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Preguntes per al 2014
Amb l’Agulla pràcticament a impremta, ens arriba la notícia que l’edifici del bloc de Salt 
ha estat desallotjat pels Mossos. No entrarem en l’anàlisi del cas, perquè l’article que obre 
aquesta edició ho fa molt encertadament, i amb coneixement de causa. Però desconcerta 
saber que més d’un centenar d’agents antidisturbis hagin desallotjat uns quants adults i 
infants que hi quedaven, que les forces de seguretat defensin amb tanta rotunditat els inte-
ressos dels bancs i no els dels ciutadans, i que el poder polític hagi creat el context legislatiu 
que faci possible que això passi dia rere dia, sense aturador. I de fet, ja està a punt la nova 
llei de seguretat ciutadana que no ens permetrà ni protestar. Emmanillats i emmordassats 
com ens voldrien, no saben que la desesperació acabarà fent possible l’impossible. Però fins 
a quin punt ens volen ofegar?
I som en un dia en què Catalunya bull entre l’eufòria i l’escepticisme, a les poques hores de 
l’arrencada del dia del gran debat del “sí-sí”, “sí-no” o el “no”. Tenim consulta confirmada 
el dia 9 de novembre i també pregunta, o doble pregunta. Mariano Rajoy surt a escena i as-
segura que la consulta no se celebrarà, i gosen parlar de “minoria rupturista”, sense, és clar, 
voler preguntar al poble, que és el que enteníem per democràcia. I posen la Constitució com 
a principi i fi de totes les coses, la mateixa que assegura que tenim dret a una vivenda i a un 
treball, la mateixa que ens hauria de garantir uns mínims decents per viure i expressar-nos 
en llibertat.
Qui sí que ens permet expressar-nos, i també és un fet històric, és el papa Francesc. La tro-
bada mundial de bisbes del 2014 és una oportunitat històrica: ha estat el papa qui ha volgut 
obrir el treball previ del Sínode de la Família a tothom, no només a la jerarquia. I ho ha fet 
posant damunt la taula qüestions que fins ara eren fora de tot debat oficial a l’Església, men-
tre que són realitats quotidianes entre els creients i la majoria de parròquies. El mateix papa 
ens diu, a l’Evangelii Gaudium: «Prefereixo una Església accidentada, ferida i tacada perquè 
surt al carrer, abans que una Església malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les 
pròpies seguretats. No vull una Església preocupada per ser el centre i que acabi clausurada 
en un embolic d’obsessions i procediments.» Si hem esperat tant de temps algun senyal de 
canvi, ara hem de respondre-hi i no quedar-nos al marge de donar la nostra opinió, indi-
vidualment o en grup, o de totes dues formes. El fet de poder-nos expressar ja és un gran 
avenç, un punt de llum, una esperança. Ara, cal fer-ho sense demora, el termini acaba el 15 
de gener.
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Veure, mirar... Veure, mirar...   Veure, mirar...   Veure, mirar...   Veure, mirar...   Veure, mirar...   Veure, mirar...   

Si heu seguit les notícies d’aquests dies podreu imagi-
nar que escriure aquest article no ha estat senzill. Són 
moltes les cares del problema i les qüestions que s’hi 
barregen, de manera que l’objectivitat és difícil i anar 
a l’essencial també. Intentaré parlar-ne des de la meva 
experiència subjectiva, reflexionada i compartida amb 
d’altres persones i grups amb qui anem fent camí a Gi-
rona.

Per a mi, conèixer la PAH ha suposat una alegria i una 
injecció d’esperança. De retorn de la meva estada de 
nou anys a Xile, sentia que aquí el treball en el camp 
social tenia un enfoc tan diferent, tan individual, tan 
professional, que enyorava la vessant comunitària 
apresa en aquell país, el protagonisme del poble. I això 
és justament el que es viu a la PAH. El nom ja ho indi-
ca: Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Es tracta de 
l’organització de les persones que tenen el mateix pro-
blema, per tal de, juntes, trobar-hi solució. És la mane-
ra de resoldre els problemes col·lectius. L’organització 
empodera les persones, fa que siguin protagonistes del 
canvi, que pensin i busquin solucions, que prenguin 
decisions, que es mobilitzin... comptant amb el suport 
del col·lectiu, amb la força que dóna el no anar sols, 
amb el suport de simpatitzants i l’assessorament d’ex-
perts quan cal, però conscients que el seu futur està a 
les seves mans.

El procés de la PAH a Girona, seguint aquesta filosofia 
de fons, va arribar a decidir fer una acció de desobe-
diència civil, ocupant o, com diuen ells, alliberant un 
bloc de pisos que estava en mans d’una entitat bancà-
ria (i que avui forma part de la SAREB, Banc Dolent) 
al municipi veí de Salt. L’acció es va fer el 22 de març, 
i al cap de poc van començar a arribar-hi les famílies 
fins a un total de setze. Aquests mesos s’han anat cre-
ant llaços entre elles. S’han organitzat de manera co-
munitària, tant per a cuinar, com per a conrear l’hort 
annex, com per a atendre les criatures. Han muntat un 
estil de vida alternatiu, amb el qual se senten a gust i 
que no volen perdre. Per això volen romandre al bloc, 
i proposen a la SAREB que transformi l’edifici en pisos 
de lloguer social. La SAREB va denunciar l’ocupació i 
hi va haver un primer intent de desallotjament, el dia 
16 d’octubre, que finalment va ser aturat pel Tribunal 
Europeu, el qual va demanar a l’administració quines 
solucions tenia per a les famílies afectades. L’informe 
feia constar solucions per a set famílies, com també 
el fet que les altres no s’hi havien volgut acollir. Amb 
això, el procés de desallotjament va seguir endavant 
i ara pesa sobre el bloc una segona ordre, aquest cop 
oberta, des del passat 27 de novembre, que es pot exe-
cutar en qualsevol moment...

La PAH i el Bloc Salt
Flora Ridaura

Així com a l’inici estava força clara la postura que calia 
prendre, amb el temps han sorgit altres aspectes que 
ho vénen a complicar:

• posar l’accent en l’estil de vida alternatiu, insistint en 
romandre al bloc, desestimant les ofertes d’habitatge 
d’emergència social proporcionades per l’adminis-
tració, allunya la PAH de Girona de les altres PAH, 
que posen l’accent en el dret a l’habitatge, el qual es 
resoldria amb els pisos oferts per l’administració

• lluitar contra la SAREB amb l’objectiu de guanyar-li 
el pols i aconseguir que posin els pisos en lloguer 
social, és una acció lloable, però pot plantejar dubtes 
quan al mig d’aquesta lluita hi ha unes famílies i uns 
infants que poden sortir-ne perjudicats

• si es vol mostrar que el problema és molt més greu 
del que es pensa i que l’administració no té capacitat 
per a fer-hi front si no obliga els bancs i la SAREB a 
posar a disposició els pisos que estan en el seu po-
der, potser el millor és acceptar la solució que ara 
s’ofereix, i fer que entrin noves famílies al bloc i es 
pugui visibilitzar que el problema continua

• liderar un col·lectiu és una responsabilitat que cal as-
sumir amb esperit de servei a la causa, per a la qual 
cosa, a més de claredat d’idees, valentia, capacitat 
organitzativa i comunicativa, fa falta també escolta, 
assertivitat i autocrítica, les quals s’han trobat a faltar 
en la portaveu de la PAH en certs espais de diàleg i 
recerca de solucions com les Taules pel Dret a l’Ha-
bitatge. El fet preocupa també perquè pot fer peri-
llar l’adhesió ciutadana aconseguida pel moviment 
i necessària per a seguir fent pressió amb l’objectiu 
d’aconseguir el dret a l’habitatge.

De tota manera, en situacions com aquesta va bé recor-
dar la paràbola del blat i el jull, com també que l’opció 
pels pobres no es fonamenta en el fet que són bons o 
millors, sinó simplement en què són pobres...

Flora Ridaura Isern treballa al  
Programa Habitatge de Càritas, 
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Un any contra les taxes judicials
Josep Ma. Matencio 

Aquesta es la crònica d’un incom-
pliment més de l’actual Govern 
del Partit Popular. El Ministre de 
Justícia, el senyor Gallardón, aca-
bat de nomenar, va dir davant el 
Ple del Consell General de l’Ad-
vocacia Espanyola que no hi hau-
rien taxes en primera instància i 
que en segona (quan es presenta 
recurs), en tot cas serien simbòli-
ques i s’aplicarien contra les ma-
niobres dilatòries que encareixen 
i allarguen els processos. Els fets 
han demostrat que no ha com-
plert la seva paraula. Sense diàleg 
i sense negociació, les taxes es van 
implantar en primera i en sego-
na instància fa un any, sense una 
memòria econòmica justificativa i 
amb total imprevisió (ni tan sols 
estaven preparats els impresos 
per pagar-les). A títol d’exemple, 
una persona que reclami judici-
alment la quantitat de 20.000 €, 
haurà de pagar 500 € de taxes per 
la interposició de la demanda; si 
aquesta persona vol recórrer (en 
el supòsit de sentència desestima-
tòria), haurà de pagar 1.000 € més 
en concepte de taxes judicials. En 
el supòsit d’un contenciós admi-
nistratiu ordinari de quantia in-
determinada, haurà de pagar 380 
€ de taxes per la interposició de la 
demanda, i si vol recórrer 830 € 
més. Aquesta taxa s’ha de sumar 
al cost dels honoraris d’advocat /a 
i procurador/a.
Es va argumentar per part del Mi-
nistre de Justícia que els ingres-
sos provinents de l’aplicació de 
les taxes judicials, es dedicarien 
a millorar l’Assistència Jurídica 
Gratuïta. Doncs bé, no s’ha recap-
tat ni la meitat de la quantitat pre-
vista pel Govern i no es vincula 
pressupostàriament a l’assistència 
jurídica gratuïta. Aquestes dades 
confirmen el mer interès recapta-
tori de la mesura, a l’igual que la 
intenció de limitar o impedir l’ac-
cés a la Justícia dels ciutadans/es 
(el que constitueix un atac a l’estat 
de Dret).
Durant aquest any, s’han mobi-
litzat nombrosos col·lectius, i s’ha 

creat la “Plataforma justícia per a 
tots” que aglutina el Consell Ge-
neral de l’Advocacia Espanyola, 
Consells de consumidors i usu-
aris, UGT, CCOO, USO, CSI-F 
i STAJ, etc. Aquesta plataforma 
considera que la llei de taxes su-
posa una retallada en el servei 
públic de la Justícia, ja que limita 
greument i, en molts casos, dei-
xa fora de les possibilitats reals 
d’accés a la justícia a amplis col-
lectius socials. 
També durant aquest any s’han 
recollit mig milió de signatures 
en contra de les taxes, s’han pre-
sentat al Tribunal Constitucional 
cinc recursos d’inconstituciona-
litat, una qüestió d’inconstituci-
onalitat per la Audiència Nacio-
nal i la Sala quarta del Tribunal 
Suprem va adoptar un acord no 
jurisdiccional per no exigir taxes 
als treballadors/es en recursos de 
suplicació i cassació.
Davant l’enorme pressió social, 
dels diferents operadors jurídics, 
i després de les recomanacions 
efectuades per la Defensora del 
Poble, es van reformar de manera 
totalment insuficient, mitjançant 
un Reial Decret Llei al febrer de 
2013. Aquesta reforma, segons el 
propi Ministeri, només suposarà 
una rebaixa del 5 % en la recapta-
ció prevista.
Espanya, una vegada més, va 
en direcció contraria a la de la 
resta de països de la Unió Euro-
pea. La Federació de Col·legis 
d’Advocats d’Europa (FBE) va 
aprovar una resolució en la qual 

expressava el seu total rebuig a la 
normativa aprovada pel govern 
espanyol, qualificant les taxes de 
totalment desproporcionades i 
expressant que suposen una clara 
limitació a l’accés a la justícia, fent 
inviable la tutela judicial efectiva 
consagrada tant a la Constitució 
Espanyola com en els Tractats 
Internacionals. Es curiós obser-
var com l’Estat francès, a partir 
del Gener del 2014, eliminarà les 
taxes “perquè penalitzen als jus-
ticiables més vulnerables”, i això 
que la taxa judicial francesa no-
més es de 35 euros per les perso-
nes físiques.
Podem concloure que la llei de 
taxes, un any després, no ha solu-
cionat cap problema de la justícia; 
al contrari, s’han creat innombra-
bles injustícies, ha perjudicat se-
riosament a desenes de milers 
de ciutadans/es i, pel contrari, ha 
beneficiat els més poderosos i els 
més rics (que poden pagar les ta-
xes i exercir pressió contra els que 
no tenen recursos econòmics) i a 
l’Administració (que no paga ta-
xes). Així ho demostra el fet que 
el nombre de litigis en l’àmbit 
contenciós administratiu ha dis-
minuït al voltant del 35 % i en el 
civil al voltant del 13 %. La nostra 
justícia està avui, amb l’aplicació 
d’aquesta llei, més lluny dels ciu-
tadans/es, i la nostra democràcia 
es menys democràcia. La lluita 
està molt lluny d’haver acabat !

 Josep Ma Matencio és advocat, 
secretari de l’Associació Lliure 

d’Advocats/des de Catalunya
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La llei Wert,  
una llei que no s’ha d’aplicar

Eulàlia Ribot

El dia 28 de novembre es va apro-
var al Congrés de Diputats la se-
tena reforma educativa d’ençà 
que tenim democràcia: la LOMCE 
(llei orgànica per a la millora de la 
qualitat educativa), més conegu-
da com a llei Wert. Des que se’n 
van tenir les primeres notícies, els 
grups de l’oposició hi han estat en 
contra, però també, i d’una mane-
ra molt significativa, tota la comu-
nitat educativa de Catalunya. 

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ja ha 
anunciat que portarà aquesta llei al Tribunal Cons-
titucional perquè envaeix les competències de l’Es-
tatut. Però en aquests casos, el recurs no atura la 
implantació de la llei, que està previst que comenci 
el setembre del 2014 a Primària i a Formació Pro-
fessional Bàsica i, al llarg dels dos anys següents, a 
ESO i Batxillerat. Ara bé, tenim experiència de com 
comencen i com acaben els recursos al Tribunal 
Constitucional. I una cosa sembla clara: la llei Wert 
no s’hauria d’aplicar mai a Catalunya. Crec que això 
és el que pensem la majoria de professionals de l’en-
senyament i sectors com sindicats i altres organitza-
cions implicades. Per què?

És una llei antidemocràtica i que neix morta: només 
l’ha aprovada el PP i hi ha el compromís de tots els 
altres grups parlamentaris de derogar-la tan aviat 
com el PP perdi la majoria. Qualsevol llei d’educació 
necessita una llarga negociació i el màxim consens 
entre les diverses parts; així es va fer amb la LEC, la 
llei catalana, perquè només així se’n pot garantir la 
durada i la complicitat amb la comunitat educativa. 
Es diu que el cost de posar en marxa la LOMCE serà 
d’uns 60 milions d’euros; ¿en traurem algun profit?

No creu en els valors de l’educació per formar ciuta-
dans responsables, crítics, solidaris: pretén encarar 
els problemes que certament presenta l’actual siste-
ma educatiu creant persones que puguin competir 
amb èxit en el món laboral i econòmic. La insistèn-
cia en els resultats acadèmics fa pensar en un model 
educatiu com el coreà, basat només en l’esforç indi-
vidual. S’oblida la capacitat de l’educació d’incidir i 
contrarestar  l’ambient sociocultural que condiciona 
els resultats dels alumnes.

No creu en l’essència de l’escola pública, és a dir, 
l’obligació que tenen les administracions de garan-
tir el dret a un ensenyament  de qualitat. Dóna pas, 
de forma descarada, a la privatització del sistema 

educatiu perquè permetrà que 
organismes privats ocupin uns 
espais i facin uns serveis, en una 
relativa igualtat de condicions, 
que fins ara estaven reservades 
a les administracions públiques. 
A més, amplia la durada dels ac-
tuals concerts educatius i preveu 
que es puguin concertar etapes 
no obligatòries, com el batxillerat. 
I, per acabar-ho d’adobar, no hi 

haurà traves per concertar les escoles privades que 
separen l’alumnat per sexes.

Torpedina el model lingüístic català des de la seva 
base: la immersió de tot l’alumnat en una escola que 
té com a llengua vehicular el català, que no sepa-
ra els nois i noies per raó de llengua. Aquest model 
d’èxit social i educatiu, que fa 30 anys que funcio-
na i que està avalat per uns resultats més que ac-
ceptables del coneixement tant del català com del 
castellà, té els dies comptats si s’aplica la llei Wert. 
S’insisteix que les famílies puguin triar la llengua en 
què s’ensenyi els seus fills i obliga la Generalitat a 
assumir-ne els costos, si cal, en una escola privada. 
El castellà es defineix com a llengua vehicular i se si-
tua dins del grup de matèries “troncals”  i es relega 
el català al nivell de matèries de “lliure configuració 
autonòmica”, al costat d’una segona llengua estran-
gera, posem per cas.

Controla molt més els continguts comuns que cal 
impartir, els centralitza i els unifica: el ministeri fi-
xarà les matèries “troncals”,  que han d’ocupar un 
mínim d’un 50% de l’horari lectiu. La Generalitat 
podria aportar modificacions als currículums de 
les matèries “específiques” (de segon rang) i fixarà 
el contingut íntegre de les anomenades “de lliure 
configuració autonòmica” (tercer rang?). A més, es 
marquen les metodologies i, per descomptat,  el mi-
nisteri es reserva l’avaluació, amb la implantació de 
les revàlides externes per obtenir les titulacions a 
final d’ESO i de Batxillerat, que no podran ser com-
petència de les comunitats autònomes. D’aquesta 
manera, desapareixeran les proves actuals de selec-
tivitat que donen accés a la universitat. 

Se supedita a les exigències de la Conferència Epis-
copal Espanyola, que ha imposat més hores de Re-
ligió davant de la disminució d’alumnes que s’hi 
matriculaven. Això, de retruc, ha comportat que 
l’assignatura alternativa,” Valores Sociales y Cívi-
cos”, hagi de tenir les mateixes hores. A més, vul-
nera el dret dels alumnes de no haver de cursar una 
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matèria alternativa a la religió. I, de passada, liqui-
da una bèstia negra del PP, l’assignatura “Educació 
per a la Ciutadania”. La forta càrrega ideològica de 
la llei Wert es percep en molts detalls, com el canvi 
de noms de matèries com Geografia i Història, que 
perd l’apel·latiu que tenia de Ciències Socials. Una 
història menys científica deu ser més manipulable?  
O la Filosofia, que també perd pes en el currículum 
de Batxillerat.

És una llei amb un fort component de segregació 
dels alumnes, que acaba qüestionant la igualtat 
d’oportunitats. Qui pot i tira i supera la cursa d’obs-
tacles de les revàlides, segueix. Qui no, ja s’ho tro-
barà. A partir de 3r d’ESO (13-14 anys), els alum-
nes poden iniciar tres vies diferenciades, cosa que 
representa una selecció dels nois i noies i deixar de 
compartir una educació comuna i obligatòria. Un 
curs després, a 4t, uns s’orientaran a les “enseñanzas 
académicas” o Batxillerat, altres a les “enseñanzas 
aplicadas” o Formació Professional; els que hagin 
tingut  resultats més fluixos o hagin  repetit algun 
curs estaran fent una Formació Professional Bàsica 
(els actuals PQPI). La veritat és que, personalment, 
no veig que s’intenti incidir en l’atenció als alumnes 
amb dificultats d’aprenentatge, que s’hi dediquin 
recursos des de l’inici de l’escolarització. Tinc la sen-
sació que això no preocupa el senyor Wert. 

Suprimeix la participació  dels diversos estaments 
de la comunitat educativa a l’hora de prendre deci-
sions:  deixa el Consell Escolar dels centres només 
amb una funció consultiva i el buida de les compe-
tències de decisió que tenia fins ara. Els claustres 
de professors també perden pes en el moment de 
l’elecció de director. La direcció dels centres es pro-
fessionalitza i podrà prendre decisions sobre con-
tractació del  professorat. Aquest aspecte pot donar 
més cohesió al treball i a l’ideari dels centres si hi ha 
control i consens amb les famílies, els alumnes, el 
claustre de professors... a través del Consell Escolar.  
Si és només una decisió del director per augmentar 
l’eficàcia i el compliment de fites, cosa que es premia 
amb incentius, pot acabar sent una bomba.

Crec que no només els professionals que treballem 
en l’educació, sinó tota la societat és conscient que 
calen canvis per tal de millorar el nostre sistema 
educatiu, però aquesta llei que se’ns vol imposar és 
tan inacceptable, tan regressiva, és tan el contrari de 
les vies de millora que proposen els experts, que no 
tenim més remei que plantar-hi cara. I, senyor Wert, 
no esmenti l’Eclesiastès en va: si hi ha un temps per a 
cada cosa, acabarà descobrint que l’educació vol un 
temps de dialogar i de consensuar. No d’imposar.

Eulàlia Ribot es professora en un institut públic. 

Estat català laic
Quim Cervera

Una de les raons per constituir un estat català és que 
realment fundem un estat laic de debò. Seguint en 
l’estat espanyol sembla impossible que es trenquin 
els acords amb la Santa Seu. Ni els governs conser-
vadors ni els socialistes ho han fet. Encara l’Esglé-
sia catòlica té privilegis a Espanya. Els matrimonis 
catòlics són acceptats com a civils per l’Estat. No hi 
ha prou pluralisme en l’atenció religiosa a hospitals, 
exèrcit, centres penitenciaris, etc. La classe de religió 
oficialment és de doctrina catòlica.

Si constituïm un Estat català, és molt més probable 
que sigui autènticament laic i desapareguin aquests 
privilegis de l’església Catòlica que molt catòlics no 
volen i esperen de fa temps que s’anul·lin. Llavors 
serà possible que tothom que vulgui casar-se es casi 
primer pel civil i després, si es pertany una tradi-
ció religiosa, ho faci en la seva. Serà possible que 
la classe de religió a les escoles sigui realment de 
religió: història de les religions, cultura religiosa, co-
neixement de les religions que han forjat Catalunya 
i Europa, i, en especial, una educació de la dimensió 
espiritual de les persones i dels pobles (capacitat de 
sorpresa, d’admiració davant la bondat, la veritat, 
la bellesa, cultiu de la vida interior, del pensament, 
de la transcendència...). Llavors serà possible una 

veritable atenció plural religiosa en els hospitals, 
presons, exèrcit i altres institucions. 

Per tant molts catòlics hauríem d’estar contents del 
procés vers la sobirania nacional que ens permetrà 
un estat veritablement laic, ara impossible, i a la ve-
gada podrem aconseguir una Conferència Episco-
pal pròpia i projectar un programa pastora realista 
per tota Catalunya.

Quim Cervera i Duran és capellà i sociòleg
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La palmera i la font La palmera i la font     La palmera i la font     La palmera i la font

Si cerqueu en les propostes del Santuari del Miracle 
a la web “Casespí” no hi trobareu cap reclam que us 
cridi l’atenció especialment. De fet, això de “Natura i 
Espiritualitat” no és una expressió que a mi em cridés 
gaire l’atenció; menys encara les pistes que en dóna la 
propaganda interna de la pàgina web. No saps ben bé 
què proposa i el mapa que adjunten per arribar-hi més 
aviat em resulta perdedor que orientador. Tant és així 
que hi vaig fer cap a la primera sessió ben bé per casu-
alitat i finalment empès per la confiança que hi retro-
baria el bon amic i company de Seminari a la Conreria, 
el monjo Ramon Ribera, biblista i caminant, com si les 
dues passions anessin juntes, que hi van.

Han estat quatre caps de setmana, de divendres a diu-
menge, durant aquest any. Vaig començar a l’hivern, 
tot i que els organitzadors proposen començar per la 
tardor. I, seguint el ritme de les estacions, et vas en-
dinsant en el misteri de tu mateix i d’un entorn natural 
que t’acompanya en aquest camí sempre nou.

Tardor, hivern, primavera, estiu... I tornar a començar. 
Vet aquí la cosa. Et porten i et deixes portar per una 
cadència que gairebé havies oblidat i que és una bona 
metàfora del que vius i de com et sents. Les estacions 
de cada any, amb els seus canvis, són una perfecta 
metàfora real, que les pots viure com un reflex de la 
pròpia vida i de les seves etapes, de vegades concen-
trades en poc espai de temps. Aquesta experiència té 
tres actors: un mateix, és clar, els altres del grup que 
probablement no has vist mai, i els tres acompanyants, 
el Ramón Ribera, el Vicenç Santamaria i el Josep Maria 
Marallach. Ells sostenen el tempo i et van donant ei-
nes i pistes per a no naufragar, enmig del silenci, de la 
natura i de la música de ressons orientals de vegades 
indesxifrable.

Els tres retaules. Les llargues caminades. La nit i l’al-
bada. Les campanes. Deixar una petjada de treball. Un 
cinefòrum com abans. Uns plats vegetarians. La im-
mersió en la poesia entorn de les estacions... Silenci. 

Natura i espiritualitat,  
un bon regal...

Josep M. Fisa

Encara més silenci. Somriures comunicatius. Signes fa-
cials de complicitat. I tornem-hi. El cant dels ocells. El 
fred intens. Sant Gabriel a les fosques. La boira que ho 
envaeix tot. Caminar només veient l’esquena de l’altre, 
a les fosques, sense llanterna. L’un darrera l’altra però 
sentint-nos units i confiats que caminem cap a algun 
lloc a recer, enmig de la pluja intensa. Esperar de veure 
el sol quan no hi ha ni una clariana i tot encara és fosc. I 
beneir el terme mentre el vent va castigant la cara i les 
mans balbes. I en la petita església ressonen les veus 
fondes d’un cor de música oriental. Sigui a Sant Ga-
briel, sigui en una esglesiola perduda per les masies de 
l’entorn, la pregària meditativa o l’eucaristia, presidida 
pel Ramon amb tanta delicadesa i empeltada en la li-
túrgia ortodoxa, cohesiona interiorment i comunitàri-
ament tot allò viscut des de molt endins. Mort, brotada 
de vida nova, fruit estiuenc, retorn a la casa interior...

Què has anat a fer? Uns exercicis? Una trobada? Una 
experiència de solitud? Alguna cosa estranya...? No ho 
sé perquè sóc aquí, deia un company quan s’acabava 
l’experiència. Però m’hi he trobat bé. Ningú no m’ha 
imposat res i he seguit les pautes que s’han ofert. Tot-
hom hi és benvingut, sigui com sigui, sigui qui sigui, 
vingui d’on vingui... I això és d’agrair quan vas atrafe-
gat i esperes alguna cosa que et faci retrobar arrels. Re-
trobar. Retrobar-se. Retrobar les aigües del fons d’un 
mateix. La connexió i la comunió amb l’aire, l’insecte, 
l’escorça, el vent, la pluja molla, el sol batent, la pols, 
el vol dels ocells, els núvols canviants i els llums de 
la ciutat llunyana, la pedra i les mores de bardissa, els 
roures adolescents després de la gran cremada, i les 
velles cases pairals amb les seves raconades de pedra 
picada, i la tomba ancestral i la retrobada amb el temps 
que passa i el temps que encara és promesa. El capbus-
sament en el misteri de les estacions del Miracle, és un 
regal per als sentits, tocant a fons la dimensió espiritu-
al. Un regal que és una mena de buffet lliure amb molts 
ingredients de qualitat que s’han anat cuinant amb de-
licadesa i ofici dels mestres cuiners. I l’experiència de 
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sis anys d’anar convidant nous grups que s’hi aventu-
rin. No demanen cap mena de credencial. Ni abans ni 
després. Per això tots ens hi vam sentir i ens hi podem 
sentir ben lliures.

Una experiència que després enyores, perquè l’equili-
bri que allà sents físicament i espiritualment, és difícil 
de mantenir-lo. L’entorn, el grup silenciós que t’acom-
panya. Hi ha tota una colla de valors que allà prenen 
cos i marquen un ritme que agraeixes: espai, temps, 

menjar sobri i gustós, silenci, descans, flexibilitat, aus-
teritat, contemplació. Una autèntica escola de contem-
plació, sense discursos, només deixant-te portar. El cli-
ma definit del Solsonès hi posa el marc incomparable. 
Les persones diverses que formen el grup t’acompa-
nyen sense interferir. Els organitzadors proposen i dei-
xen fer tot seguint, ells mateixos, les mateixes pautes. 
L’Esperit i un mateix fa la resta.

Josep Maria Fisa és capellà

El diumenge, 13 d’octubre, Vilaweb 
va publicar un interessant article 
dedicat a sacerdots i creients cris-
tians assassinats durant la guerra 
civil que haurien quedat fora de la 
beatificació. De tots ells hi ha re-
ferències, a banda d’aquest article 
de Vilaweb, que corroboren la seva 
història. Per exemple, el cas de Pau 
Queral, prevere i historiador, a qui 
el sentiments democràtics i catala-
nistes ja van xocar amb l’ideari de la 
dictadura de Primo de Rivera, amb 
una actitud crítica i lluitadora que li 
comportà persecucions i dificultats. 
En aquest cas, va ser assassinat, 
sembla ser, per anarquistes. O el 
cas de José Pascual Duaso, rector de 
Loscorrales, a Osca. Se sap que no 
va tenir una làpida a la seva tomba 
fins a mitjans dels anys 50. Ningú 
no es va atrevir a posar-la per evitar 
remoure una de les pàgines menys 
conegudes de l’altra cara de l’Esglé-
sia durant la Guerra Civil, el d’un 
capellà assassinat a mans dels falan-
gistes. 

Ens sembla prou interessant aquest 
article, publicat a www.vilaweb.cat 
sense signatura, també com a con-
trapunt a tot el debat arran de les 
500 beatificacions a Tarragona de 
l’Església Espanyola, com a “màr-
tirs de la Guerra Civil”. 

La ‘macrobeatificació’ de Tarra-
gona ha negligit intencionada-
ment molts morts que no eren 
franquistes, molt especialment 

Els capellans no franquistes que 
l’Església no ha volgut beatificar

Maria-Josep Hernàndez / www.vilaseb.cat

capellans catalanistes o basquis-
tes. Diverses comunitats cristi-
anes han fet una forta crítica al 
caràcter sectari de la cerimònia. 
VilaWeb us ofereix una llista de 
capellans no inclosos en l’acte 
i no beatificats perquè no eren 
franquistes, malgrat que les cir-
cumstàncies de la seva mort eren 
semblants:

 ‒ El capellà mallorquí Jeroni 
Alomar Poquet va ser assassi-
nat per les tropes franquistes 
el 1937, al cementiri de Palma, 
acusat d’haver intentat ajudar 
a fugir un soldat desertor. Era 
considerat pròxim a Esquerra 
Republicana Balear, partit on 
militava el seu germà. Després 
de la seva mort, l’Església es va 
negar a fer el seu funeral.

 ‒ El mossèn de Montblanc Pau 
Queralt i Gaya va ser assas-
sinat el 1936 per un escamot 
anarquista. No és beatificat ni 
ha estat mai reivindicat per 

l’Església a causa de la seva 
actitud inequívocament cata-
lanista.

 ‒ Catorze sacerdots bascs van 
ser afusellats pels franquistes, 
arran del seu suport a la Repú-
blica. Entre ells, Gervasio de 
Albizu i Martín de Lekuona, 
assassinats per les tropes del 
general Mola el 8 d’octubre de 
1936. També foren assassinats 
l’escriptor i sacerdot José de 
Ariztimuño, un dels teòrics del 
nacionalisme basc, José Adar-
raga Larburu, José Sagarna 
Uriarte, Alejandro Mendicute 
Liceaga, José Otano Míguelez, 
José Joaquín Arín Oyarzabal, 
Leonardo Guridi Arrázola, 
José Marquiegui Olazábal, 
José Ignacio Peñagaricano So-
lozabal, Celestino Onaindía 
Zuloaga, Jorge Iturricastillo 
Aranzábal i Román de San José 
Urtiaga Elezburu 

 ‒ El capellà de Los Corrales 
(Osca) José Pascual Duaso va 
ser assassinat per tres legiona-
ris, el nom dels quals va que-
dar registrat però mai no van 
ser perseguits.

 ‒ El capellà de l’hospital de To-
ledo, el pare Muiro, va ser as-
sassinat per legionaris quan va 
intentar defensar els ferits que 
hi havia dins l’hospital.
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Església i Islam a Molins,  
un acte fallit

Mercè Solé

L’11 de novembre, llegeixo al diari digital Viu Mo-
lins de Rei una notícia que em sembla excel·lent: 
L’Església de Molins de Rei (amb permís explícit 
del bisbe) està disposada a cedir en lloguer el local 
d’una antiga capella per a la pregària de la comu-
nitat musulmana. Un acord només condicionat al 
vistiplau dels veïns, però que comporta l’acceptació 
dels musulmans molinencs i, segons se’n dedueix, 
la de tots els partits polítics. Un èxit, sens dubte, tal 
i com està el pati, i un reconeixement del dret de les 
persones i de les comunitats a expressar i celebrar 
la seva fe. 

L’alegria, però, em dura poc. El mateix dia surt 
l’altra notícia: els veïns, en una reunió molt tensa, 
rebutgen frontalment la ubicació del centre, de tal 
manera que tant l’Església, com la comunitat mu-
sulmana com l’Ajuntament abandonen el projecte. 
Una llàstima.

Crec que és una oportunitat desaprofitada per 
molts motius. En primer lloc, perquè, a Viladecans, 
on visc, tot i els prejudicis i les pors dels veïns que 
van convertir en una duríssima cursa d’obstacles tot 
el procés d’instal·lació d’un oratori, la convivència 
amb l’oratori musulmà que jo sàpiga no comporta 
problemes. En segon lloc, perquè sovint s’ajunta la 
por al fanatisme islàmic amb una certa intransigèn-
cia contra la religió en general, que es tradueix en 
un aïllament dels centres de culte. A veure si em 
sé explicar. A Viladecans, per exemple, les parrò-
quies no són considerades entitats ciutadanes, tot i 
que apleguen un bon nombre de ciutadans de tota 
mena i que fan una tasca educativa. Aquesta manca 
de reconeixement fa que no siguin convocades als 
consells ciutadans, o a les mostres d’entitats, i que 
no es promogui el treball conjunt entre parròqui-
es i entitats ciutadanes, cosa que de vegades afec-
ta fins i tot Càritas. De fet , no sembla pas que això 
preocupi gaire a ningú, però penso que és un greu 
error. Perquè tal i com estan avui el nivell i la quali-
tat de participació ciutadanes qualsevol relació que 
contribueixi a la cohesió social i a l’entesa mútua no 
es pot descartar. I perquè de vegades em sorprèn 
veure el desconeixement de molts veïns de què és 
una parròquia i què s’hi fa. La prevenció de qualse-
vol fanatisme cristià o islàmic passa per comunitats 
esponjades que transpirin i es connectin a la resta 
del teixit social. Aquesta connexió amb les entitats 
és també una oportunitat de superar la temptació 
de convertir la comunitat religiosa en un únic punt 

de referència sense cap contacte extern i d’aprendre 
d’altres formes de cultura associativa.

En el cas de les comunitats musulmanes, si al re-
buig sumem l’aïllament, estem fent créixer injus-
tificadament entre nosaltres els prejudicis i recels 
contra l’Islam, i contribuïm, entre ells, a crear res-
sentiment. Perquè no hi ha millor resposta al racis-
me i a la xenofòbia que l’acollida, el mutu coneixe-
ment i relació, encara que es produeixin desacords 
o petits conflictes. 

I un altre aspecte a destacar és que en els temps que 
corren, els partits polítics estan altament despresti-
giats perquè no sempre són sensibles, ni escolten... 
De la jerarquia eclesiàstica, si més no en l’era Rou-
co, se’n senten de tots colors. Però en aquest cas hi 
ha hagut acord polític i eclesial sobre un tema sen-
sible i ha estat l’actuació dels veïns, qui amb formes 
–segons el Viu Molins de Rei– no gaire enraonades, 
ha tirat per terra el projecte. I convé recordar que 
aquesta reacció també es produeix en moltes altres 
ocasions quan es tracta de promoure un equipa-
ment per a persones amb problemes de salut men-
tal, o discapacitat, per no parlar ja de presos o de 
persones amb addiccions diverses. 

Deu ser que la capa “políticament correcta” que 
portem al damunt és massa fràgil i ens sol poder 
més la por que la fraternitat i que la força de l’Evan-
geli. Celebro, doncs, que almenys s’haguessin posat 
d’acord comunitat cristiana i comunitat musulma-
na. Encara que el projecte hagi estat avortat, l’ente-
sa en si mateixa és positiva i potser porti a caminar 
plegats en més ocasions. 

Mercè Solé és membre de l’ACO
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En la mort de Joaquim Gomis
Mercè Solé 

Trist matí avui, 21 de desem-
bre. Missatge primerenc que 
ens avisa de la mort sobtada 
d’en Joaquim Gomis, capellà 
(casat amb la Montse), escrip-
tor, liturgista autodidacta i, 
sobretot, bon amic, a part de 
moltes més coses (membre 
del Centre de Pastoral Litúrgi-
ca, cofundador de revistes: El 
Ciervo, Foc Nou; fundador de 
Missa Dominical; persona clau 
en la revista Phase...; membre 
del Fòrum Vida i Evangeli on 
ens vam conèixer...). La veritat 
és que en Joaquim, sempre de 
bon humor, sempre senzill i proper, sempre creatiu, 
sempre animador de totes les empreses senzilles i 
de les complicades es feia estimar molt.  Rumiant-hi 
una mica més, és que en Joaquim feia confiança en 
la gent, era un bon potenciador de les capacitats 
dels amics, i això sempre ajuda a anar endavant. De 
fet, en Joaquim i la Montse no tenen fills, però a la  
pràctica en Joaquim ha exercit de pare a diversos ni-
vells amb molta gent (aquí ens hi incloem en Josep i 
jo, però em sembla que n’hi ha molts d’altres). 

Una persona fidel a l’Església a 
les verdes i a les madures (ara 
estava encantat amb el papa 
Francesc), bon veí de Sant Just 
Desvern, tertulià de plantilla 
del grup de jubilats de la plaça, 
i ciutadà d’aguda sensibilitat 
social.

També era lector i admira-
dor (vés per on!) de la revista 
l’Agulla des del primer dia. I 
hi havia col·laborat amb algun 
escrit.

En fi, Joaquim. Que visquis en 
Déu. Et trobarem molt a faltar. Tant de bo sapiguem 
continuar amb el teu alè i la teva vitalitat treballant 
per tot allò que a tots ens apassionava i que, jo crec, 
forma part del Regne de Déu. 

Per cert, alguns amics hem obert un blog perquè 
tothom qui ho vulgui pugui expressar la seva amis-
tat amb en Joaquim: http://joaquimgomis.blogs-
pot.com. Els escrits o fotografies es poden enviar a 
quimgomis@gmail.com.

1 de juny:
Festa dels 90 (números de l’Agulla)

Perquè sí, perquè ens ve de gust, perquè ho trobem a faltar. Tenim la data (diumenge 1 de juny 
a la tarda)  i tenim la il.lusió de retrobar-nos. De motius no ens en falten, però els 90 números de 
l’Agulla (podrien ser els 89 o els 91, tant se val!) són un bon pretext per fer-ho.  Ara per ara, et 

convidem a guardar-te aquell dia per ser amb nosaltres. 

Volem que hi hagi espai de trobada, pregària i reflexió, i també temps per 
compartir música i festa. De moment, volem recollir idees i propostes.  

Tens alguna idea per LA FESTA DE L’AGULLA?

Ens agradarà que ens escriguis, que ens aportis suggeriments, i que col·laboris a muntar la Festa:  
revista.agulla@gmail.com
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I es va fer la nit
“Estem en crisi” se’ns repetia una i altra vegada 
des dels altaveus públics mentre els diaris aparei-
xien nodrits de notícies econòmiques negatives: 
ERO’s, retallades, rescats, desnonaments... Al co-
mençament tot semblava una sarampionada que ca-
lia passar amb certes precaucions i bones distracci-
ons per deixar passar el temps. Qualsevol excusa 
valdria per alienar-se i relativitzar el moment. 

Després el cercle de preocupacions i pors es va 
anar estrenyent. Amagar-se de la deshumanització 
que ens amenaça era un error. Sempre ho ha estat 
però segurament, la sotragada col·lectiva ajudava 
a prendre’n consciència. Una societat en profund 
procés de reconversió requeria de nous paradig-
mes, nous plantejaments per donar resposta a les 
necessitats que ens envoltaven. I amb aquest desig 
de nova llum, cada nit sortia a mirar el cel però cap 
nou estel d’esperança apareixia.

Un nou temps i una terra nova
En aquest context sociopolític tant complex és on 
comença a prendre cos la necessitat de canviar al-
guna cosa. Potser calia deixar enrere una part d’un 
mateix, arriscar-se a emprendre una aventura cap 
a la intempèrie d’un terreny desconegut. Anar cap 
a les fronteres del teu jo és exposat i al capdavall, 
una intuïció trencava tots els murs racionals d’au-
toprotecció: en els marges és on es lliuren les bata-
lles més urgents, i alhora, és on s’amaga l’esperan-
ça de qualsevol canvi. Cap allí és on calia adreçar 
el primer pas.

El començament de tot viatge sempre és estrany. 
S’hi dóna un aiguabarreig de sentiments. Per una 
banda la por al fracàs, que s’alinea amb una cert 
requeriment de tranquil·litat, de pau que es confon 
amb mandra. Per l’altra, crema amb força la guspi-
ra del protagonisme i la responsabilitat que podem 
exercir en la transformació cap a un millor viure.

Passar de la utopia de les idees fins a la concreció 
de les accions ha estat tot itinerari que anava de 
dins cap enfora, i on ha estat clau compartir som-
nis amb altres. Què podem fer? l amb la confiança 
del sembrador és on arrenca la idea de crear una 
fundació que cerqui crear ocupació per persones 
amb especial dificultat.

El naixement
La Fundació Casa Dalmases va néixer un fred u de 
desembre de 2012, al cor de la Segarra, fonamen-
tada sobre tres grans pilars: impuls de la cultura, 
dinamització de territori i economia social, tot po-
sant en valor la casa que dóna nom a la fundació i 
que està ubicada al carrer Major 87 de la ciutat de 
Cervera.

En la seva inauguració també es obrir la botiga de 
l’Espígol, en aliança amb l’Associació Alba de Tàr-
rega, un espai de venda estrenat en els baixos de 
la mateixa casa, on s’hi poden adquirir productes 
d’alt valor social, des dels vins i olis de la Coopera-
tiva de l’Olivera fins a tot l’assortit de productes de 
la mateixa associació Alba i el Centre ocupacional 
de l’Espígol.

A continuació hem seguit treballant amb la idea 
d’iniciar un projecte d’elaboració de cervesa arte-
sana que esperem que tingui un gran impacte soci-
al a la comarca, ja que donarà ocupació a persones 
amb dificultats i serà un producte propi del terri-
tori.

Tot just fa un any que caminem i seguim confiats, 
sumant esforços per endegar els reptes que tenim 
endavant. Ara, quan arriba la nit, el cansament em 
venç i ja no surto a mirar els estels, però just abans 
d’aclucar els ulls m’imagino que apareix una nova 
llum. L’espurna amb la que podem contribuir des 
de la Fundació Casa Dalmases.

Ramon Melgosa Antonijoan forma part de de l’equip de la 
Fundació Casa Dalmases

Fundació Dalmases
Ramon Melgosa
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Més Política
Salva Clarós

Bona part de l’al·lèrgia que manifesten 
els individus de la societat cap els seus 
governants, i que es tradueix en crítica 
i rebuig cap a persones que ostenten un 
poder, cap el mateix sistema polític, les 
institucions i el marc jurídic que les le-
gitima com instruments de l’organitza-
ció social, es pot explicar per la dimissió 
d’aquests mateixos individus de la seva 
responsabilitat col·lectiva. Podríem dir 
que el fenomen respon a un estadi força 
avançat de l’individualisme i l’egocen-
trisme. 

Quan l’individu no acaba de sentir-se ur-
git a donar resposta al deure o al repte 
col·lectiu i se’n desentén en alguna mesu-
ra, esdevé irresponsable provocant això 
un malestar que es manifesta en rebuig al 
poder establert. L’hostilitat és la resposta 
a una mancança personal. L’origen del 
malestar que motiva actituds hostils cap 
a gent que manega poder, ja sigui polític, 
econòmic, cultural, mediàtic, etc. té ori-
gen en la renúncia voluntària a l’escena 
col·lectiva. L’hedonisme i el materialisme 
de la nostra cultura occidental porten la 
persona a desentendre’s del comú davant 
del particular, fomentant una percepció 
de la societat com a dret que no va acom-
panyada del corresponent deure. 

Aquestes causes des de la anàlisi d’antro-
pologia social no són les úniques, però 
convé ser-ne conscients. Hi ha raons 
més conjunturals que alimenten avui la 
indignació dels individus i que porten a 
aquests a carregar contra la mediació po-
lítica: l’ús esbiaixat del poder. Però la per-
versió s’explica amb consideracions més 
de caire moral i de conflicte d’interessos. 
En conseqüència, la resposta a la indigna-
ció actual no pot ser desentendre’s de la 
política sinó just el contrari. 

Per no caure en la ingènua crítica contra 
la “classe política” cal que les persones 
ens rearmem en la responsabilitat per-
sonal, i rearmament col·lectivament els 
instruments democràtics de la dialèctica 
i la disputa del poder. És a dir, tornem a 
fer política. 

Farcellet de mar banyat
Tere Jorge

En principi, una crema de marisc és una cosa que no té gaire secret, 
excepte que la matèria primera sigui com més bona millor, i, com 
sempre, que sigui preparada amb art i estimació (l’ingredient que 
no pot faltar mai a la cuina si volem que els comensals quedin satis-
fets). He dit que no té gaire secret, però a la recepta que us proposo 
per aquest Nadal, sí que n’hi posarem. Com ja sabeu, el millor que 
tenen els secrets és trencar-los i això és el que proposareu als vostres 
convidats amb aquesta recepta. Que misteriós, oi?

Ingredients: Ceba, porro, pastanaga (un parell de peces de 
cada): peix de roca i un parell de cues de lluç; gambots, esca-
marlans, galeres, crancs, musclos i cloïsses; tomàquet fregit; 
llorer, oli all i julivert; pasta fil·lo (compteu 2 fulles per cada 
farcellet)

Preparació: En una olla, posem a sofregir ceba, porro i pas-
tanaga tallat tot petit, sense gaire miraments, perquè després 
ho triturarem. Passats uns minuts, hi afegim una mica d’all 
i els caps i les closques de les gambes i dels escamarlans i, 
si en tenim, també hi podem posar galeres o crancs. Deixem 
sofregir fins que els caps i closques s’enrosseixen una mica, 
els aixafem perquè treguin tota la seva substància, i hi afegim 
una mica de tomàquet fregit,  una fulla de llorer, i el peix que 
hem comprat. Ho cobrim amb aigua. Deixem bullir almenys 
mitja hora.

A banda, obrim els musclos i les cloïsses al vapor, en cassoles 
separades, amb un raget de vi blanc. Colem el suc que deixin 
i l’afegim a la crema que, un cop retirem el peix, triturarem i 
colarem bé per evitar que hi quedi cap trosset de closca. 

Finalment, passem les cues de les gambes i dels escamarlans 
salpebrades per una paella amb una mica d’oli, només un 
minut, afegim els musclos i les cloïsses sense closca, el lluç 
i tot la carn del peix de roca que puguem aprofitar ben net 
i esmicolat. Li donem unes voltes i afegim nata líquida per 
lligar-ho. Ho reservem.

Mentrestant, preparem els farcellets amb pasta fil·lo. Les là-
mines de pasta les tallem en quatre trossos, els pintem amb 
mantega fosa i n’enganxarem almenys dos, perquè la fil·lo és 
molt fina i una sola capa no aguanta el farcit. Posem aquestes 
làmines en una safata de forn i al mig hi posem una mica del 
farcit que hem preparat. Tanquem el paquetets, lligant-los 
amb un fil perquè ens aguanti la forma (abans de servir el 
traurem).

Enfornem uns minuts a foc mitjà, uns 150º, fins que veiem 
que els farcellets es comencen a enrossir per sobre, tenint 
cura que no es cremin. Els posem (un o dos per persona, se-
gons el tamany) en un plat fons i aboquem la crema al vol-
tant.  Hi afegim unes gotes d’oli de julivert per decorar i po-
tenciar alhora el sabor de la crema. I ara ve quan demanem 
als nostres convidats que trenquin el secret (el farcellet) i la 
crema quedarà transformada. Bones festes!
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Entre Sitges i Vilanova i la Geltrú es conserva un 
tram de costa aïllat i tranquil a l’hivern malgrat el 
pas sovintejat dels trens. El recorregut s’enfila per 
caps i davalla per platjoles tot resseguint un litoral 
abrupte i vorejat d’espadats.
El passeig que us proposem admet moltes variants 
per arribar a Vilanova: podem iniciar el trajecte des 
del Cau Ferrat (8 km), des de la Mare de Déu del 
Vinyet (6 Km) o bé des de la discoteca l’Atlàntida 
(5 Km). Es pot tornar en tren o també a peu per un 
camí interior; en aquest cas doblarem el quilome-
tratge. Hem escollit iniciar el trajecte a la discoteca 
i tornar caminant per l’interior. Aquesta ruta la po-
deu trobar en el mapa a escala 1:20.000 de l’Ed. Pio-
let Parc del Foix i Parc d’Olèrdola (2.007).
Deixarem el cotxe al costat de la discoteca, situada 
després de la riera de Ribes i al costat del Club de 
Golf Terramar. A la dreta d’una antiga depuradora 
veurem un indicador i els senyals vermells i blancs 
del GR. Pugem suaument a la punta de les Coves, 
el primer dels penya-segats que haurem de salvar. 
El sender s’enfila pel rocam entre margallons, atza-
vares i arbustos de llentiscle i garric. Un cop a dalt 
podem observar com les roques escarpades es des-
plomen sobre les aigües, formant petites cavitats 
només accessibles des de la mar.
A cada una de les quatre puntes per les quals passa-
rem és possible deixar momentàniament el sender i 
acostar-nos al mar per fruir de magnífiques vistes.
Continuant el camí, desemboquem just darrere la 
platja de l’Home Mort. Després de superar el talús 
de la via del tren voregem la cala dels Gegants, tan-
cada al nord per la punta de la Desenrocada i al sud 
per la punta Grossa, des d’on s’entreveu Vilanova 
sense perdre de vista, al nostre darrere, el nucli de 
Sitges. A partir d’aquí, el sender ens descobreix una 
munió de platjoles: la cala Xica, la cala del Pati Blau 
i la cala dels Colls, l’única del terme municipal de 
Sant Pere de Ribes. Un cop passada la punta Llarga 
ja s’albira la façana marítima de Vilanova i la platja 
de Sant Cristòfol. Al seu inici hi ha les restes d’un 
búnquer de la Guerra Civil.
Seguim el GR. Deixem a la dreta un pont per a vi-
anants sobre la via del tren que serà el nostre camí 
de tornada i, continuant el camí que ara ja és carrer 
asfaltat, a la dreta, veurem l’ermita de Sant Cristòfol. 
D’origen antic, va ser restaurada a partir de 1505 i 
va servir de llatzeret durant l’epidèmia de pesta de 
1651-52. L’actual edifici va ser consagrat el 1788. Du-
rant el segle xix va ser de nou rehabilitada amb fons 
de l’americano Joaquim Soler i Serra. Va ser l’única 

De Sitges a Vilanova per la costa (GR92)
Jaume Roig

església del terme que no va patir danys durant la 
guerra civil. Posteriorment, l’any 1944, va ser ad-
quirida per Eugeni d’Ors, que hi va fer construir un 
casa adossada, on va morir deu anys després. Allà 
va fundar l’Acadèmia del Far de Sant Cristòfol, on 
es reunien escriptors, filòsofs i artistes.
Continuem uns metres més enllà i trobem el far, 
construït el 1866, i el Museu del Mar amb una col-
lecció d’objectes relacionats amb la vida marinera, i 
uns preciosos jardins. A sota mateix, a la platja, hi ha 
les restes del Molí de Mar, construït l’any 1801 per 
Francesc Terrés per aprofitar la força de les ones per 
moldre gra.
Iniciem el camí de tornada. Reculem fins al pont so-
bre la via, hi passem i seguim la pista en direcció a 
Sitges. A voltes hi ha senyals grocs i a voltes blancs 
i verds. La urbanització Els Colls la podem rodejar 
per fora o bé per l’avinguda que dóna a mar. Seguint 
les escasses marques arribarem a una cruïlla amb un 
indicador titulat Fitó Alt. Prendrem el sender que 
baixa a la costa, passem per sobre el túnel de la via 
del tren i ens trobem amb el camí d’anada, a uns deu 
minuts d’on hem deixat el cotxe. Esperem que gau-
diu d’uns llocs tan a l’abast i sovint tan desconeguts.
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E StRASbURg I lA DoCtRInA 
PARot. Una nit més, les notícies d’avui 
obrien amb rostres amagats de persones 
que sortien de la presó, després d’anys 

de pena sense llibertat. És cert, alguns amb crims 
terribles, siguin terroristes, o siguin assassins o vi-
oladors. L’opinió pública s’esfereeix, les associaci-
ons de víctimes del terrorisme parlen de necessitat 
de justícia. Però és justícia o és set de venjança? El 
Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg ha fallat 
contra l’anomenada doctrina Parot, establerta pel 
Tribunal Suprem espanyol el 2006 i ratificada pel 
Tribunal Constitucional, per violar la Convenció 
Europea de Drets Humans. Des d’aquell moment, 
persones que complien penes aplicades amb el 
Codi Penal del 1973, les veien modificades en la 
possibilitat de redempció amb efectes retroactius. 
I és que qualsevol estudiant de Dret sap que un 
dels principis que regeixen el Dret Penal (i que si 
pensem una mica és una garantia bàsica dels drets) 
és la irretroactivitat quan la norma és perjudicial 
per a l’individu jutjat. Les excarceracions han obert 
la capsa dels trons de les nostres pors, de les ame-
naces a la seguretat... Però la seguretat de veritat 
és saber que hi ha un marc jurídic que ens empara 
i davant del qual tots som iguals. És la nostra ga-
rantia. És l’estat de dret. No hi podem renunciar. 
Tota la polèmica cal llegir-la des del desmantella-
ment de drets al que ens estem veient sotmesos. 
Lluitem. I pensem que els drets humans, tots els 
drets, cal defensar-los. Són, de veritat, la nostra ga-
rantia. A més, com a cristians i cristianes, hem de 
recordar el “setanta vegades set”, sobretot perquè 
han complert la pena que marquen les lleis vigents. 
I si aquestes no ens agraden, treballem perquè els 
nostres representants polítics les canviïn. Maria 
Antònia Bogónez Aguado

F òRUM CAtAlà DE tEologIA I 
AllIbERAMEnt. Arriba el III Fòrum 
Català de Teologia i Alliberament. Tindrà 
lloc a Barcelona els propers dies 25 i 26 de 

gener de l’any 2014. Convocat per moltes entitats, 
després de nombroses activitats per tot el territo-
ri del país, vol ser un crit a l’esperança. D’aquí el 
lema: “Lluitem per l’esperança”.

Sovint ha semblat que l’esperança i la lluita podien 
ser incompatibles. Però res més lluny de la reali-

tat. L’esperança no neix de la resignació; neix de 
la lluita per crear xarxes, per acompanyar proces-
sos, per reclamar la dignitat de cada ésser humà, 
per establir espais comuns, propostes i experièn-
cies, des de l’Evangeli, des de les diferents fes o 
des de l’ètica. Al web (www.teologiaialliberament.
cat) podrem trobar aviat el programa del fòrum. 
I encara es poden presentar propostes de tallers. 
Ens calen espais per intercanviar, interpel·lar-nos, 
indignar-nos... i amarar-ho tot amb esperança. El 
darrer cap de setmana de gener tenim una cita per 
nodrir-la. Maria Antònia Bogónez Aguado

E nQUEStA SobRE lA FAMílIA. 
Em fa l’efecte que la institució de l’Es-
glésia, potser entre altres motius pel fet 
de ser declarada pels poders “religió 

oficial” en diversos moments històrics, en orga-
nitzar-se com una societat, ha donat un paper 
massa important a l’organització d’aquesta soci-
etat (legislació, inclosa) –o hi ha quedat atrapada 
fent aquest paper–, la qual cosa ha emboirat el 
testimoni de presentar i oferir Jesús, el Senyor, el 
Crist, i el seu missatge viscut des de les primeres 
comunitats de seguidors. Aquest missatge ha de 
poder arribar a totes les persones que lliurement, 
honestament i amb bona voluntat, s’han divorci-
at i tornat a aparellar (civilment o de fet), a totes 
les persones que comparteixen compromesament 
la vida amb una altra persona del mateix sexe. 
Per això, l’experiència de moviments cristians que 
acullen al seu si divorciats que han tornat a viure 
en parella, o divorciats que intenten refer la vida 
en parella, o parelles homosexuals, etc., hauria de 
ser escoltada i tinguda en compte. M’han semblat 
interessants, en aquest sentit, les respostes de José 
Arregi al qüestionari que el bisbe de Roma, el papa 
Francesc, ha adreçat als seus germans bisbes per 
preparar un sínode sobre la família. Les trobareu 
aquí http://blogs.periodistadigital.com/jose-arregi.
php/2013/11/06/al-papa-francisco-sobre-la-familia. 
Josep Pascual

C AnvIS gEnERACIonAlS. Des 
d’Adam i Eva, els avis educaven els nets, 
els ensenyaven, els aconsellaven, els re-
nyaven si calia. Tenien una mena d’auto-

ritat sobre ells. I moltes vegades, autoritat implica 
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distància. De dalt a baix. Però això ara ha canvi-
at. Els nets ensenyen els avis com no perdre’s per 
Internet, com fer anar el mòbil, com buscar per la 
tele… Ja no es tracta d’explicar “batalletes”. Ara es 
comparteix vivències amb els néts. I es valoren en 
el que són. I això ha creat un vincle nou, de “com-
plicitat”, de “companyonia”, d’entesa entre avis i 
néts, de descoberta mútua. Les dues generacions es 
complementen. Els pares queden al mig, descon-
certats, sense entendre gaire cosa. Contents, però 
una mica “fora de joc”. Tota l’estructura familiar i 
social està variant.  Tot això que hem guanyat. Pau 
Hernàndez

F ESC: UnA FEStA DE l’ESPERAn-
çA. El proppassat cap de setmana del 26 i 
27 d’octubre, l’antiga fàbrica de la Fabra i 
Coats tornava a omplir-se de reivindicaci-

ons... Però aquesta vegada, per segon cop, de la Fira 
d’Economia Solidària de Catalunya. Una gentada, 
intercanvis amb ecosols (una moneda alternativa) 
i els ulls com a plats veient que, gairebé tot, es pot 
aconseguir d’una manera diferent que basteix re-
lacions socials i econòmiques més justes: la factura 
del llum, un raspall de dents, cerveses, productes 
agrícoles ecològics, la gestió d’una comunitat de 
veïns, habitatges, xarxes de dones, roba sostenible, 
finances ètiques, una assegurança, mitjans de co-
municació alternatius... Es deia que la crisi donaria 
fruits... Sí, molt de dolor també. Però haver estat en 
la parada d’Oikocredit Catalunya (una entitat de 
finances ètiques) deixava palès que les coses han 
canviat. Les persones que s’acostaven i pregunta-
ven (és cert, qui anava a la Fabra ja estava almenys 
una mica sensibilitzat) coneixia la realitat de la 
banca ètica, sabia el nom d’algunes entitats... Això 
fa cinc anys no passava. Calia explicar-ho tot! Sí, 
una altra economia és possible, i ja és real! Maria 
Antònia Bogónez Aguado

Agenda llatinoamericana, 2014. 

Aquest 2014, l’Agenda Llati-
noamericana Mundial fa un 
crit a la llibertat, aquesta és la 
“Gran Causa” d’aquesta obra 
col·lectiva, que és molt més que 
una agenda. Amb l’espai habi-
tual de les agendes convencio-
nals, per anotar el nostre dia a 
dia, s’hi afegeixen articles que 
ens conviden a reflexionar a 
través del “veure, jutjar i actu-
ar”, que ordena els continguts 
començant per la revisió de la 
realitat, passant per les reflexi-
ons i acabant en les propostes 
per a l’acció. Diu Pere Casaldà-
liga: “Abordem a l’Agenda el 
tema llibertat en totes les seves 
dimensions, cercant conèixer i 

Feia molt de temps que no con-
nectava tant amb el disc d’un 
cantautor. Potser la poca difusió 
que té actualment la música en 
català, fora dels grups del mo-
ment, fa que creguem que més 
enllà de Raimon, Llach, Rossell 
o Bonet no hi ha res més. És el 
tercer disc de Canimas, i us as-
seguro que cada lletra, cada mú-
sica, l’expressivitat de la veu, la 
força i la tendresa que transmet, 
la pau i energia... facin de Sagrat 
Cor un treball excel.lent, molt 
recomanable. Un periodista de 
TV3 deia que Canimas és “el 
Pau Riba del segle XXI”. Però no 
estic gens d’acord: fa poesia de 
les cançons, o cançons que són 
poesia, però mirant-te de tu a tu 
en el llenguatge, sense abstrac-
cions superficials innecessàries. 
O com es diu col·loquialment: 
“sense anades d’olla...”. I quan 
al contingut, fa com ell canta: 
“Posar una mica de llum per allà 
on vaig”, i deixa “ben obertes les 
finestres de l’amor”. Molt reco-
manable, de debò. Maria-Josep 
Hernandez

Per airejar el cervell Per airejar el cervell   Per airejar el cervell   Per airejar el cervell

viure la llibertat integral, que té 
moltes vessants, que és un do 
i una conquesta”. “Ser lliures, 
fer-se lliures, acollir la llibertat 
com un procés espiritual i una 
vivència política és anar huma-
nitzant sempre més la nostra 
humanitat”. Un cop més, perso-
nes d’arreu d’Amèrica i Europa 
han participat en els continguts 
d’aquesta Agenda “aconfessio-
nal i macro ecumènica”, com són 
Jon Sobrino, Leonardo Boff, Ma-
ría López Vigil, Margot Bremer... 
Sóc fidel, cada any, a l’Agenda. 
T’hi apuntes? Maria-Josep Her-
nandez

Eduard Canimas. CD “Sagrat 
cor”. CD Digipack - World 
Music
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Advent i Nadal,  
la humanitat de Déu

Josep Lligadas

Escric aquest article just sortint de la missa del 
primer diumenge d’Advent de la meva parrò-
quia de Viladecans. M’ha tocat llegir la prime-
ra lectura, aquella que resumeix l’anunci de la 
Bona Nova amb aquelles frases tan estimades: 
“Forjaran relles de les seves espases, i de les 
seves llances en faran falçs. Cap nació no em-
punyarà l’espasa contra una altra, ni s’entre-
naran mai més a fer la guerra…”. I l’evangeli 
recordava: “Vetlleu, estigueu a punt!”.

L’Advent comença el quart diumenge abans 
del 25 de desembre, i neix com unes setmanes 
de preparació del Nadal, la vinguda històri-
ca de Jesús a Betlem. Però aquesta vinguda 
històrica, que fa mirar al passat, porta també 
a mirar el futur: la vinguda definitiva, l’objec-
tiu final d’una humanitat renovada per Déu. 
I entremig, la vinguda quotidiana, en la vida 
de cadascú, en la vida de la comunitat cristia-
na, en la vida del món. L’Advent és un temps 
amable, en el qual descobrim com Déu fa 
seves les millors esperances de la humanitat. 
Ell en promet una realització plena, no sabem 
gaire com, i ens convida a la confiança. Però 
alhora ens crida també a vetllar, a estar a punt, 
a fer, en tot moment, tot el que estigui a les 
nostres mans per fer realitat això que esperem.

I després ve Nadal. La primera lectura de la 
missa del gall també és potent: “El poble que 
avançava a les fosques ha vist una gran llum… 
Perquè ens ha nascut un infant, se’ns ha donat 
un fill!”. I a l’evangeli els àngels repeteixen 
més o menys això mateix: “Glòria a Déu a 
dalt del cel, i a la terra pau als homes, perquè 
Ell els estima!”. Unes paraules que anuncien 
allò que és el nervi de la nostra fe, l’aportació 

bàsica del cristianisme a l’autocomprensió de 
la condició humana i de la història humana: 
que la condició humana Déu se l’ha fet seva, 
Déu l’ha viscuda personalment i que, a més, 
ho ha fet des del lloc dels pobres i dels febles. 
El Déu que podríem imaginar més o menys te-
òricament, no el trobem fora del món, sinó en 
la vida humana, en la vida d’un home concret, 
Jesús de Natzaret. I per això, la vida humana, 
qualsevol vida humana, i més encara la vida 
dels pobres, comparteix tota la grandesa que 
podem atribuir a Déu.

Això és el que celebrem el 25 de desembre, 
tant a la missa de la nit com a les del dia. I 
això que celebrem s’allarga després en tot el 
temps de Nadal. La segona gran festa és el 6 
de gener, en què celebrem que la llum de Jesús 
és per a tots els homes i dones de tota la terra, 
tan ben representats en aquells personatges 
estrangers que arriben a Betlem guiats per 
una estrella. I després hi ha les altres festes: 
el diumenge després de Nadal se celebra la 
festa de la Sagrada Família, recordant que 
Jesús neix i creix en una família, com tothom; 
el dia 1 de gener, Cap d’Any, just una setmana 
després de Nadal, recordem Maria, la mare de 
Jesús, i la felicitem pel naixement del seu fill; i 
el diumenge després del 6 de gener tanquem 
el temps de Nadal amb la festa del Baptisme 
de Jesús, quan Jesús, ja adult, comença la seva 
tasca d’anunci del Regne acostant-se al grup 
que gent que Joan Baptista ha reunit i que, 
amb aquell ritu baptismal, volen manifestar 
la seva voluntat de canvi, de conversió a una 
vida nova.

Si vols conèixer una persona, no li preguntis 
el que pensa sinó el que estima.

Agustí d’Hipona


