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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Sacerdoci femení i benedicció de parelles
gais a l'Església? Segons un cardenal
alemany s'estaria plantejant a Barcelona
El cardenal alemany Gerhard Ludwig Müller, antic prefecte de la llavors Congregació per a la
Doctrina de la Fe, ha posat d’exemple la Diòcesi de Barcelona com un dels llocs en què ha
repercutit el camí sinodal alemany, el procés d’escolta que ha enfrontat a l’Església catòlica
germànica amb el Vaticà per les seues reflexions sobre temes com el celibat, el sacerdoci
femení o la benedicció de parelles homosexuals.

 "Penso en el que està passant a l’Església de Barcelona, on ja es parla de la reforma i s’està
posant el focus en el sacerdoci femení i la benedicció de les parelles homosexuals. També en
aquest cas, a l’agenda sinodal que proposen alguns grups, mai no s’esmenta l’evangelització, ni
com predicar l’Evangeli, ni com transmetre la fe de Jesucrist", assenyala el purpurat al llibre 'In
buona fede' (Solferino), al qual ha tingut accés Europa Press i que serà publicat divendres vinent
27 de gener.

 En format d’entrevista resposta, qüestionat per la periodista vaticanista italiana Franca
Giansoldati, del diari romà 'Il Messaggero', Müller alerta que certes peticions, en relació amb la
reflexió iniciada en Alemanya abans que el Pontífex convoqués un Sínode a nivell mundial,
"sacsegen els fonaments|embasaments fins el punt de repercutir en altres llocs" i posa com a
exemple l’Església de Barcelona, una arxidiòcesi presidida pel cardenal Juan José Omella que
és, a més, el president de la Conferencia Episcopal Española (CEE). El Papa Francisco va
convocar el 2021 un procés per etapes d’escolta sinodal de l’Església, denominat Sínode dels
Bisbes sobre la Sinodalidad, que culminarà el 2024.

 Aquest procés de reflexió sobre el futur de l’Església, va començar a les diòcesis locals, es va
traslladar a l’àmbit nacional i, posteriorment, tindran lloc una assemblea continental i, finalment,
una d’universal. En aquest context, les temàtiques a què es refereix Müller es van reflectir al
document de síntesi que l’Arxidiòcesi de Barcelona va fer públic el mes de juny passat i que
recollia les aportacions rebudes durant els últims mesos des de totes les esglésies particulars de
la diòcesi.

 En concret, al document enviat a la CEE, la diòcesi catalana planteja, entre altres assumptes,
obrir la possibilitat al celibat opcional, a l’accés al sacerdoci d’homes casats i avançar en la
reflexió sobre l’accés de les dones al sacerdoci.

 Encara que Müller només es refereix a Barcelona, als documents de síntesi d’altres diòcesis,
com la de Girona, Huelva, Vitòria, Madrid o Tarragona, també es fa referència a alguna
d’aquestes qüestions.

 Aquestes propostes es van recollir, a més, en un document posterior redactat per la CEE --que
recull les síntesis de les diferents diòcesis espanyoles-. Tanmateix, en aquest mateix text ja es
precisava que es tracta de qüestions suscitades "només en algunes diòcesis i, en elles, per un
nombre reduït de grups o persones".

https://www.segre.com/noticies/guia/2023/01/23/sacerdoci_femeni_benediccio_parelles_gais_esglesia_segons_cardenal_alemany_estaria_plantejant_barcelona_197010_1111.html


 En tot cas, aquest dissabte 28 de gener, bisbes, sacerdots, religiosos i laics espanyols, es
reuniran a la seu de la CEE per perfilar les propostes que finalment el conjunt de l’Església
Espanyola portarà al Vaticà. Segons va informar la CEE, els participants en aquesta
trobada podran afegir o matisar les aportacions del document de síntesi de l’Església espanyola.

 L’exprefecte, a qui el Papa Francisco va substituir per l’espanyol Luis Francisco Ladaria, també
lamenta que l’Església es presenta com una organització social dedicada als refugiats i als
pobres. "Aspectes certament importants, però oblidant al camí que la missió és el sagrament de
la salvació eterna, en comunió amb Déu," diu.

"DESTRUCCIÓ" DE L’ESGLÉSIA ALEMANYA

A més, es mostra convençut que el camí sinodal alemany "conduirà a la destrucció de l’Església
catòlica a Alemanya". Segons la seua opinió, s’està produint una situació molt pitjor que un
cisma. "És apostasia, no cisma. És més greu perquè significa abandonar concretament els
fonaments del cristianisme", manifesta. Així, detalla que els bisbes o el Papa no poden ser
sotmesos per l’Església "a mecanismes democràtics de votació, com n’exigeixen molts a
Alemanya", on en el camí sinodal participen i voten tant bisbes com laics.

Els bisbes alemanys es van reunir el passat mes de novembre amb membres de la Cúria
romana i van tenir una trobada amb el Papa Francisco per explicar els temes que s’han tractat al
camí sinodal alemany, que va començar a caminar el 2019, abans de la convocatòria mundial
del Papa del Sínodo de la Sinodalidad el 2021, i que va ser plantejat com un procés en el qual
laics i religiosos germànics, també bisbes, debatien propostes de canvi a l’Església catòlica,
algunes polèmiques, com repensar la moral sexual sobre l’homosexualitat o el sacerdoci femení.

Encara que els prelats alemanys van allunyar la possibilitat d’un cisma llavors, tant l’actual
prefecte del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, l’espanyol Luis Francisco Ladaria, com el
prefecte del Dicasteri per als Bisbes, Marc Ouellet, van expressar "les seues preocupacions i
reserves respecte a la metodologia, els continguts i les propostes del Camí Sinodal, proposant,
en benefici de la unitat de l’Església i de la seua missió evangelitzadora, que s’incloguin en el
Sínode de l’Església universal les peticions que han sorgit fins ara".
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Aquest 2023 ha començat amb 
una nota fosca en la vida de l’Església 
a Burkina Faso i Nigèria. Des que ha co-
mençat l’any dos sacerdots han perdut 
la vida a mans de terroristes jihadistes 
a dos països diferents, però que tenen 
en comú que pateixen l’increment del 
radicalisme i la violència. L’Església, 
que és al costat del seu poble i dels que 
més pateixen, un cop més no ha sortit 
indemne d’aquesta xacra.

Només un dia després de donar la 
benvinguda al nou any, el 2 de gener 
passat, va ser assassinat el pare Jac-
ques Yaro Zerbo a nord-oest de Burki-
na Faso. Un prevere ja jubilat, que havia 
donat la vida com a formador de dife-
rents seminaris. Estava al capdavant 
d’una parròquia i coordinava un pro-
jecte per construir centres de formació 
per a nens orfes i abandonats.

«El pare Jacques era estimat per 
tothom, va ser un gran professor i 
sacerdot, ara només podrem pregar 
per la seva ànima i per les persones 
que l’han mort, perquè abandonin la 
violència. Però no perdem l’esperan-
ça i volem continuar treballant a fa-
vor de la pau, amb la mirada posada 
en Jesús Ressuscitat», ha assegu-
rat el pare Wenceslao Belem, antic 
alumne del sacerdot assassinat, en 
declaracions a la fundació pontifí-
cia Ajuda a l’Església Necessitada 
(ACN).

Des del 2018, Burkina Faso viu 
immersa en una crisi social, política 
i econòmica potenciada per la irrup-
ció de grups de terroristes jihadis-
tes. Es calcula que el 50% del territo-
ri ja està en poder dels extremistes. 
Prop de 2 milions de persones han 
abandonat casa seva i viuen com a 
desplaçats interns. «L’Església es-
tà al seu costat i continua compro-
mesa amb l’educació, la sanitat i el 
diàleg islamocristià. I continuarem 
endavant, el nostre kalàixnikov és la 
pregària, la Santa Missa i el rosari», 
conclou el pare Belem.

Des de Nigèria també arriben 
veus de dolor, però alhora de confi -
ança en Déu. El 15 de gener passat 
un grup d’homes armats que, segons 
fonts locals es tracta de radicals isla-
mistes, van assaltar la parròquia de 
Sant Pere i Sant Pau de Kafi n, al nord 
de Nigèria. L’edifi ci i la casa sacer-
dotal adjacent van ser incendiats, 
i van provocar la mort del rector 
Isaac Achi. Amb ell hi havia un altre 
sacerdot, el pare Colins Omeh, que 
va intentar fugir, però li van dispa-
rar i està ferit de bala amb pronòstic 
reservat. ACN demana pregàries pel 
descans del pare Isaac, per la curació 
del pare Colin i pel clergat local que 
pateix nombrosos casos de segrest 
en els darrers mesos.

«El nostre “kalàixnikov” 
és la pregària, la Santa Missa i el rosari»

Gener negre per a l’Església a Burkina Faso i Nigèria

JOSUÉ VILLALÓN
Ajuda a l’Església Necessitada

WENCESLAO 
BELEM
«No perdem 
l’esperança i volem 
continuar treballant 
a favor de la pau, 
amb la mirada 
posada en Jesús 
Ressuscitat»
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El P. Jacques va ser assassinat el 2 de gener.
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La Iglesia de Barcelona plantea bendecir a
las parejas gais, según un cardenal alemán
El cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller ha afirmado que en la Diócesis de Barcelona se
habla de conceptos como la bendición de parejas homosexuales o sacerdocio femenino,
conceptos que en el ente de la Iglesia católica siempre han sido rechazados, pero que ahora
parece que se podrían empezar a abrir camino en nuestra casa. El cardenal pone el ejemplo de
la capital catalana como uno de los sitios en los cuales ha repercutido el camino sinodal
alemán, que es el proceso que ha enfrentado a la Iglesia católica germana con el Vaticano
por sus reflexiones sobre temas como el celibato, el sacerdocio femenino o la bendición de
parejas homosexuales. "Pienso en lo que está pasando a la Iglesia de Barcelona, donde ya se
habla de la reforma y se está poniendo el foco en el sacerdocio femenino y la bendición de las
parejas homosexuales", señala en el libro In buona fede, que será publicado el viernes que
viene 27 de enero.

El Papa Francesc convocó el año 2021 un proceso de escucha de la Iglesia, denominado
Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalitat, que culminará en el 2024. Este proceso de
reflexión sobre el futuro de la Iglesia, empezó en las diócesis locales, se trasladó al ámbito
nacional y, posteriormente, tendrán lugar una asamblea continental y, finalmente, una universal.
En este contexto, las temáticas a las cuales se refiere Müller se reflejaron en el documento de
síntesis que la Archidiócesis de Barcelona hizo público el mes de junio pasado y que recogían
las aportaciones recibidas durante los últimos meses desde todas las iglesias particulares de la
diócesis.

En concreto, en el documento que la diócesis catalana plantea, entre otros asuntos, abrir la
posibilidad al celibato opcional, en el acceso al sacerdocio de hombres casados y avanzar en la
reflexión sobre el acceso de las mujeres al sacerdocio. Aunque Müller solo se refiere a
Barcelona, en los documentos de síntesis de otras diócesis, como la de Girona, Huelva, Vitoria,
Madrid o Tarragona, también se hace referencia a alguna de estas cuestiones. Estas
propuestas se recogieron, además, en un documento posterior redactado por la CEE, que
recoge las síntesis de las diferentes diócesis españolas. No obstante, en este mismo texto ya se
precisaba que se trata de cuestiones suscitadas "solo en algunas diócesis y, en ellas, por un
número reducido de grupos o personas".

Además, Müller se muestra convencido de que el camino sinodal alemán "conducirá a la
destrucción de la Iglesia católica en Alemania". En su opinión, se está produciendo una
situación "mucho peor que un cisma". "Es apostasía, no cisma. Es más grave porque significa
abandonar concretamente los fundamentos del cristianismo", afirma. Así, detalla que los obispos
o el Papa no pueden ser sometidos por la Iglesia "a mecanismos democráticos de votación,
como exigen muchos en Alemania", dónde en el camino sinodal participan y votan tanto obispos
como laicos.

La diócesis de Barcelona responde

La diócesis de Barcelona ha aclarado que la propuesta de avanzar en la reflexión sobre el
acceso de las mujeres al sacerdocio es una sugerencia de los fieles de la diócesis y "no se
puede confundir" con la opinión del cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella,

https://www.elnacional.cat/es/sociedad/iglesia-barcelona-plantea-bendecir-parejas-gais-cardenal-aleman_956979_102.html


después de que el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller haya dicho en un libro que en la
Iglesia de Barcelona se está poniendo el foco en el sacerdocio femenino y la bendición de las
parejas homosexuales. Según han precisado a Europa Press fuentes diocesanas, el cardenal
Omella "jamás ha ido contra la doctrina de la Iglesia" y siempre ha hablado "desde la más
absoluta ortodoxia" sobre estas cuestiones. "No se puede confundir lo que se ha recogido a
partir de la opinión de la gente con la opinión suya personal", han puntualizado las mismas
fuentes.
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La primera jornada d’interacció 
entre cultures de Barcelona per la fes-
ta del Sinulog, Sant Nen de Cebú es va 
celebrar el 15 de gener a la parròquia 
de Sant Agustí amb fi dels catòlics fi -
lipins de les parròquies de l’Arxipres-
tat Rambles-Poble-sec. Mons. Sergi 
Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona, 
va presidir la missa, precedida d’uns 
balls típics de Filipines que es  van fer 
a la plaça de Sant Agustí.

«Caminar junts en la diversitat»

La celebració, organitzada pel 
Secretariat diocesà de Pastoral amb 
Migrants, va servir tal com va dir el 
bisbe Sergi Gordo en la seva homilia 
«per caminar junts en la diversitat». 
Tal com va expressar aquesta reunió 
és «una llavor, un inici molt bonic que 
s’està preparant amb molta il·lusió. És 
una proposta transversal, tan   difícil 
d’assolir quan ens centrem massa en 
els nostres egos», per això va citar el 
papa Francesc en la seva carta encíclica 

REDACCIÓ Fratelli tutti quan diu que «tots som 
germans i germanes. És més el que 
ens uneix que no el que ens separa».

La lectura de l’Evangeli es va fer 
en diferents idiomes per tenir pre-
sents totes les cultures aplegades i 
es va mostrar la fi gura del nen Jesús 
de 30 centímetres en fusta policro-
mada que va donar lloc a la festivitat.

L’origen de la festa del Sinulog

Mons. Sergi Gordo en va expli-
car la història. «El nen Jesús en fus-
ta policromada va ser un regal que 
Magallanes va fer a l’esposa del rajà 
a les illes de Cebú el dia que es van 
batejar, l’any 1521. Els espanyols 
van abandonar Filipines, però 44 
anys després una expedició a càr-
rec de Legazpi va arribar a l’illa. Van 
entrar en combat amb els natius. 
Mentre lluitaven, els espanyols van 
trobar una caixa de pi, que els na-
tius havien guardat i que protegien 
amb gran fervor. Amb això, Legazpi 
va crear la confraternitat del Sant 
nen de Cebú i es va constituir la fes-
ta de la trobada de la imatge. Lla-
vors, es va començar la construcció 
d’una basílica de bambú i palma del 
que seria la primera església de Fili-
pines elevada pel papa Pau VI. Avui 
celebrem aquesta festa que és un 
eco del Nadal».

Finalment, el bisbe Sergi Gor-
do va parlar del nen Jesús, però no 
com algú poderós sinó com aquell 
nen singular exiliat que va néixer en 
un estable, no en cap palau, que ha 
viscut la fugida a Egipte, ha viscut el 
que és ser migrant. «Jesús va passar 
pel món fent el bé, però per un camí 
de despullament. Sempre tenim el jo, 
però hem de conjugar el nosaltres. 
Som membres d’un poble i el Senyor 
ens salva sempre en comunitat».

Aquesta celebració de la comunitat filipina s’integra a la primera 
jornada diocesana d’interacció entre cultures de Barcelona

Mons. Sergi Gordo presideix la festa del 
Sinulog, Sant Infant de Cebú, a Barcelona

Barcelona

El bisbe Sergi Gordo 
encensant el Sant Infant 
de Cebú.

Agustí Codinach
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n L’escola Fedac Manresa pre-
sentarà avui al matí, en un acte 
públic a l’auditori de La Plana, el 
projecte d’escola d’aquest curs: 
«Cooperativa del Bé Comú (ODS 
per canviar el món)». Ho farà amb 
una convidada d’excepció, la cui-
nera Carme Ruscalleda. El motiu 
és que el projecte de l’escola té a 
veure amb els Objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS) 
i que la que actualment és la xef  
amb més estrelles Michelin del 
món ha creat un menú anomenat 
«Disset» inspirat en els 17 ODS.  

El projecte d’enguany de l’es-
cola, que fan els alumnes de totes 

les etapes, té per objectiu la cons-
trucció d’un refugi climàtic al pati 
del centre obert al barri. L’any pas-
sat van tractar els 17 ODS en ge-
neral i, enguany, s’han centrat en 
el 13è, que té per objectiu adoptar 
mesures urgents per combatre el 
canvi climàtic i els seus efectes. 

La presentació del projecte el 
faran el grup d’alumnes que van 

participar en el 1r Congrés Inter-
nacional de la Societat Catalana 
de Pedagogia el desembre passat. 

L’acte començarà a les 11 del 
matí i, si bé és obert a tothom, cal-
drà haver fet la reserva abans per 
temes d’espai. Hi seran  Modest 
Jou, director general de Fedac, re-
gidors del consistori i noms de  
l’educació i la comunicació.  

Carme Ruscalleda serà a la presentació 
del projecte d’aquest curs de la Fedac

GEMMA CAMPS. MANRESA

u L’acte públic a l’auditori de 
La Plana tindrà lloc avui al 
matí, però caldrà haver fet 
la reserva amb anterioritat

Els alumnes que demà faran la presentació del projecte d’escola FEDAC

La infermera manresana Flors Sirera ARXIU PARTICULAR

u LA BRUTÍCIA QUE VA QUEDAR RERE LA PISTA DE GEL. La fotografia que 
envia una lectora del diari és de la plaça de Sant Domènec. Explica que, una 
vegada van treure la pista de gel que ha ocupat una part de l’espai durant 
setmanes, el que va quedar va ser un terra ple de brutícia que fins que no va 
passar el servei de neteja ningú no es va preocupar de netejar una mica. 

L’espieta
ARXIU PARTICULAR

n La plaça de Sant Domènec aco-
llirà el proper diumenge 5 de fe-
brer, de les 12 del migdia a les 3 de 
la tarda, una festa de benvinguda 
a l’Any Nou Xinès amb el nom de 
«Festival de la Llanterna a Manre-
sa». La celebració inclourà un es-
pectacle i diverses activitats ober-
tes a tota la ciutadania per tal que 

en puguin gaudir. No és el primer 
cop que es fa aquesta celebració, 
que els dos darrers anys va quedar 
aturada per culpa de la pandèmia.  

L’organitzen les entitats locals 
Associació Centre Cultural Xinès 
a Manresa i Federació Europea de 
Joves Xinesos i Xineses d’Ultra-
mar, juntament amb l’Associació 
General Chuzhou de Barcelona.    

L’Any Nou Xinès es la festivitat  
més important del calendari xi-
nès. Les celebracions s’allarguen 
durant 15 dies i cada dia té un sig-
nificat diferent. El 2023 és l’any del 
conill. Va començar el 22 de gener 
i s’acabarà el 9 de febrer.   

Manresa rebrà l’Any Nou Xinès 
el 5 de febrer amb una festa

G.C. MANRESA

u La celebració tindrà lloc 
Sant Domènec i l’organitzen 
tres associacions xineses, 
dues de les quals locals

n Dimecres passat es van complir 
26 anys de l’assassinat de la infer-
mera manresana de l’ONG Met-
ges del Món Flors Sirera a Rwan-
da mentre desenvolupava la seva 
tasca humanitària. I encara ningú 
ha pagat pel crim. 

L’any passat , coincidint amb el 
25è aniversari de l’assassinat de 
lamanresna de 33 anys, aquest di-
ari va publicar un ampli reportat-
ge en el qual  informava que  l’Or-
ganització de Nacions Unides ha 
mantingut en secret durant tot 
aquest temps informes sobre la 
causa de l’atac en ser testimoni de 

massacres comeses pel Front Pa-
triòtic Ruandès, segons la defen-
sa de la infermera i la seva família.  

De l’esforç de la família de la 
Flors, l’advocat Jordi Palou-Lover-
dos i entitats com Inshuti i el Fo-
rum per a la Veritat i la Justícia a 
l’Àfrica dels Grans Llacs ha nascut 
un complex i enrevessat procedi-
ment judicial que no ha arribat a 
cap port. 

El 2008, el jutge de l’Audiència 
Nacional Fernando Andreu va 
processar la cúpula política i mi-
litar de Ruanda per la mort de 
Flors Sirera i vuit cooperants i re-
ligiosos més, i va dictar 40 ordres 

d’arrest internacional per crims 
de genocidi, de guerra, contra la 
humanitat, terrorisme i pertinen-
ça a organització terrorista contra 
40 comandaments del Front Pa-
triòtic Ruandès.  

El procediment judicial es va 
veure afectat pel bloqueig al pro-
cés judicial aplicat pel govern del 
PP arran de la reforma de la llei de 
justícia universal. Els esforços se 
centren  en aconseguir que decla-
rin i així puguin ser processats i 
portats a judici, com a mínim, 23 
dels 40 militar ruandesos sobre els 
quals l’any 2008 es va dictar ordre 
d’arrest internacional. 

L’assassinat de la infermera 
manresana Flors Sirera ha 
complert 26 anys impune
FRANCESC GALINDO. MANRESA

u El laberíntic procediment judicial continua obert, però sense avançar

n Regió7 va informar la setmana 
passada que sor Lucía Caram, que 
just aquest diumenge va empren-
dre el seu quinzè viatge a Ucraïna, 
on estarà durant tota una setma-
na, va fer una crida per tal que Sol-
via no executés el desnonament 
d’una família de Manresa amb 

una nena de dos anys i un nen de 
sis anys que té paràlisi cerebral i 
que rep atenció d’Ampans. El des-
nonament està previst el proper 
dia 31 d’aquest mes. Després del 
ressò que va obtenir la notícia pu-
blicada per aquest diari, sembla 
ser que Solvia hauria iniciat con-
verses amb la Fundació del Con-

vent de Santa Clara, que presideix 
Caram, per trobar alguna solució, 
que podria incloure no portar a 
terme el desnonament, tenint en 
compte la situació de l’infant i, 
també, que la seva mare també té 
alguna dolència. Caram va expli-
car que el cas li havia arribat via 
correu i va enviar un SOS.

G.C. MANRESA

Negociacions per no deixar sense llar una 
família amb un nen amb paràlisi cerebral

n La Casa per la Solidaritat i la Pau 
Flors Sirera  acollirà, avui, a les 7 de 
la tarda, el Memorial dels Conflic-
tes Oblidats, que en aquesta oca-
sió posarà el focus en l’anàlisi de la 
situació dels drets humans als pa-
ïsos del cor de l’Àfrica.  

L’organitza l’Ajuntament amb 
Inshuti i el suport del Consell Mu-
nicipal de Solidaritat per recordar 
el 26è aniversari de la mort de la 
cooperant manresana Flors Sirera 

i de totes les persones que perden 
la vida treballant per la justícia. 

Hi intervindran Rosa Moro, au-
tora del llibre El genocidio que no 
cesa. Una historia de desinforma-
ción  i membre d’Umoya, i Jordi 
Palou-Loverdos, advocat especi-
alista en justícia universal i gestió 
de conflictes, que informarà sobre 
la situació actual de querella per 
l’assassinat de Flors Sirera. 

Finalitzarà amb una actuació 
amb instruments d’Àfrica.  

El Memorial, aquesta tarda
REDACCIÓ. MANRESA
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Més de 200 persones participen en la
trobada de les entitats socials dels jesuïtes
a Loiola | Catalunya Religió
Jesuïtes Les entitats del sector social dels Jesuïtes s'han trobat a Loiola en una jornada que ha
agrupat més de 200 persones de 31 obres i institucions de 6 països diferents. La jornada, sota el
lema 'Sintonitzant' ha comptat amb una gran representació de les entitats socials dels Jesuïtes a
Catalunya. La trobada ha servit per reflexionar sobre el futur del sector social i "actualitzar la
missió" davant dels reptes que planteja la realitat social. 

Entre el 12 i el 15 de gener, s'han organitzat espais de diàleg, tallers, presentacions i altres
activitats, com la visita al Santuari de Loiola o l’excursió fins a l’hospital de la Magdalena, on
sant Ignasi es va allotjar a la seva tornada a Azpeitia. El grup s'ha  aturat a mirar el món amb el
sociòleg Imanol Zubero i la directora de Noves Fronteres i Acció Pública de ‘Fe y Alegría
Colombia’, Sabrina Burgos. També hi ha hagut espai per al teatre de la mà de Cruz Noguera
amb la proposta Historias de la Valla, una peça teatral que aporta una nova mirada davant la
situació dels moviments migratoris.

La trobada ha servit per compartir experiències d'èxit, aprenentatges i propostes de futur de la
Companyia

A través de diferents tallers, s'ha reflexionat al voltant de les cinc causes justes del sector:
desenvolupament de l’ecologia en el marc de la justícia socioambiental, acompanyament i
defensa de les persones migrants, promoció d’una ciutadania global, defensa de l’equitat de
gènere; i inclusió socioeducativa, en especial d’infància, joventut i famílies.

Espais que s'han abordat en grup i en els quals s'han pogut compartir experiències d’èxit,
aprenentatges i propostes de futur, així com expressar inquietuds presents en el dia a dia de les
obres i entitats, posar en comú neguits i fer peticions al sector.

El responsable de Discerniment i Planificació Apostòlica de la Província d’Espanya, Patxi
Álvarez, i la directora de l’Associació Loiolaetxea, Marta Silvano, han analitzat el Procés de
Missió actual del sector. També s’han celebrat tallers temàtics sobre les cinc fases que el
conformen: acompanyar, servir, investigar-reflexionar, sensibilitzar i incidir.

El director de Cristianisme i Justícia, José Ignacio García i Mª Carmen de la Fuente,
coordinadora de SJM i directora de la Fundació Migra Studium, han aprofundit sobre el significat
de la missió fe-justícia avui dia. Guiats pels jesuïtes Higinio Pi, coordinador de Red Mimbre, i
Martín Iriberri, director d’Alboan, s'han revisat les últimes dècades a través de les principals fites
en l’acció social jesuïta.

Quatre dies d'unió i esperit compromès

Per la seva banda, el provincial de la Companyia de Jesús, Antonio España, també ha
repassat el recorregut fet des de la primera trobada comuna a Gijón 1990 i el delegat del sector
social, Luis Arancibia, i Dani Villanueva; vicepresident executiu d’Alboan i Entreculturas, han
presentat el nou projecte apostòlic de sector per als pròxims anys, així com la nova estructura de

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-200-persones-participen-en-trobada-entitats
https://jesuites.net/ca/noticia/quatre-dies-de-sintonia-la-trobada-del-sector-social-jesuita


govern, equips i projectes.

Han estat quatre dies de "sintonia per reforçar la unió del sector social de la Companyia de
Jesús amb l’objectiu de mantenir l’esperit compromès i esperançador i seguir al costat de les
persones que més ho necessiten", asseguren des dels Jesuïtes.



Mitjà: lavanguardia.com

Publicat: 23/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 31.047.192
Lectores

Valor: 38.498€

URL: https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/202301...

El día a día de las personas sin techo torna
en arte de la mano de Cáritas en 'Museo sin
Hogar. Esperanza sin cobertura'
Tras pasar por la Catedral de Burgos, llega a los Filipinos de Valladolid esta muestra diseñada
por 120 personas, 50 de ellas sin hogar "Remover conciencias" y "convocar a una vida
virtuosa", objetivo de una iniciativa que "derrocha belleza y sentimiento"

VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)

El día a día de las personas que carecen de un techo torna en arte de la mano de Cáritas y el
trabajo de 120 personas, entre ellas medio centenar que no cuenta con un hogar, en una
exposición que "derrocha belleza y sentimiento" y que recala ahora en Valladolid tras pasar por
la Catedral de Burgos con el objetivo de "remover conciencias" y "convocar a una vida virtuosa".

Desde este lunes y hasta el próximo 19 de marzo, el claustro de los Agustinos Filipinos de
Valladolid acoge 'Museo sin Hogar. Esperanza sin cobertura', una exposición por la que
pasaron más de 5.000 visitantes en su primera exhibición durante seis semanas en la sala
'Valentín Palencia' de la seo burgalesa y que tras la ciudad del Pisuerga recalará en
Salamanca, las tres ciudades cuyos talleres de Cáritas han participado en la elaboración de la
muestra.

Se trata, como ha subrayado el educador del Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas
Diocesana de Valladolid Alberto Díez Domínguez, del "primer Museo Sin Hogar del mundo" que
"derrocha belleza y sentimientos".

Repartidas en seis espacios --'¿Por qué?', 'Fuera de cobertura', 'Camino de sueños', 'Resistiré',
'Cómo me ven' y '¿Y ahora qué?'--, las 23 piezas pretenden mostrar a la sociedad esta realidad
para que "tome conciencia y participe en la denuncia de la situación".

Los nombres de cada uno de los seis espacios invitan al visitante a recorrer "con ojos bien
abiertos" la exposición, a fin de que puedan captar "toda la belleza", con "pieles sensibles que
atrapen todos los sentimientos y con corazones de carne que se dejen interpelar", ha defendido
Díez. "SOMOS INVISIBLES"

"A ver si nos ven, porque a veces ni nos ven, somos invisibles", ha apuntado a este respecto,
visiblemente emocionado, Víctor Rollón Santos, participante del programa de ayuda de Cáritas.
La muestra podrá verse en Valladolid hasta el domingo 19 de marzo en horario, de lunes a
sábado, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00.

El educador de Cáritas ha justificado la puesta en marcha de un museo que refleje el día a día
de estas personas en situación de exclusión, ya que ellos "se encargan de guardar cosas bellas
y valiosas" y los voluntarios, técnicos y participantes de los programas de esa ONG "son bellos y
son valiosos".

Elaboradas en los talleres de Cáritas en Burgos, Salamanca y Valladolid, en cada una de estas
piezas se ha depositado "mucha esperanza", por lo que Díez ha insistido en que se venga a

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20230123/8702731/dia-dia-personas-techo-torna-arte-mano-caritas-museo-hogar-esperanza-cobertura.html


visitar la muestra "con la piel dispuesta para dejarse tocar", así como que se exploren con
detenimiento para poder "apreciar todos los detalles" que alberga cada obra.

Durante la presentación, Víctor Rollón ha agradecido la labor de Cáritas y de cuantos ayudan en
el día a día para que quienes carecen de un techo puedan desayunar, cambiarse de ropa o
asearse, tras lo que ha pedido mayor apoyo institucional para esta organización. "Si no
estuvieran, nosotros lo pasaríamos muy mal", ha recalcado.

En este sentido, Alberto Díez ha lamentado el caso de uno de estos participantes en el
programa, quien participó en la confección de la muestra, pero falleció un día antes de su
inauguración en Burgos. "Vicente era una persona muy deteriorada, su trabajo en el museo fue
quizá la última ilusión que tuvo. Un día antes de ir a Burgos falleció por una infección y porque la
calle es dura", ha explicado este educador.

Por su parte, la voluntaria del Programa de Personas sin Hogar de Cáritas Valladolid Noemí
González Cuesta ha defendido que el objetivo de la exposición era, por un lado, mostrar "cómo
se sienten las personas que están en la calle" y, por el otro, "cómo las ve la sociedad", dos ideas
a partir de las cueles comenzó el proceso de creación de las piezas, en las que "todos los
participantes han participado en la elaboración de todas". TRABAJO EN EQUIPO

Se ha tratado, por tanto, de un "trabajo en equipo" que ha llevado cerca de seis meses entre
junio del pasado año y Navidad, hasta su primera exhibición en Burgos, todo para que el
visitante, tras pasar por ella, "no sea insensible cuando vea a alguien durmiendo en un cajero".

El acto de presentación de la muestra ha contado con la presencia del delegado episcopal de
Cáritas Diocesana de Valladolid, José Colinas, y del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello,
quien ha advertido sobre "la falta de vínculos" y ha deseado que 'Museo sin Hogar. Esperanza
sin cobertura' remueva "no sólo emociones", sino que "convoque a una vida virtuosa".

Junto a las piezas construidas con teléfonos móviles y dispositivos digitales que reflexionan
sobre la falta de cobertura social, pero también sobre la incomunicación, y otras que reflejan los
sueños que quedan en las camas de Cáritas que usan las personas sin hogar, la exposición
llega a poner al visitante literalmente frente al espejo, aunque de todas las obras, es una
referencia al 'Guernica' de Picasso la que más ha destacado monseñor Argüello durante su
intervención.

"Se trata de un cuadro especialmente referencial que habla de situaciones de violencia que
brotan de una realidad de violencia acumulada en la que diversas formas de injusticia se dan
cita", ha explicado el arzobispo, quien ha recordado que la pandemia supuso "una llamada de
atención" respecto a las personas que viven en la calle a la que respondió Cáritas. "La Iglesia
en Valladolid se siente especialmente convocada a esta atención", ha sentenciado Luis
Argüello.

Durante el año 2022, Cáritas Diocesana de Valladolid atendió a casi 600 personas sin hogar --el
90 por ciento de ellas eran hombres-- en los centros sociales de la Milagrosa (Unidad de
Higiene) y de José María Lacort, así como a través de los recursos residenciales de la entidad.

Las personas sin hogar que han hecho posible esta muestra y que "siguen poblando las calles"
son "personas fuera de cobertura", pues carecen de cobertura sanitaria, social o legal, ha
denunciado Cáritas, que recuerda que necesitan "una red de apoyo y una protección social



plena e inclusiva".
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n Ni una ànima hi havia ahir al 
parc de l’Agulla de Manresa. Con-
tinuarà així fins com a mínim el 
pròxim 15 de febrer. I no pas pel 
fred. Són poc més de tres setma-
nes i a causa d’unes obres durant 
les quals es buidarà el llac i es farà 
una nova connexió cap a la plan-
ta potabilitzadora del sector Con-
còrdia, a més a més de tres noves 
sortides cap als canals de reg del 
Poal i Viladordis. 

Un rètol a totes les portes d’ac-
cés al recinte alerta als visitants 
que el parc està tancat i barrat per 
obres. Tot i així, ahir al migdia una 
dotzena de cotxes estaven apar-
cats a tocar d’un dels accessos, el 
que dona a la carretera de Santpe-
dor. L’aparcament de la rotonda, 
cap el camí que mena a la Séquia 
o bé al polígon de Sant Isidre a 
Sant Fruitós, era ple. 

Gent passejant 
Al voltant del parc hi havia gent 
passejant, i al berenador, hi havia 
força ambient tot i ser un dilluns 
al migdia i malgrat, també, el fred.  

Hi va haver gent que va inten-
tar accedir al parc i que quedava 
aturada llegint el cartell que diu 
«Del 23 de gener al 15 de febrer el 
parc estarà tancat per obres». En 
algunes portes per entrar al parc, 
el cartell compartia espai amb el 
que avisa que el parc es tanca 
quan es fa fosc.  

Hi havia qui ja ho sabia «per-
què ho vaig llegir», però que la-
mentava que es tanqués tot el 
parc i no és permetés donar-hi un 
vol ni tan sols per la part més allu-
nyada del llac. «Hi haurien de po-
sar tanques però ja se sap que hi 

ha irresponsables que quan ve-
uen una tanca el primer que fan 
és saltar-la». 

Les obres van començar ahir a 
primera hora del matí a un dels 
extrems de l’Agulla. Concreta-
ment davant dels magatzems i els 
lavabos. S’hi va concentrar ma-
quinària i també s’hi podien veu-
re grans tubs per canalitzar aigua 
que ja feia dies que s’estaven acu-
mulant al voltant del llac. 

Segons Aigües de Manresa, 
s’ha decidit tancar el parc per 
qüestions de seguretat tenint en 
compte que es tracta d’unes obres 
importants, que es buidarà el llac 
i que es posarà al descobert el fang 

que s’hi acumula. 
El buidatge del llac també va 

començar ahir i es preveu que es 
comenci a notar d’aquí a un parell 
o tres de dies. No és que es buidi 
expressament, sinó que l’aigua 
acumulada anirà a parar, com és 
habitual, a la planta potabilitza-
dora o els canals de rec del Poal i 
Viladordis, i el llac no es torna a 
omplir. No s’obrirà l’aixeta. 

Noves connexions 
L’obra és la segona fase de la cons-
trucció d’una nova connexió de 
l’Agulla amb la planta potabilitza-
dora dels dipòsits nou, sobre les 
Bases. És on es tracta l’aigua que 
després surt a l’aixeta de les llars 
de Manresa. Fins ara l’aigua de la 
planta arriba directament del llac. 
Ara tindrà una connexió indepen-
dent, el que facilitarà tasques de 
manteniment o d’abastament 
quan faci falta. 

També es millorarà la circula-
ció de l’aigua dins el llac i es cons-
truiran tres noves sortides cap a 
canals de reg del Poal i Viladordis. 
Les obres les fa l’empresa manre-
sana ICMAN i tenen un pressu-
post de més de 750.000 euros. 

Aigües de Manresa ha contrac-
tat una empresa especialitzada 
per estudiar i gestionar la fauna 
del llac aprofitant que es buida. 
Els peixos autòctons es conserva-
ran. Pel que fa a espècies invaso-
res s’actuarà d’acord amb el que 
digui en cada cas la normativa. 

Es dona la circumstància que 
dimarts passat, 17 de gener, el 
parc ja es va tancar al públic per 
precaució a causa del vent. En al-
gunes portes d’accés encara hi ha 
rètols que ho recorden.

Ni una ànima al parc de l’Agulla
u L’equipament es va tancar ahir al públic i continuarà així fins al pròxim 15 de febrer a causa d’unes obres que tenen un pressupost 
de 750.000 euros i que deixaran el llac buit uLa maquinària va començar a treballar en un dels extrems de l’equipament
JORDI MORROS. MANRESA

Les obres van començar ahir i faran que el parc estigui tancat tres setmanes MIREIA ARSO

n La Comunalitat Urbana de 
Manresa, un projecte local d’aju-
da mútua, ha organitzat una ruta 
de memòria de l’activisme que es 
durà a terme demà a 2/4 de 5 de la 
tarda i que començarà a Fàbrica 
Nova. Es tracta d’un projecte per 
recuperar el que es consideren els 
escenaris més representatius de 
les diverses lluites de l’activisme 
social a Manresa. 

A Fàbrica Nova hi va haver la 
vaga del 1946, en ple règim fran-
quista. Es farà una petita visita a 

l’interior del recinte. A continua-
ció s’anirà a la Pista Castell per re-
cordar els concerts antirepressius 
que s’hi van celebrar els anys 80 i 
90. La següent parada serà a la pla-
ça Espanya, on fa 27 anys s’hi va 
dur a terme l’acampada del 0,7% 
contra el deute extern. Es continu-
arà al carrer Guimerà 53, on hi ha-
via la seu del casal Alimara que va 
patir un atemptat de l’extrema 
dreta el 1989. Finalment la ruta 
acabarà a la plaça de Sant Domè-
nec on hi va haver l’acampada del 
15-M l’any 2011.

La Fàbrica Nova serà la 
primera parada de la nova 
ruta de l’activisme social 
REDACCIÓ. MANRESA

n La Companyia de Jesús va en-
trar en el món de l’educació amb 
voluntat de fer arribar a tothom la 
transformació de les persones a 
partir de l’experiència de canvi 
que va viure Ignasi de Loiola du-
rant la seva estada a Manresa, ara 
fa cinc-cents anys. La pedagogia 
ignasiana és humanista, inter-
pel·la al coneixement com una 
manera d’incidir positivament en 
la comunitat i posa la persona al 
centre, tenint en compte el seu 
context i convertint-la en protago-

nista de l’aprenentatge.  
Aquestes són les principals ca-

racterístiques de la pedagogia ig-
nasiana que van exposar a UMan-
resa el secretari internacional 
d’Educació de la Companyia de 
Jesús i professor convidat a la Lo-
yola University de Chicago, José 
Alberto Mesa, i Pepe Menéndez, 
exdirectiu de Jesuïtes Educació, 
professor a secundària i assessor 
internacional d’educació. Mesa i 
Menéndez van tancar el cicle de 
diàlegs del programa Àgora Edu-
cació 2022. 

El darrer diàleg de l’Àgora 
2022 defensa la vigència 
de la pedagogia ignasiana
REDACCIÓ.MANRESA

L’economista Germà 
Bel parlarà de 
polítiques públiques 
i independència
REDACCIÓ.MANRESA

n El professor d’Economia Ger-
mà Bel serà aquest dijous a Man-
resa per parlar de Polítiques Pú-
bliques i Independència.  

L’acte se celebrarà a l’institut 
Lluís de Peguera a les 7 de la tar-
da. És organitzat pel Consell Lo-
cal de la República i l’ANC, amb la 
col·laboració d’Òmnium Cultural 
Bages-Moianès. 

 La xerrada s’ha preparat per 
«entendre millor què se’n fa i què 
es podria fer amb els nostres im-
postos», segons els organitzadors 
de la xerrada-col·loqui.

Hi ha rètols que avisen del tancament a tots els accessos MIREIA ARSO
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Restaurar l'església d'Arenys de Mar
costarà 1,3 milions
La parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar i el seu preuat altar barroc. Fotos: Ajuntament

23 de gener de 2023 (15:34 CET)

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Arenys de Mar el Pla director de
l’església de Maria Assumpta, que preveu les obres que cal dur a terme per garantir-ne la
restauració i preservació. La inversió necessària per fer front a les greus patologies que pateix
l'edifici, de gran valor arquitectònic i històric, és d'1,3 milions d'euros.

L'església, segons detallen des de la Diputació, és una construcció renaixentista amb reformes
posteriors edificada entre els anys 1584 i 1628, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN) amb la màxima protecció en edificis. Tal i com afirmen des de l'organisme, es tracta
d’una església gran i complexa, d’important valor històric i arquitectònic, presidida pel retaule
major barroc esculpit entre 1706 i 1711 per Pau Costa.

El Pla director de l’església detalla l’estat actual del temple, així com de les accions que cal fer
per a la seva preservació. Als anys 80 del segle XX ja es van dur a terme accions de restauració
globals que van permetre rescatar l’església d’un estat de conservació molt deficient. El
problema és que en els darrers anys s'han produït despreniments en l'edifici, i en els anàlisis
posteriors del mateix s'han detectat importants de patologies, algunes greus, que tornen a
demandar actuacions importants de restauració.

Davant de la necessitat de noves actuacions globals de gran abast en l'església arenyenca, el
Pla estableix criteris i prioritats per a aquests treballs i que serveix com a base per a la redacció
dels projectes i l’execució dels treballs futurs. El Pla prescriu i valora econòmicament les
actuacions necessàries per fer-lo servir i conservar-lo, potenciant els seus valors històrics i
arquitectònics, preveient unes inversions de 1,3 milions d’euros distribuïdes en 15 unitats
d’actuació.

L’estudi i valoració de les intervencions necessàries per a la conservació i preservació
patrimonial de l’edifici s'han fet de manera que les actuacions que s’hi portin a terme siguin
adequades i no alterin els espais arquitectònics singulars del conjunt

https://www.capgros.com/actualitat/maresme/restaurar-esglesia-santa-maria-arenys-mar-costara-13-milions-euros_809214_102.html
https://www.capgros.com/actualitat/maresme/un-estudi-posa-de-relleu-les-patologies-de-l-esglesia-de-santa-maria-d-arenys_103170_102.html
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Quins han estat els millors pessebres de
Terrassa? - Diari de Terrassa
El jurat del 91è concurs de pessebres ha anunciat el seu veredicte.

En la categoria escolar estipula que la millor elaboració de les figures ha estat feta pels
alumnes de l’Escola França. La millor ubicació ha estat de l’Escola Petit Estel-La Nova. Amb el
foment del reciclatge el premi és per l’Escola Viaró primària i pel millor treball en equip per
l’Escola Crespinell.

Pel que fa a la categoria d’entitats, el millor pessebre és de la Parròquia Sant Josep i amb el
millor treball en equip és per La Fact FUPAR.

En categoria familiars, el millor pessebre popular és per Jaume Gironès Pons i el amb suro i
molsa és per Jaume Maeso Simó. A més a la construcció més original és la de David Murillo
Jiménez; mentre que la millor tècnica dels accessoris és per Lluís Navarro.

I amb més vots a Instagram ha estat David Murillo. I en categoria Infantil, la millor composició ha
estat la de Iris Terés Pueyo i la representació del Nadal correspon a Oriol Terés Pueyo.

L’acte de lliurament de premis i diplomes serà aquest dissabte, 28 de gener, a partir de les les
18 hores a la Sala Capitular de la Catedral del Sant Esperit.

Quins han estat els millors pessebres de Terrassa?

https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2023/01/23/quins-han-estat-els-millors-pessebres-de-terrassa/


Mitjà: Catalunya Cristiana

Publicat: 24/01/2023

Edició: CATALANA

Secció: SOCIEDAD

6 OPINIÓ26 GENER 2023

aquests grans resultats aixafen la 
ciutadania. El 2021 Càritas va aten-
dre 241.864 persones, que viuen a 
98.797 llars de Catalunya, 12% més 
que el 2019, abans de la pandèmia, 
segons les dades de la seva me-
mòria. 

Ja hi pot haver anuncis de plans 
de xoc, diners d’Europa, bitllets de 
franc, els IVA congelats uns mesos, 
mesures per als preus dels lloguers, 
que no deixen de ser pal·liatives i 
que acostumen a arribar tard. Però 
no s’acaba d’anar a l’arrel. Càritas 
fa anys que denuncia que aquestes 
problemàtiques ja no són conjun-
turals sinó estructurals.

Es tracta de protegir 
tant la dignitat humana 
com el progrés

Ressituar-nos. Aquesta situació 
de crisi permanent ens ha obligat, 
ens obliga i ens obligarà a ressitu-
ar-nos contínuament. La societat 
ha experimentat una transformació 
impressionant aquests últims anys: 
canvis productius, econòmics, de-
mogràfics, sociològics, i, com deia, 
això en una situació de crisi que ens 
ha deixat petja des del 2008. Ha 
anat canviant de nom i de motius, 
però els seus efectes devastadors 
són cada vegada més grans.

Crisi econòmica, de refugiats, 
la pandèmia, la guerra d’Ucraïna, 
els seus efectes sobre el preu de la 
llum, del gas, la benzina, la inflació, 
el preu dels aliments, de l’habitat-
ge, de les hipoteques. 

Tenir feina ja fa temps que no és 
garantia de tenir la vida resolta; es 
pot tenir feina i ser pobre fins i tot 
per a persones del que abans en 

dèiem classe mitjana, evidentment 
ser a l’atur encara castiga més.

L’exclusió social afecta majori-
tàriament famílies amb fills, per-
sones soles, migrants amb irre-
gularitat sobrevinguda, joves que 
són a l’atur o que busquen feina. 
El panorama és desolador. Però en-
mig d’aquestes crisis que no ens 
han donat treva i que han obert un 
esvoranc de desigualtats, sempre 
hi ha hagut una mà estesa: la de 
Càritas. Sempre hi són, i s’han res-
situat davant de tots aquests canvis 
totes les vegades que ha calgut, 
detectant mancances, denunciant 
injustícies, acollint amb calidesa, 
movent-se amb l’agilitat que no 
tenen les administracions.

No sembla pas que la pandè-
mia ens hagi fet millors, la política 
continua supeditada a l’economia, 
a les grans xifres econòmiques. I 

Pastoral de la Salut 
i bioètica van de la mà 

L’inici del nou any em porta a re-
flexionar sobre la interrelació entre 
la Pastoral de la Salut i la Bioètica, 
arran de la preparació d’una jor-
nada de reflexió sobre els serveis 
religiosos hospitalaris i la situació 
de la donació d’òrgans provinents 
d’una eutanàsia. 

Em sembla important desta-
car dos motius de reflexió. El pri-
mer seria la preparació d’aquesta 
jornada que em serveix d’esperó 
per aprofundir en tots dos mons: 
la Pastoral de la Salut i la bioètica 
que porten a acostar-se al món del 
sofriment humà. I un segon motiu 
seria el d’intentar establir una ma-
nera d’articular, sense estridències, 
l’ètica i la religió, o la bioètica i la 
Pastoral de la Salut, sense obli-
dar-nos que la realitat en la qual es 
mouen aquestes dues disciplines 

és una societat amb una pluralitat 
de valors que ens obliguen a un 
continu diàleg entre ciència i fe.

Els avenços de la bioètica ens 
presenten desafiaments. I els cris-
tians, tal com ens recorda el pa-
pa Francesc, «hem de respondre» 
amb «un discerniment encarà més 
profund», sense «amagar el cap 
com l’estruç» (vídeo Papa: Respos-
ta cristiana als reptes de la bioètica, 
de 8 de març de 2022). 

Evidentment que la ciència es-
tà contínuament progressant i avui 
dia la bioètica ens planteja una sè-
rie de problemes als quals hem de 
respondre, sense cap mena de por, 

«però sempre des del Magisteri de 
l’Església en referència a les qües-
tions suscitades pel progrés bio-
mèdic i el canviant ethos cultural» 
(Pontificium Consilium pro Valetu-
dine Operarium, n. 5 Nova carta als 
agents sanitaris; 2017).

Aquests avenços o actuacions 
biotecnològiques s’han d’emprar 
sense perdre de vista el respecte 
a la dignitat humana. Amb aquesta 
premissa hem de comprendre que 
els canvis profunds que es produ-
eixen en l’àmbit sanitari han de ser 
discernits encara amb més cura i 
reflexió, ja que no es tracta de fre-
nar el progrés tecnològic. No, cal 
acompanyar-lo. Es tracta de prote-
gir tant la dignitat humana com el 
progrés. És a dir, no es pot pagar 
el preu de la dignitat humana pel 
progrés.

PUNT DE VISTA

Càritas: ressituar-se 
crisi rere crisi

MN. JUAN MANUEL BAJO LLAURADÓ
Director-coordinador de SIPS-Catalunya

CONTRAPUNT

Tenir feina ja fa temps 
que no és garantia de 
tenir la vida resolta

XAVIER GRASET I FORASTÉ
Periodista. Director de Més324
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