policiales. 

Las inspecciones y registros 
en la zona de ocio permitieron 
encontrar estupefacientes y ar-
mamento prohibido como es-
práis de autodefensa, porras ex-

tensibles y eléctricas e incluso un 
arpón. También se denunció la 
venta ilegal de tabaco al por me-
nor, denuncia de la que se hizo 
cargo la Guardia Civil.  n

Parte del material incautado en Salou.

Mossos d’Esquadra

Halladas armas y drogas en 
dos locales de ocio de Salou 

Un centenar de agentes participaron ayer de madrugada en una 
inspección que acabó con 132 personas identificadas y 27 denuncias. 

SUCESOS

EL PERIÓDICO 
Barcelona
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Toquem campanes
És un reconeixement merescut, per personifiquem en Tòful Conesa, per tot l’esforç que significa
mantenir viva una pràctica ancestral que antigament servia per comunicar tota mena
d’esdeveniments. Les campanes eren el diari, la ràdio, la televisió i l’internet de l’actualitat. Les
campanes donaven les hores, avisaven del foc, cridaven a sometent, anunciaven si algú havia
mort (tres tocs si el difunt era home i quatre si era dona), advertien del tancament de les portes
de la ciutat i proclamaven les festes amb repics i tocs de bandeig i volteig.

La Unesco ha declarat el toc manual de campanes de la Catedral de Tarragona i d’altres
poblacions Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

Eren tan importants les campanes que Felip V va castigar Lleida sense tenir-ne com a represàlia
per haver-se alineat amb els austriacistes a la Guerra de Successió. La importància de la
campana ha enriquit molt el nostre lèxic. Quan algú només sap alguna cosa a mitges diem que
ha sentit tocar campanes. Si algú és lleuger d’enteniment diem que és un tocacampanes, en
referència al bastaix encarregat de tocar les hores a la Catedral de Barcelona, cosa que no
sempre complia amb puntualitat. I quan arriba una cosa molt esperada i desitjada, toquem
campanes, que és justament el que fem avui.

http://www.diaridetarragona.com/opinion/firmas/el-voraviu/toquem-campanes-EE13176367
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De conflictes i de guerres
Estem envoltats de sentiments pertorbadors, davant el temor que la invasió de Rússia a Ucraïna,
no esdevingui en una Tercera Guerra Mundial.

Xavier Garí de Barberà, doctor en Història contemporània, conflictòleg i irenòleg, va esvair,
clarificar i sobretot esbossar accions proactives que ens permetin viure en pau. En la
conferència que ens va oferir recentment al Centre Catòlic de Blanes amb el lema: «Si no vols la
guerra, prepara’t per a la Pau».

Em plau compartir, alguna de les idees extretes de la conferència - col·loqui i també algunes
reflexions meves.

És obvi que els conflictes són connaturals a la convivència humana i que tenen el seu abast tan
en les relacions més íntimes i properes (família, amics, veïns, etc.) com les que ens donen sentit
de pertinença (associació, empresa, poble, ciutat, Nació, Estat etc). Ningú s’escapa d’un
determinat conflicte. Tanmateix, la raó d’una convivència en pau, està en saber resoldre el
conflicte d’una manera civilitzada, raonable. Mai en base la força física, psicològica o del poder
estructural.

La primera part de la conferència, el doctor Garí, ens va fer veure que en l’anomenada guerra
d’Ucraïna, tot i reconèixer les motivacions colonialistes i accions perverses del President de la
Federació Russa, Vladimir Putin, ni el poble ucraïnès és el bo ni el poble rus és el dolent.
Russos i ucraïnesos, són més aviat víctimes d’una guerra inexplicable en ple segle XXI,
provocada per les accions i omissions de les institucions que regeixen les estratègies que
condicionen la política i l’economia mundial, amb especial referència a l’OTAN, desprès de la
caiguda del Mur de Berlín el 9 de novembre de 1989.

Varen vestir ponts de diàleg i col·laboració amb els pobles que configuraven la URSS o varen
aprofitar el seu debilitament per fer-se més forts econòmicament i militar? Evidentment que es va
imposar la mentalitat, sorgida de la Roma Imperial: «Si vis pacem, para bellum». Si vols la pau,
prepara la guerra. Arma’t tant com puguis, seràs respectat i viuràs en pau. Quina falàcia!

Les armes, davant qualsevol conflicte indueixen a la persona a utilitzar-les. El que porta una
pistola, dispara! El que porta un ganivet, apunyala! Els països armats, resolen els seus conflictes
amb les armes i aquestes provoquen guerres.

Tota guerra, sembra terror, morts i pobresa. Tanmateix la indústria d’armament s’engrandeix i fa
més riques econòmicament a les grans oligarquies polítiques, industrials, financeres i militars.

Quan ens lliurarem d’aquest cercle de mort i misèria? Començant a canviar el paradigma que la
pau és conseqüència d’estar ben preparat (armat) per a la guerra, per el:

«Si no vols la guerra, prepara’t per a la Pau» que ens va proposar el Doctor Xavier Garí. O sigui
el camí del pacifisme, de l’educació per la pau que ens han ensenyat des de Gandhi, Luther
King, Maria Montessori, Henry David Thoreau i tants i tants d’altres. Tanmateix, els que ens
sentim i ens identifiquem com a cristians tenim en la vida, ensenyances i praxis de Jesús el més
autèntic model per a viure en i per la pau.

Mahatma Gandhi, (1869-1948) no cristià manifesta: «Tinc un gran respecte per el cristianisme.

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2022/12/05/conflictes-i-guerres-79564143.html


He llegit sovint el Sermo de la Muntanya i he après molt d’ell. No sé de ningú que hagi fet més
per la humanitat que Jesús. De fet no hi ha res dolent amb el cristianisme, però el problema és
que els cristians no practiquen el que ensenyen.

Fa molts anys vaig demostrar a Sudàfrica que l’adjectiu passiu era un terme mal utilitzat,
almenys al referir-se a Jesús. Ell fou qui va resistir de manera més activa que potser es conegui
en la història. La seva actitud era la no violència per excel·lència» (Entrevista amb James E.
McEldowney)

Hans Küng (1928-2021) fou un teòleg suís eminent i autor prolífic, va participar com assessor en
el Concili Vaticà II. Des de 1995 va ser president de la Fundació per a una Ètica Global. Era
sacerdot catòlic, però el Vaticà li va rescindir l’autorització per a ensenyar teologia catòlica.

Tanmateix, el seu magisteri sobre el problema de la guerra i la pau, és almenys per a mi,
inapel·lable, tal com ho manifesta en «Lo que debe permanecer en la Iglesia» (Herder). Küng, es
pregunta el perquè no tenim pau. La resposta és perquè les parts en litigi reivindiquen i motiven
drets, sobre els mateixos territoris. No hi pau perquè cap part vol renunciar a la seva posició
jurídica, o com a mínim sense la corresponent contrapartida. Tanmateix, el missatge cristià diu
quelcom fonamental que difícilment els homes d’Estat poden acceptar i exigir al seu poble, en
canvi els bisbes catòlics, evangelistes i ortodoxes, els dirigents de les Esglésies de tot el món,
poden i deuen dir, que la renúncia a un dret sense contraprestació no ha de ser un aprovi, ni
injuriosa.

Què es guanya amb aquesta renúncia? Aparentment res. Millor dit: es guanya la pau.

El missatge cristià de les Benaurances, no vol abolir l’ordre jurídic. No vol fer que el dret sigui
superflu. Però sí que vol relativitzar radicalment el dret.

Per què? Perquè el dret serveixi als homes i no els homes al dret.

Tant de bo els Patriarques Ortodoxos de Rússia i Ucraïna, prediquin i practiquin l’ensenyança
de Jesús en l’anomenat Sermo de la Muntanya.
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