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«El segle XXI serà el segle més decisiu de la història de la humanitat.
Suposarà una gran prova per a totes les cultures i societats, i per
a l’espècie en el seu conjunt. Una prova que dirimirà la nostra
continuïtat a la Terra i la possibilitat d’anomenar “humana” la vida que
siguem capaços d’organitzar després. Tenim davant nostre el repte
d’una transformació de calibre anàleg al de grans esdeveniments
històrics com la revolució neolítica o la revolució industrial».
Yayo Herrero, protagonista de l’entrevista d’aquest número de
Salillum, és una de les redactores del manifest Darrera crida, del qual
hem extret l’encapçalament de l’Editorial. El manifest es va publicar
l’estiu del 2014 i s’alertava que «com a molt tenim un lustre per fer
un debat ampli i transversal sobre els límits del creixement, i per
construir democràticament alternatives ecològiques i energètiques
que siguin alhora rigoroses i viables».
Pràcticament ja han passat aquests cinc anys i seguim sense veure
ni assumir canvis de calat. Certament, el papa Francesc ha publicat
l’encíclica Laudato Si’ (juny 2015) que, com admet Herrero, ha
representat un gran suport als plantejaments de l’ecologia social i ha
denunciat amb valentia els estralls d’una civilització capitalista. Però
amb això no n’hi ha prou.
«El capitalisme és una veritable religió civil», ens diu Yayo, que es
refereix no ja a l’economia capitalista, sinó a la cultura capitalista,
que transcendeix el marc de l’estrictament econòmic i que tan
interioritzada tenim. Ara bé, parlem d’un sistema, d’un bloc, però amb
intersticis, hi ha alternatives. A la mirada ecofeminista que proposa
Yayo Herrero, us proposem afegir-hi també una lectura pausada del
Dossier «Noves "militàncies" per a temps nous».
Les noves militàncies ens condueixen a la síntesi del millor de cada
tradició —Julio Anguita ha dit que «el futur està en la síntesi entre
marxisme, feminisme, ecologisme i multiculturalisme»— des d’una
òptica no sectària, amb l’ànim de cuidar-nos millor i , sobretot,
d’integrar-les a la vida.
Vist això, ens reafirmem en allò que ens recordava l’abadessa del
monestir de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar, en
la ponència de l’última Jornada General i que va centrar en els
conceptes de l’autorecepció i l’autodonació: «Déu ens crida a viure
intensament el present des del més profund que batega en el cor
de tota persona i que ens impulsa a actuar des de l’amor i des de la
llibertat, per crear una societat nova, més humana.»
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Treball

Ens hi endinsem

EMPRENEDORS
DAVANT EL PERILL

un ofici vinculat a la construcció
el 2008, la cosa s’agreujava
encara més perquè va ser quan va
esclatar la bombolla immobiliària.

L’IMPACTE DE LA CRISI EN EL TREBALL VIST
PER UNA ORIENTADORA LABORAL
Per Montse Garrido
Fotos: Pexels.com

Després de col·laborar en una
sessió de formació de l’ACO
d’enguany sobre estat del benestar
i mercat laboral, es va pensar que
fora bo que posés per escrit les
aportacions que hi vaig fer, afeginthi l’aspecte de l’autoocupació o
emprenedoria, ja que durant la
meva trajectòria laboral va ser una
idea que en algun moment em va
passar pel cap.
Si bé la meva vida laboral es
va iniciar amb petites feines
temporals durant els estudis,
els anys 1989 i 1990, el treball
vinculat directament a la formació
en psicologia va ser a partir del
1995. Des d’aleshores i fins al
2016 la meva tasca d’orientadora
o tècnica d’inserció laboral per
a diferents fundacions i llocs
(Cornellà de Llobregat, barri
de la Fontsanta; l’Hospitalet
de Llobregat, barri del Gornal;
Terrassa, barri de del Pla de
Bonaire; i Badalona, barris de
Pomar i Sant Roc), m’ha permès
atendre unes 4.200 persones,
amb una gran diversitat de
situacions amb relació a les
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oportunitats per accedir al mercat
de treball; la majoria de vegades
amb dificultats pel fet de tenir
un nivell de formació baix, o per
viure en un entorn familiar i/o
social desfavorable (càrregues
familiars, desestructuració de
l’àmbit familiar...) o per manca de
domini de l’idioma, o simplement
per ser d’un col·lectiu determinat
(dona, jove, ètnia...).

empreses, amb un desajust entre
l’oferta i la demanda que sovint
ha enviat els treballadors a un atur
sense retorn a l’activitat laboral.
A més a més l’accés a les ofertes
de treball ha fet un gir de 360
graus durant els darrers 21 anys;
ha passat de la premsa escrita a
l’àmbit digital, on cal manegarse amb les noves tecnologies de
manera eficaç per tenir alguna
opció d’accés al treball.

Hi ha desajust entre
l’oferta i la demanda
que sovint ha enviat
els treballadors a un
atur sense retorn a
l’activitat laboral

Durant tots aquests anys la
legislació laboral i les normatives
han canviat, amb tot un seguit de
reformes la majoria de vegades
en benefici de les empreses que
han precaritzat el mercat de
treball. Quan les estadístiques
parlen de la “plena ocupació” no
és real, la informació que donen
és parcial i no té en compte
aspectes com la temporalitat i
el tipus de jornada, darrerament
amb tendència que sigui parcial.
En funció del govern de torn
els tipus i la quantitat de les
prestacions d’atur han variat,
amb uns requisits per tenir el
dret a sol·licitar-les, una durada

De manera paral·lela a les
diferents situacions de les
persones ateses, el mercat de
treball ha anat evolucionant
demandant perfils professionals
més exigents per part de les

L’esclat de la bombolla immobiliària va afectar especialment homes amb oficis
vinculats a la construcció

concreta i unes contraprestacions
determinades vinculades a la
participació a accions d’orientació
com a oportunitat per sortir de la
situació d’atur.

En funció del tipus
de política, economia
i model social,
l’accessibilitat al
mercat de treball serà
millor o pitjor
Foment de l’ocupació des
de l’Administració
Les mesures de foment
de l’ocupació que des de
l’Administració pública s’han anat
aplicant també han evolucionat,
així doncs durant una època tenir
una discapacitat facilitava trobar
una feina; en altres, ser dona i
major de 45 anys, ser menor de
30 anys i estar inscrit al Programa

de Garantia Juvenil... Trobar-se en
una d’aquestes situacions oferia
més possibilitats d’èxit d’inserció
ja que les empreses tenien un
benefici econòmic, per tant eren
col·lectius més “llaminers”. En
canvi, durant un llarg període
de temps vaig detectar que per
als homes d’entre 30 i 45 anys
no hi havia mesures que en
fomentessin l’ocupació.
Així doncs, l’home que fins fa
poc era el que portava el pes
econòmic de la família, prenia
un altre rol que no sempre sabia
encaixar, perquè ara eren les
dones les que havien de mantenir
el benestar familiar. En alguns
casos fins i tot calia el suport
econòmic de la família extensa
(avis, sogres...). En altres ocasions
la situació va arribar a provocar
el trencament de les parelles per
les dificultats d’assumir el rol
respecte a la cura dels infants i
de la casa mentre que la dona
era a la feina, o bé casos de
somatització que es manifestaven
en problemes de salut. Si a tot
això hi afegim que l’home tingués

Davant casos com aquests, una
de les primeres exploracions
que feia era sobre l’estat de
salut, per tal de temptejar la
possibilitat d’alguna dificultat
física que facilités l’obtenció d’una
discapacitat per aconseguir la
inserció de manera més àgil, però
no sempre era factible. Alguns
es van haver de reinventar i
van haver de posar en marxa la
capacitat d’adaptació per dur a
terme un canvi de sector, altres
van fer ús dels seus contactes i la
seva expertesa per autoocuparse amb la poca feina que el
mercat de treball generava a
la construcció, la majoria de
vegades en negre per no haver
d’assumir riscos.

Forçar l’autocupació
També hi va haver una època en
què es fomentava l’autoocupació
amb programes concrets
d’emprenedoria per fer viable la
idea de negoci, cosa poc realista
pel perfil de persones que atenia,
i pel risc que implicava fer una
aposta de negoci capitalitzant
l’atur per aconseguir-ho, tot
plegat des d’un enfocament
individual i no col·lectiu per
resoldre la situació d’un volum
important de població.
Fent memòria en concret de
l’emprenedoria però des d’un
punt de vista més social, he pogut
rescatar un petit seminari que
vaig impartir sobre l’emprenedor
social. Va ser organitzat des
de l’Ajuntament de Badalona
amb l’objectiu que les persones
responsables d’entitats i/o
associacions reflexionessin sobre
la seva gestió, i valoressin la
possibilitat d’encarar el futur des
d’un enfocament més empresarial,
sense perdre el tarannà social.

SALILLUM | 5

Treball

Ens hi endinsem

també per enviar diners a la família.
El fet de no voler decebre-les i el
sentiment de fracàs, els empenyen
a acceptar situacions encara més
precàries de treball, agafant feines
que els autòctons rebutgen. La
realitat és que les empreses i els
particulars s’arriben a beneficiar
d’aquestes situacions, oferint uns
salaris que en alguna ocasió, en la
meva tasca d’intermediació entre
oferta i demanda, hem explicitat
no acceptar per no ser prou dignes,
amb una tasca de sensibilització i
valoració del cost de la feina.

L’accés a les ofertes de treball ha fet
un gir de 360 graus durant els darrers
anys, passant de la premsa escrita a
l’àmbit digital

Val a dir que la definició del que
s’entén per emprenedor social
és força lloable: “L’emprenedor
social representa un nou tipus
d’empresari que integra el
benefici social i l’econòmic en la
seva actuació, entenent l’activitat
empresarial com la millor eina
de desenvolupament, i com una
resposta a la manca d’eficiència de
l’Administració pública” —extreta
del Diàleg del Fòrum Universal de
les Cultures (Barcelona 2004) dins
el tema “El paper de l’empresa en
el segle XXI” —, però el rerefons
d’algunes empreses d’aquest
àmbit és que sovint es troben

havent de rebaixar preus per a
ser prou competitives, cosa que
provoca un ajust del salari dels
seus treballadors que pot acabar
sent precari.
I, parlant de precarietat, aprofito
per posar-vos al corrent sobre la
del sector de l’orientació laboral,
per la qual cosa durant alguna
època jo mateixa vaig tenir la
temptació de gestionar el meu
propi negoci, vinculat a l’atenció
de les persones però sense una
idea al 100% clara de l’àmbit
concret. Aleshores vaig valorar
possibles franquícies per no haver

de començar de zero i vaig veure
que la inversió econòmica era
massa elevada. Penso que vaig
fer el mateix que recomanava a
les persones que atenia durant
la meva època d’orientadora,
estudiar molt bé el terreny abans
de donar cap pas en fals.

Si no estem d’acord
amb el que impera
cal fer ús dels nostres
drets com a ciutadans
i ciutadanes

M’adono del
repartiment
d’engrunes que
fa l’Administració
pública
A l’estat de benestar conflueixen
diferents factors, entre altres
destacaria els estructurals i
els personals o competencials.
En funció del tipus de política,
economia i model social del
moment històric que ens toca viure,
l’accessibilitat al mercat de treball
serà millor o pitjor, i per tant el

nostre benestar. Recordo que quan
parlava d’aquest tema als grups
atesos, el missatge era el següent:
si no estem d’acord amb el que
impera cal fer ús dels nostres drets
com a ciutadans i ciutadanes, ja
sigui participant a títol individual
mitjançant el vot en època
d’eleccions, o bé col·lectivament
mitjançant la mobilització tot
sortint al carrer. En relació amb els
factors personals cal veure com
la persona viu el seu propi estat
de benestar, tenint en compte
variables com la seva situació
socioeconòmica, el seu currículum
laboral i formatiu, la seva actitud
davant la possibilitat de millora i les
seves competències.
Per finalitzar, i tornant a la meva
trajectòria professional, vull dirvos que a dia d’avui i des del 2017,
la temporalitat i la inestabilitat
dels programes d’inserció de
l’Administració pública, juntament
amb la meva motivació per l’àmbit
comunitari, em van fer aprofitar
l’oportunitat de responsabilitzarme d’un Equipament Cívic de la
Generalitat de Catalunya. Tot i
que la meva jornada és a temps
parcial, ja que cobreixo la jornada
d’una persona prejubilada, amb
una data de finalització del 2021,
valoro molt positivament la tasca

del dia a dia, ja que m’aporta un
gran aprenentatge professional
però també personal.
A més a més del que és comunitari,
també m’ocupo de l’atenció a
l’oficina del que abans era Benestar
i Família, actualment Departament
de Treball, Afers socials i Família,
i m’adono del repartiment
d’engrunes que fa l’Administració
pública. Si bé l’aportació
econòmica en molts casos és
necessària i no sempre suficient,
cal que les polítiques socials siguin
més efectives, amb un seguiment
més proper i un suport que eviti
perpetuar moltes situacions.
Cal una revisió profunda de
les polítiques de prestacions
econòmiques per incorporar
mesures de polítiques socials,
amb un canvi profund de la
cultura de les prestacions i que
algunes no siguin universals quan
veritablement no calen a tothom.
També caldria valorar i sensibilitzar
a l’ús d’empreses que proporcionin
un producte o un servei, en què el
valor afegit sigui tant les condicions
de treball dels que en formen part,
com que el seu ús revertís a la
millora de les condicions de vida, el
medi ambient i/o la sostenibilitat
de la societat.
Hi va haver una època en què es
fomentava l’autoocupació, cosa poc
realista pel perfil de persones que
atenia

Immigrants, un col·lectiu
castigat
Tornant a l’atenció dels col·lectius,
cal fer esment d’un dels més
castigats per la crisi: els immigrants.
He atès persones del Marroc,
Guinea, Senegal, Pakistan, Equador
o Colòmbia, totes a la recerca d’un
estat del benestar que han sentit
a dir que trobarien a Europa. És
clar que comparat amb els seus
països d’origen és millor, però
amb el pas del temps s’adonen
que amb el que guanyen tenen
dificultats per subsistir aquí, i

6 | TARDOR-HIVERN 2M18

SALILLUM | 7

Opinió

Opinió

Tribuna a peu pla

LES EMERGÈNCIES
HABITACIONALS, UNA
PLAGA DEL SEGLE XXI?
El segle XXI va començar,
i segueix, a casa nostra
amb uns problemes
d’habitatge desconeguts per
desproporcionats. No és que
ens manquin habitatges, ni
que tinguem fortes pressions
demogràfiques, com passava en
les èpoques de grans migracions
de població, sinó que per a
una part molt important de les
llars està sent insuportable el
cost de l’habitatge. L’evolució
dels salaris és moderada
i, en canvi, la dels preus dels
habitatges s’ha disparat. Dues
són les manifestacions més
paleses i preocupants d’aquesta
discrepància: els joves triguen
més a emancipar-se i moltes
famílies perden l’habitatge per
impossibilitat de pagar-ne el cost.
Que només el 29% dels joves entre
16 i 29 anys hagi pogut emprendre
una vida autònoma –un dels
índexs més baixos d’Europa– ens
parla de frustracions, de pèrdua
de naixements, de repercussions
en el sistema de pensions, etc. És
clar que no és només per temes
d’habitatge que es produeix
aquest endarreriment, el mercat
de treball està sent molt dur per
als joves, però quan el cost de
l’habitatge s’emporta més del 40%
i del 50% dels ingressos, la decisió
d’emancipació es veu postergada.
Pel que fa a la pèrdua de
l’habitatge, és aquesta una
anomalia que suposa una de
les pitjors crisis que hom pugui
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haver de suportar. Les dades són
alarmants: 55.000 llançaments
a Catalunya entre els anys 2008
i el 2017, dels quals, el 32% per
impagaments d’hipoteques i el 68%
per impagaments de lloguers. Els
de les hipoteques han estat molt
visibles per la forta contestació
social que hi ha hagut davant dels
bancs, però els dels lloguers són
silenciosos i viscuts en una gran
soledat malgrat constituir un
degoteig diari intolerable.
Conseqüència d’aquesta terrible
plaga, els serveis socials i les
meses d’emergències de la
Generalitat i dels ajuntaments
s’han vist abocats a una activitat
frenètica i desesperant d’atenció
de persones que si no troben
solució en l’Administració estan
abocades a viure al carrer. És
conegut que el parc públic
de lloguer és extremadament
minso, no arriba als 30.000
habitatges (un 1% del total de
Catalunya) i, a més, com és lògic
està ocupat per famílies amb
ingressos baixos. S’han hagut
de desplegar fórmules d’atenció
d’urgència com ara obligació als
bancs de mantenir les famílies en
habitatges de lloguer social, cerca
d’habitatges del parc privat amb
garanties als propietaris, ajuts
directes al pagament del lloguer
per prevenir nous desnonaments,
contracte d’habitacions en
pensions i hotels, etc. Totes elles
fórmules provisionals, per parar
el cop, però que deixen obert el
problema fins que aquestes llars

Secció

Yayo Herrero,
activista ecofeminista

no recuperin la seva capacitat
d’assumir amb ingressos propis el
cost d’un habitatge.
Només amb una política pública
decidida de generació de nous
habitatges de lloguer social
estables en el temps i amb
ajuts públics al pagament de
l’habitatge es podrà frenar la
sagnia dels desnonaments i
garantir un habitatge digne a tots
aquells que no poden satisfer
aquesta necessitat amb els
elevats costos del mercat lliure.

“
Carme Trilla és presidenta
de la Fundació Hàbitat3,
economista especialitzada
en habitatge i en polítiques
públiques d’habitatge,
col·laboradora de Càritas
diocesana de Barcelona
sobre habitatge social
i inclusió, i exdirectora
general i secretària
d’Habitatge de la Generalitat
de Catalunya.

ELS FEMINISMES
I L'ECOLOGISME
HAN DEMOSTRAT
QUE HI HA UNA
TENSIÓ ENTRE EL
CAPITAL I LA VIDA

”
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Social

Inspiració

Antropòloga, educadora
social, enginyera tècnica
agrícola, professora de
la UNED i activista. El
currículum de Yayo Herrero
(Madrid, 1965) és ampli i es
condensa en una persona de
gran profunditat intel·lectual
i mirada neta, de fet, una de
les veus més reconegudes
de l’ecofeminisme. Vam
aconseguir un lloc en
l’agenda de Yayo quan va
venir a Barcelona a inaugurar
el curs de Cristianisme i
Justícia el 15 d’octubre
passat i li vam proposar
situar la conversa triangulant
des de les coordenades
de l’ACO: el món cristià,
el món del treball i els
projectes d’emancipació. Ens
neguitegen tres preguntes
clau que s’interrelacionen i
amb les quals vam iniciar el
diàleg: Com serà la nostra
vida com a persones? Quin
esdevenidor té la nostra
societat com a col·lectiu?
Què en farem, del nostre
planeta?
Quan parlem de projectes
d’emancipació, de
transformació, en el teu cas, de
què es nodreix la utopia, de què
s’alimenta la teva energia?
Lluny d’idees de transcendència
desencarnada, tinc un sentit molt
fort de pertinença a la natura:
m’encanta sentir-me petita,
vulnerable, dins un planeta que
té límits físics, però que alhora ha
estat capaç de generar fenòmens
com la fotosíntesi, el cicle de
l’aigua, el cicle del fòsfor... Formar
part de tota aquesta trama de la
vida és una cosa que m’al·lucina
i que em nodreix moltíssim, i
també la sort de tenir uns vincles
comunitaris intensos.
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Quines persones, quins
moviments, quins ideals
t’impulsen a mantenir aquesta
agenda d’activitats amb
actitud ètica de denúncia, de
compromís?
Ecologistes en Acció és el meu
camp base de militància, on
trepitjo terra sòlida pel que fa a la
reflexió i pel que fa a les relacions
personals, un lloc on he après a
no sentir-me mai sola i a no sentir
que perdo batalles sense remei.
Dins d’aquests vincles també hi ha
els d’aquelles persones per qui et
sents estimada, i que tu estimes,
que també et donen una fortalesa
intensa.

«Tinc un sentit molt
fort de pertinença a
la natura»
Històricament s’havia considerat
el món del treball com un
subjecte històric, amb capacitat
de transformació, perquè
tenia un projecte alternatiu al
dominant. Amb la polvorització
del treball, la precarització
massiva, què en queda, de
l’anàlisi de Marx?
Marx quan analitzava el capital i el
funcionament del capitalisme i el
naixement del proletariat a partir
de tots aquests fenòmens de
despossessió establia que hi havia
una tensió estructural entre el
capital i el treball. Amb l’esdevenir
del temps, els feminismes ens han
mostrat que hi ha una tensió entre
el capital i tots els treballs (no
solament l’assalariat) i l’ecologisme
ha demostrat que hi ha una tensió
entre el capital i la vida.
On queda la classe obrera com a
subjecte potencial a hores d’ara?
La classe obrera del segle XIX,
també la del segle XX, s’organitza
en un moment que el treball
assalariat és un dels grans
motors de la producció; amb el
neoliberalisme, el capitalisme ha

Per Dani Jover
Fotografia: Joan Andreu Parra

començat a independitzar-se
del treball humà. Això té molt a
veure amb la superació dels límits
físics del planeta. L’economia
real ja no és el motor que fa
créixer o fa maximitzar les taxes
de guany, sinó que a partir dels
anys vuitanta és l’economia
financiaritzada al voltant de
bombolles i de l’especulació la
que maximitza aquestes taxes
de guany. Això no vol dir que el
capital no exploti el treball humà,
que el necessita clarament, però
ara mateix les taxes de guany del
capital depenen en menor mesura
de les rendes del treball que de la
pura especulació.

«Les taxes de guany
del capital depenen en
menor mesura de les
rendes del treball que
de la pura especulació»
El 7 d’octubre hem celebrat el
Dia Mundial pel Treball Decent.
En aquest país som campions de
la precarietat, dels contractes
temporals, dels salaris de
misèria. La forma clàssica en què
enteníem el treball-ocupació ha
arribat a la seva fi? Què passa
amb el dret al treball?
Luca Tamayo parla del “dret del
treball de l’emergència”, és a dir, a
partir dels anys setanta-vuitanta
el propi dret del treball comença
a empassar-se la precarització;
com que l’economia no creix i
es considera que el creixement
econòmic és l’única cosa que
garanteix la possibilitat de l’accés
a la renda, comença a assumir-se
una pèrdua de condicions laborals
per als joves, per a les persones
més grans, per a les dones, que
va generant diferències bastant
importants en les condicions
laborals i una fallida del que
s’havia anomenat “classe obrera”.
En aquella consciència de classe,
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tenia possibilitat de conèixer i
adonar-se de qui t’explotava i amb
qui havia de confrontar-se. Ara
mateix ens trobem amb una classe
obrera disgregada, dispersa, en
molts casos sense consciència de
classe, i, tot i que estem veient
mobilitzacions molt importants
(les d’Amazon, les de Coca-Cola,
les dones de les residències, les
kellys...), el moviment sindical i
el moviment obrer necessiten
repensar-se intensament.
Qui construeix les alternatives
i quines opcions hi ha en un
món que posa en risc la vida,
que posa en perill la continuïtat
de les generacions, que busca
l’oblit i l’amnèsia de la història?
Té sentit la gent que ha començat
a treballar sobre la noció de
precariat, entenent la precarietat
com un estat de permanent
indefinició, de dubtes, i de manca
de certeses i de seguretat vital.
Llavors, quan dins de les relacions
de producció hi incloem no
solament el treball assalariat,
sinó també la naturalesa o el
treball que fan majoritàriament
les dones en el marc de les
llars, els individus que són
susceptibles de tenir consciència
de classe s’amplifiquen. En un
model que declara la guerra

a la vida són precisament tots
aquests col·lectius precaris els
que susceptiblement poden ser
subjectes de canvi. Ara bé, no sols
els projectes emancipadors estan
pugnant per aglutinar aquest
subjecte que té por, també ho
estan fent els neofeixismes.

«En un model que
declara la guerra a la
vida són els col·lectius
precaris els que
susceptiblement poden
ser subjectes de canvi»
Sostens que «el capitalisme
mundialitzat ha “perfeccionat”
els mecanismes d’apropiació de
terra, aigua, energia, animals,
minerals, urbanització massiva,
privatitzacions i explotació
de treball humà». A això hi
oposes l’“ecologisme social”.
Quin paper hi pot jugar el
cooperativisme i l’economia
solidària, dins d’aquests
escenaris?
Hi juga un paper fonamental. En
la disputa de l’hegemonia política,

l’economia social i solidària
es perfila com una economia
que posa la vida al centre i que
desenvolupa un treball digne, amb
sentit, que satisfà les necessitats
humanes. És una economia
que, a més, es construeix al
voltant d’una mirada molt més
igualitarista, quan ho fem des
del cooperativisme, també des
de la disputa de la propietat
privada, des de la recuperació
de la lògica dels comuns (béns i
sistemes comuns), és a dir, el que
mantenim en comú perquè la vida
funcioni.

que reuneix la confiança i la fe
de les persones). En altres marcs
religiosos, com el cristianisme, hi
ha tensions importants depenent
d’on mirem: els cristians de base
compromesos, per exemple, són
aliats bàsics per poder capgirar
aquesta situació, involucrats
en l’economia social i solidària
i en molts altres moviments
emancipadors.

Dius que «en la pèrdua
de consciència que som
éssers ecodependents i
interdependents tenim una
font important dels nostres
problemes». El paper del
papa Francesc amb les seves
encícliques tan avançades en
l’àmbit ecològic i social són
estimulants per a tu?
La Laudato si’ ha estat un veritable

«El moviment sindical
i el moviment obrer
necessiten repensarse intensament»
Perquè l’economia social i
solidària, a banda de ser una
gestió diferent i alternativa de
l’economia, creus que té un
projecte cultural i ètic basat en
la reciprocitat i ajuda mútua més
d’acord amb el “Bon Viure”?
És una economia que no s’ha
desentès de la resta de la vida.
L’economia capitalista traça una
línia fèrria entre el que anomena
economia, on queda al marge la
moral, la cura, la reciprocitat..., i
la resta de la vida, que és on se
suposa que t’has d’ocupar que es
doni la justícia.
Quin paper creus que juguen
les religions, les creences, el
cristianisme, en particular, dins
de la remodelació de subjectes,
de relacions de forces?
Les creences hi juguen un paper
fonamental; el capitalisme és
una veritable religió civil. Està
format per una sèrie de mites i
creences en què moltes persones
creuen cegament (el de la
producció, el del creixement, el
propi diner és una abstracció
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far. Valoro com teixeix aquesta
unió invisible que hi ha entre
l’empobriment, el creixement de
les desigualtats i la destrucció de
la natura. S’hi recull, a més, d’una
forma valenta, la denúncia del
poder de les grans corporacions,
l’arquitectura de la impunitat que
conforma les grans empreses
transnacionals, és a dir, el propi
capitalisme sense ser anomenat
—l’encíclica no arriba a anomenar
capitalisme en cap moment, però
és obvi que s’hi està referint. Hi ha
un moment de l’encíclica terrible
que és quan es diu que el que estan
fent els grans poders corporatius
i els grans poders supranacionals
amb l’economia equival a vulnerar
el manament “no mataràs”.

«L’agressivitat en el
tracte ha estat una
lògica de l’esquerra
convencional que
encara segueix
bastant instal·lada»
Però i els aspectes negatius i
alienants de les religions com a
“opi del poble” i estructures de
pecat?
Certament hi ha també una altra
Església alienant i estructura de
poder que és còmplice de les
dictadures, dels grans poders
econòmics, que és còmplice i part
de la submissió i de la creació
d’un relat de submissió de les
dones als homes; i igual que
tenim totes aquestes pugnes,
entenc que tots aquests cristians
i cristianes que conformen
projectes emancipadors i de
base, tenen la seva pròpia disputa
interna amb una institucionalitat
que en moltes ocasions està o
s’expressa als antípodes del que
se suposa que es vol.
Dit això, em sembla que el fet
religiós és fonamental, de fet,
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Jorge Riechmann diu que avançar
cap a una societat que sigui
antipatriarcal, ecològica, justa i
que no sigui colonial, suposa un
procés de veritable conversió de
les persones.
Què significa per a tu la gratitud,
el sentiment d’agraïment?
Quines persones han estat
referents en la teva vida?
No és una paraula que faci servir
gaire, parlo més aviat d’aquesta
sensació d’interdependència,
de reciprocitat inevitable per
mantenir la vida. Després, també
hi ha persones concretes que
han estat fonamentals per a mi:
Ramón Fernández Durán (un dels
primers ecologistes d’Espanya),
María Novo (una professora
de la UNED), Bernardo Díaz
Petrer (formava part del comitè
d’empresa d’Indra, on vaig
treballar molt de temps, em va
ensenyar a entendre el que era el
sindicalisme, el moviment obrer, el
treball, l’organització en els espais
de treball), la meva àvia (de qui
vaig aprendre a parlar, el valor del
llenguatge precís, dels matisos,
ha estat la millor contadora
d’històries que he conegut mai) i
moltes persones més.
Parlem del compromís, un
concepte ambivalent, ja que hi
ha un compromís que es basa
en el militantisme sacrificial,
que acaba esgotant i cremant
molta gent i, per contra, hi ha
un altre tipus de compromís
que és regenerador, que és
festiu, lúdic, que és hedonista,
perquè es recarrega d’energia
amb la pròpia praxi. Com has
percebut el compromís en la
teva trajectòria?
L’he sentit des de molt petita.
Vaig tenir un pare i una mare que,
sense estar organitzats en res,
en la seva vida quotidiana sabien
tenir un entorn de molta ajuda
mútua. A l’hora d’organitzar-me
en coses, vaig tenir la sort que
anava a un col·legi laic, i allà vam
tenir un profe que feia religió i

organitzava un munt de coses.
Era un capellà de la parròquia
que havia viscut moltíssims anys
a l’Argentina i havia format part
de la teologia de l’alliberament,
tremendament compromès. Amb
ell vam aprendre moltíssimes
coses i vaig descobrir la primera
injustícia: l’apartheid de Sudàfrica.

manera de participar en què jo
m’he sentit plenament a gust.
Havia estat en moviments en què
la gent no es cuidava, on hi havia
una situació de maltractament
per part de gent molt brusca i
agressiva, que et deien: “Jo aquí
no he vingut a fer amics, he
vingut a canviar el món”.

El testimoni d’aquestes persones
admirables amb el valor del seu
exemple t’interpel·la?
És clar, a partir d’aquí, el sentit del
que és just i del que és injust, del
que estava bé i del que no estava
bé, em va quedar entre el que
havia après del pare i de la mare
i, des de molt joveneta, sempre
he estat articulada en alguna
cosa. Després vaig entrar en el
moviment sindical i, finalment,
en l’ecologisme, on he trobat una

«El capitalisme és una
veritable religió civil»
Quin horror! És terrible la
violència que s’empra en el
llenguatge i la insensibilitat
que menysprea o eludeix la
cura i la tendresa necessàries
en les relacions humanes... Què
significa per a tu la fraternitat?
L’agressivitat o autoritarisme

en el tracte ha estat una lògica
de l’esquerra convencional que
encara segueix bastant instal·lada
en molts llocs. En canvi, en el meu
grup d’ecologistes em vaig trobar
el contrari, un lloc de suport
mutu on tant podies estar de
festa, com divertir-te, on la gent
s’enamorava, és a dir, un lloc de
vida, una pràctica de construir
fraternitat en la quotidianitat
on el compromís i la militància
no eren una cosa al marge de la
resta de la vida (igual que ho era
el mercat), sinó que era el lloc
natural. Quan de vegades em
diuen, “amb les pallisses que et
claves”, contesto: “És que és el
meu espai de vida”, i ho faig amb
la gent que estimo, a estones
petant-nos de riure, i en d’altres
plorant junts. Per a mi és l’espai
de compromís i on et sents
segura.

Més informació:
«Ecologia i feminisme:
finestres per a una nova
utopia.» Acte d’inauguració
del curs 2018-2019 de
Cristianisme i Justícia amb
Yayo Herrero: https://www.
cristianismeijusticia.net/endirecte-historic.

Yayo Herrero i Dani Jover,
amics i activistes en l'economia social
i solidària, en el diàleg
que van mantenir a la seu de
Cristianisme i Justícia
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EL TEÒLEG QUE
ENS VA AJUDAR A
SEGUIR L’EVANGELI
DE JESÚS

Per Quim Cervera i Duran

MEMÒRIA DE MOSSÈN

JOSEP MARIA ROVIRA BELLOSO

El Josep Maria va ser un mestre,
un savi. Un teòleg molt bo que
va saber expressar la fe cristiana
de forma raonable, entenedora,
vinculada als nostres temps i
al nostre espai català. Un gran
conseller, sabia amb delicadesa,
respecte i encert escoltar, fer-te
veure el que necessitaves, indicarte el camí, estant molt atent a la
teva situació. I en tinc experiència
personal, de quan estava
plantejant-me, després d’acabar
el batxillerat, quin camí seguir a
la vida.
Ell va ser qui em va donar el bon
consell d’entrar al seminari; em
va dir que era un lloc prou obert
per després veure per on seguir,
que ja ho aniria veient, ja que
era molt jove. Jo dubtava entre
entrar als jesuïtes (on havia estat
educat a l’escola durant nou anys)
o com a capellà diocesà (la meva
experiència familiar era de tota
la vida a la parròquia de Betlem,
d’on eren i on es van conèixer
els meus pares, i on tenia bons

exemples de vicaris i rectors, i
era també el que m’invitaven els
pares).
Amb mossèn Rovira, m’hi vaig
tornar a relacionar a les classes
a la Facultat de Teologia, sobre
Déu. Eren unes classes d’un
gran mestratge, entenedores,
adequades als nostres dubtes,

pensaments. Si li feies una
pregunta i no te la responia al
moment, a la classe següent
portava la resposta preparada
i deia que l’havies fet pensar.
Hi havia una íntima interacció
i participació a les seves
classes. Tenia molt en compte
els estudiants, el que opinàvem,
sentíem, vivíem...

També vaig coincidir amb ell en
diferents trobades de la JOBAC,
de la JOC o de l’ACO, quan havia
vingut a fer-nos alguna xerrada,
sempre responent adequadament
al que li demanàvem. Era un gran
assessor de l’Acció Catòlica, dels
moviments especialitzats, i un
gran promotor, i convençut, del
paper de les laiques i dels laics en
la societat i en l’Església. Sempre
insistia en la vinculació entre l’acció
transformadora en la societat i una
profunda espiritualitat i fe confiada
en els altres i en el misteri de l’Amor
i de Fidelitat de Déu, revelat en
Jesucrist, vers el qual ens mou
l’Esperit, sempre.
També hi vaig compartir la vida i
l’activitat pastoral a la parròquia
del Gornal, fundada per ell i per
mossèn Casimir Martí, molt amic
seu, i també en l’acompanyament
del grup de laiques de les
Auxiliars Diocesanes.
A les homilies a la parròquia
s’apropava a la persona que havia
comentat alguna qüestió personal
o de l’evangeli en la preparació de
la missa, i d’una forma subtil però
clara, feia un comentari adient,
personalitzat, fecund.

Sabia respondre directament
i amb transparència sincera i
comprensiva el que preguntaves.
Mossèn Rovira era un home
generós, desprès, es deixava
enganyar per les persones
vulnerables. Estava sempre molt
disposat a qualsevol conversa,
xerrada, reunió que li demanessin
en una parròquia, un grup, un
moviment...
Va ser també un home de pregària
profunda, i un escriptor de molts
llibres, que juntament amb les
seves converses amb persones
referents del nostre país, del món
de la cultura, la política, l’art, la
ciència, ens va ajudar a totes i
a tots a redescobrir els camins
actuals per seguir l’Evangeli de
Jesús. A l’habitació de la residència
on va passar els darrers anys de
la vida, hi tenia sempre la Bíblia
oberta, i llibres de pregària, fins
i tot quan ja no hi veia, i els hi
llegien, i els darrers llibres que va
escriure fins al final els dictava. Va
ser una persona amb una fidelitat
i un esperit de servei fins al darrer
dia de la seva vida.

CITACIONS
DEL LLIBRE
«L’EVANGELI
IL·LUMINA EL
CREDO»
«Déu Pare és infinit Amor.
No podem imaginar
quelcom de més gran. Però
és molt a prop nostre. Tan
a prop que ens estima i
habita en nosaltres. Vol que
confiem en Ell. Déu és Amor
i ens fa viure en l’Amor.»
«Avui, dir “salvació” potser
és pronunciar un mot
estrany per a alguns de
nosaltres. En canvi, tot és
senzill: ser salvats és gaudir
de la companyia de Déu.»
«A Jesús el fa patir el que
pateixen i patiran tants
d’homes i dones torturats
pel corró implacable del
poder que no atén a la
Veritat que s’identifica amb
l’Amor. La Creu escenifica
el patiment humà global,
interior i corporal, que
l’Innocent patirà fins a morir
lliurat a nosaltres.»
«La docilitat a l’Esperit té la
seva arrel en l’amor intens
a Jesucrist, un amor que el
segueix en les Benaurances:
en totes, però segurament
les arrels de totes siguin
el cor net, la misericòrdia
i la humilitat, tot plegat, la
pobresa.»

Visita del Dr. Jubany —arquebisbe de
Barcelona— a la parròquia de Santa Maria
del Gornal l’octubre del 1995. Mossèn
Rovira és la segona persona que hi ha a la
dreta del Dr. Jubany.
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ACOMPANYAR
ENTRE

REIXES

I MÉS ENLLÀ

Per Ton Clapés

Tres militants de l’ACO ens acosten el món de les presons
A Catalunya, segons dades del
departament de Justícia, hi ha
468 voluntaris de presons. Tot i
que aquest últim any els centres
penitenciaris s’han fet molt
mediàtics, sobretot a Catalunya, la
vida dels interns i el funcionament
de les presons són encara un món
molt desconegut i ignorat per una
societat que tendeix a amagar
aquesta realitat. El voluntariat a
les presons intenta corregir les
mancances d’un sistema millorable,
humanitza un entorn molt hostil
i complementa la feina dels
professionals cap a la “finalitat
primordial de la reeducació i la
reinserció social dels sentenciats
a penes i mesures privatives de
llibertat” com recull l’article 1 de la
Llei general penitenciària.
Tres militants de l’ACO que han
trepitjat o trepitgen les presons
habitualment i que hi fan o hi han
fet tasques de voluntariat ens
expliquen la seva experiència per
fer una pinzellada de traç gruixut
que ens acosti aquest món i les
seves sensacions.
Miquel Àngel Jiménez mai havia
anat a una presó fins que fa nou
anys el bisbe de Sant Feliu de
Llobregat li va proposar coordinar
el voluntariat de la pastoral
penitenciària del bisbat a la
presó de Brians 1 a Sant Esteve
Sesrovires on actualment hi ha un
miler d’interns.
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Aquesta pastoral penitenciària
consisteix en diversos tallers
que parlin de valors, catequesi,
alguns es bategen o fan la
primera comunió, i també les
celebracions de l’eucaristia que es
fan setmanalment i que en dates
assenyalades com Nadal, Pasqua
o la Mare de Déu de la Mercè
habitualment presideix el mateix
bisbe. També, tot aquell intern
que ho demana, pot tenir atenció
personalitzada on s’escolta i
s’acompanya.

“Pobres, malalts i
privats de llibertat”,
els presos són la viva
encarnació de les
benaurances
Jiménez destaca la religiositat
profunda de molts dels interns,
assegura que és molt utilitzat
una espècie de full dominical que
se’ls dona cada setmana amb les
lectures del diumenge i pregàries
senzilles, i lamenta la falta d’una
millor coordinació amb els serveis
i activitats que ofereixen les altres
grans confessions religioses en
el mateix centre penitenciari.
A banda d’aquestes activitat
intramurs, en Miquel Àngel té
una altra activitat foramurs que

és enviar diners a les famílies dels
presos a aquells Estats on Correus
no té conveni, principalment a
l’Àfrica. Encara que pugui semblar
estrany, aquesta via, a través d’un
voluntari que fa la transacció, és
l’única possibilitat que té un pres
de fer enviar diners a la família
al seu país d’origen. Els diners
provenen d’activitats i treballs
remunerats que alguns reclusos
fan a les presons. Jiménez, com
després coincidiran a dir els altres
dos entrevistats, té clar el perfil
dels interns: “són gent pobra i
pobra gent”.
Loli Párraga va estar setze anys
anant a través d’un voluntariat
amb Justícia i Pau a l’hospital
penitenciari de Terrassa, mòdul
hospitalari situat dins d’un centre
sanitari general on van a parar
tots aquells interns malalts o que
han de patir alguna intervenció
quirúrgica. Per Párraga, els
presos i les preses que visitava
regularment, un cop a la setmana,
eren la viva encarnació de les
benaurances: “pobres, malalts i
privats de llibertat”.

En aquest món, la Loli
s’autodefineix com a voluntària
visitadora que acompanyava,
escoltava, parlava i massa
sovint s’emportava feina a casa
per intentar millorar la situació
jurídica, social, personal de l’intern
amb gestions a l’Administració,
tribunals, serveis socials, trucades
a la família, etc. També, com a
part del seu voluntariat, es feia
un seguiment i acompanyament
d’alguns d’aquests interns quan
sortien en llibertat i es trobaven
en un món que els gira l’esquena.
Párraga valora l’experiència molt
positivament, “t’ajuda a reflexionar
sobre tu mateixa i a conèixer les
teves limitacions”, ja que sobretot
al principi se sentia desbordada
davant de tanta problemàtica.

penitenciaris situats al voltant de
Barcelona. Badia va entrar a la
presó com a professional, hi va
fer de mestre els dos últims anys
abans de la jubilació, i després,
s’hi va quedar “enganxat” com
a voluntari a les presons de
Brians 2, fent acompanyament
personal, i Lledoners (Sant Joan
de Vilatorrada), fent un taller de
creació artística.

El voluntariat a les
presons intenta
corregir les mancances
d’un sistema millorable
i humanitza un entorn
molt hostil
Badia destaca un dels quatre
programes que fa Justícia i
Pau a les presons que és el de
l’acompanyament a la sortida

en llibertat a través d’un mentor
de referència. Aquest programa
comença dos mesos abans que
l’intern surti per crear vincles
entre mentor i el pres i s’allarga
entre sis o vuit mesos més ja quan
està en llibertat. “Es tractaria que
l’aterratge en el món exterior sigui
el més suau possible”, resumeix,
per unes persones que tenen dret,
“després d’equivocar-se, a refer la
seva vida”.
Però no ho tenen fàcil. Moltes
vegades els interns no tenen
suport familiar, poca formació,
problemes d’addicció no superats
i a més patiran d’alguna manera o
altra el rebuig de la societat. “Són
gent que està condemnada a la
pobresa”, resumeix.
Badia té clar que més enllà
de qüestions burocràtiques o
de gestió, els voluntaris han
d’acompanyar anant al costat o
una mica endarrere, però mai al
davant ni “anar de llestos”.

Xavier Badia és el coordinador
de la Comissió de Presons de
Justícia i Pau i dels 65 voluntaris
que tenen en els diversos centres

Imatges d’una celebració comunitària a la
presó de Brians 1. Miquel Àngel Jiménez,
diaca permanent i militant de l’ACO,
assegura que molts dels interns tenen una
religiositat fonda.
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MEDELLÍN 1968,

MEMÒRIA I PROFECIA

Analitzem la vigència de la Conferència del Consell Episcopal
Llatinoamericà als 50 anys de celebrar-se
Per Víctor Codina sj (Resum de l’article publicat a la revista Cuarto intermedio)

Tot va començar amb el Concili
Vaticà II (1962-1965), convocat
per Joan XXIII i conclòs per Pau
VI. L’esdeveniment eclesial més
gran del segle XX va ser, de fet,
un concili predominantment
centreeuropeu. Els bisbes
d’Amèrica Llatina van constituir
l’anomenada “majoria silenciosa”
i només un petit grup, sota el
lideratge de Dom Helder Cámara
i Manuel Larraín, va expressar
la seva opinió en el Pacte de les
Catacumbes de Santa Domitil·la,
en què van manifestar el
compromís de viure pobrament i
de ser solidaris amb els pobres.
Pau VI segurament se’n va adonar
i per socialitzar el concili en els
altres continents va convocar
la reunió del Consell Episcopal
de l’Amèrica Llatina a Medellín
(1968), el de l’Àfrica a Kampala
(1969) i el d’Àsia a Manila (1970).
Certament, Medellín va ser molt
més que una simple socialització
i aplicació del Vaticà II a l’Amèrica
Llatina: va ser una relectura
creativa del concili des d’un
continent pobre i profundament
religiós, un pas del Senyor, un
autèntic temps de gràcia (kairós).

Memòria
Els bisbes a Medellín van a la
Paraula, a l’Evangeli, al kerigma o
anunci de Jesús de Natzaret. Són
fidels al Vaticà II i al poble pobre
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4. Realisme davant la pobresa.
Medellín escolta la clamor
sorda del poble. Es tracta
d’una situació d’injustícia i
desigualtat social que expressa
una situació de pecat social i
estructural, un ordre mundial
injust, una dictadura econòmica,
l’imperialisme dels diners, una
violència institucionalitzada que
exigeix crear un ordre social
just. Per a això es necessita
una educació per passar de
condicions menys humanes a
més humanes, un alliberament
que iniciï la plena redempció de
Crist.
Medellín distingeix tres tipus
de pobresa: la pobresa com a
carència; la pobresa espiritual,
que és la confiança filial en
Déu; i la pobresa compromís
solidari amb els pobres.
Medellín exhorta a aquesta
pobresa solidària i espiritual
per lluitar contra la pobresa
que és carència del necessari
per a una vida digna.

i religiós de l’Amèrica Llatina, i
aporten una novetat a l’Església
universal. Resumim en deu
temes clau les aportacions més
significatives de Medellín.
1. Partir de la realitat. Es parteix
de la convicció que per
conèixer Déu cal conèixer
l’home en el seu context
personal i social. No comença,
com en la Constitució del
Vaticà II sobre l’Església, des
del misteri de la Trinitat, sinó
des de la realitat concreta
i dramàtica de l’Amèrica
Llatina, una realitat en
situació d’Èxode, de pas de la
captivitat a l’alliberament.
2. Nova metodologia teològica.
Aquest partir de la realitat
no és una mirada purament
sociològica, sinó una mirada
creient que, il·luminada per la
Paraula, suscita el compromís

Medellín va ser una relectura creativa
del Concili Vaticà II des d’un continent
pobre i profundament religiós.

social i pastoral. Per això a
Medellín, abans de parlar
de l’evangelització i de les
estructures de l’Església,
s’aborda el tema de la promoció
humana: justícia, pau, família i
demografia, educació i joventut.
3. Consciència de la realitat de
canvi a l’Amèrica Llatina. La
consciència de canvi a Medellín
és una invitació a cercar amb
audàcia nous horitzons, noves
mediacions, nous compromisos:
som davant el llindar d’una
nova època històrica, cal una
transformació i un alliberament
de totes les esclavituds, gestar
una nova civilització.

Mural realitzat en el marc de la celebració
internacional dels 50 anys del Document
de Medellín, al Centre de Formació Mare
Laura (Medellín, Colòmbia).

5. Capacitat per discernir els
signes dels temps. Medellín
parteix de la situació històrica
actual de pobresa de l’Amèrica
Llatina i veu en això un signe
dels temps que exigeix
resposta. Així doncs, es
dialoga amb el poble reduït a
no-persona, pobre i marginat,
amb la seva vida en perill. No
es tracta aquí simplement de
pobles subdesenvolupats, sinó
en dependència i opressió per
part dels països rics del Nord.

6. Exclusió de tot dualisme
i dicotomia. A Medellín
s’aprofundeix la dimensió
històrica de la salvació.
L’Amèrica Llatina assumeix
des dels pobres la dimensió
històrica de la revelació i de la
fe que havia fet el Vaticà II.
7. Sorgeix una nova imatge
d’Església. Aquesta nova forma
d’Església, “lliure de lligams
temporals, de connivències i
de prestigi ambigu” (14,18), és
l’Església dels pobres que va
somiar Joan XXIII, però que
el Vaticà II no va aconseguir
expressar. És l’Església que a
Puebla farà l’opció preferencial
pels pobres.
8. Sorgeix una Església propera
als pobres i enmig dels
pobres. Medellín dona suport
a les comunitats de base
com a primer i fonamental
nucli eclesial, promou una
vida religiosa inserida entre
els pobres, hi ha una estima
positiva de la pastoral popular,
i exhorta el clergat a tenir una
major sensibilitat social.
9. Apareix una nova teologia
llatinoamericana, alliberadora.
En el context de Medellín
neix una teologia pròpia, el
fonament últim de la qual és
evangèlic: el seguiment de
Jesús en el projecte del Regne
i la lluita per la justícia de
l’Evangeli. Aquesta teologia
alliberadora forma part de
les teologies del Sud que

representen un canvi de
paradigma pel que fa a la
teologia moderna i a la raó
occidental, hegemònica,
capitalista, masclista i colonial.
10. Medellín és una nova
Pentecosta. El que ha sorgit a
partir de Medellín a l’Església
de l’Amèrica Llatina des de
final dels 60 fins a final dels
80, és una irrupció sorprenent i
nova de l’Esperit, l’experiència
d’una nova Pentecosta. Des de
Medellín tenim una Església
amb bisbes que són veritables
Sants Pares de l’Església dels
pobres, comunitats de base,
ministres propers al poble,
vida religiosa inserida entre els
pobres, laics compromesos
amb la societat i l’Església i
nombrosos màrtirs pel Regne.
Es confirma així que l’Esperit
del Senyor actua des de baix.

Profecia
Medellín és un moment profètic
per a l’Església llatinoamericana.
La pregunta és: ¿com fer avançar
avui aquest esperit profètic de
Medellín, 50 anys després?
Medellín no ha perdut vigència,
l’exigència d’escoltar el clam dels
pobres continua sent actual, tot i
que avui els pobres tinguin unes
altres cares. En l’àmbit eclesial és
urgent aprofundir no sols el diàleg
ecumènic sinó també el diàleg
intercultural i interreligiós, perquè
a l’Amèrica Llatina hi regna un
gran pluralisme religiós.
El pontificat de Francesc, ¿oi que,
en gran part, és hereu també
d’aquesta tradició espiritual
i pastoral llatinoamericana,
prolongació de Medellín?
Podem concloure que seguir la
inspiració del magisteri i la praxi
de Francesc és la millor manera
de fer avançar avui concretament
l’esperit profètic de Medellín.
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Noves "militàncies" per a temps nous
Text: Quim Cervera i Duran

Retalls variats

L’Any Panikkar, una oportunitat per recuperar el pensament
d’una figura de frontera
«Me’n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno buddhista, sense
haver deixat mai de ser cristià.» Així expressava el filòsof i teòleg Raimon
Panikkar (1918-2010) el resultat de la seva trobada amb les cultures de
l’Índia, a partir del seu primer viatge el 1954.
Autor d’una obra immensa (una vuitantena de llibres), Panikkar va
despuntar en el diàleg entre cultures i religions i va proposar perspectives
inèdites d’altres temes com la crítica de les desigualtats econòmiques
contemporànies, l’ètica i l’espiritualitat, la filosofia de la ciència i la filosofia
del llenguatge, la tecnocràcia i l’ecosofia.

Noves “militàncies”
per a temps nous

Enguany, amb motiu del centenari del naixement, la Generalitat de
Catalunya i altres entitats han promogut l’Any Panikkar. En teniu més
informació al web: http://cultura.gencat.cat/ca/anyraimonpanikkar/inici/.

Maria del Mar Albajar, a la 65a
Jornada General de l’ACO
La mare abadessa del monestir de
Sant Benet de Montserrat, Maria del
Mar Albajar, va impartir la ponència a
la Jornada General de l’ACO que es va
fer el 12 d’octubre passat. «El Regne
de Déu és una manera de relacionarnos, és una possibilitat que no esdevé
realitat si jo no trio estimar i ser lliure»,
va ser la idea nuclear d’Albajar que, a
la xerrada, va disseccionar la citació de
Marc 1,15: «S’ha complert el temps i el
Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos
i creieu en la bona nova.»
Albajar va agrair haver pogut aturar-se
per poder preparar aquesta conferència
que estava centrada en la iniciació,
línia principal d’aquest curs de l’ACO:
«L’evangelització és sempre relació
interpersonal. Comunicar qui soc i
rebre qui soc. I això, evidentment, porta
a acció.» Igualment, va adreçar un
missatge personal al moviment: «Gràcies
perquè existiu, la vostra fe i el vostre
Moviment ajuden a transformar el món.»
La conferència està disponible al canal
de YouTube de l’ACO.

Desè aniversari de la mort del bisbe Carrera
El 3 d’octubre passat es van complir deu anys de la mort de
Joan Carrera (1930-2008), capellà i bisbe auxiliar de Barcelona
molt estimat i valorat tant dins l’Església com pel conjunt de
la societat. El bisbe Carrera estava molt unit a l’Hospitalet
de Llobregat (va ser rectorde la parròquia de Sant Isidre) i a
Badalona, on vivia i va ser rector de les parròquies de Sant
Antoni de Llefià i de Sant Francesc d’Assís de Bufalà. Per
celebrar i recordar el seu mestratge s’han fet diferents actes
promoguts pel Memorial bisbe Joan Carrera.

No som en una era de canvis,
sinó en un canvi d’era. Les
diverses crisis —energètica,
alimentària, de l’aigua,
ecològica— i l’augment de la
desigualtat, que tenen l’origen
en un sistema econòmic
explotador, obliguen a
redefinir molts aspectes de
la vida. Les militàncies, que,

en essència, són una manera
d’encarar aquests nous reptes
que continuen amenaçant
la dignitat humana (afectant
sobretot els més necessitats),
són un d’aquests aspectes a
rearticular.
En aquest Dossier de Salillum
prenem com a punt de partida

el Document d’ACO Ser
militant avui, que va ser escrit
a diverses mans l’any 2002,
i l’il·luminem amb mirada
actual considerant, també,
altres transformacions: les
relacions interpersonals, el
camp laboral, el consum,
l’àmbit tecnològic, econòmic,
polític i cultural.

Carrera apreciava molt el fundador de la JOC, Joseph Cardijn
—l’agost de 1957 assistí al Congrés de les Joventuts Obreres
Catòliques a Roma, amb Cardijn—, i va contribuir a la difusió
de la metodologia de la Revisió de Vida acompanyant i fent
créixer diferents grups de la JOC i de l’ACO. També va dirigir
l’acció pastoral als ambients predominantment obrers. Va
estar molt vinculat al nostre moviment ja que va ser promotor
de l’Editorial Nova Terra.
«Nova Terra va començar la seva trajectòria el 1958 i es
mantingué activa fins al 1978. Els seus promotors no eren
empresaris ni intel·lectuals. Eren treballadors que, en plegar de la
feina, es dedicaven a fer llibres. Sortits de la JOC, portaven a dins
un esperit d’evangelització i de promoció del món obrer: eren
inconformistes, volien una societat justa i una Església acollidora
dels pobres. Eren idealistes...», podem llegir en la descripció
del propi Carrera al llibre Joan Carrera. Un bisbe del poble, de
Joaquim Ferrer i Francesc Teruel (Editorial Mediterrània, 2015).
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1. Camins passats i
actuals de les accions
transformadores
Les reivindicacions socials al
llarg de la història han tingut
diferents formes en els objectius,
de mobilització, de lideratges,
d’organització, de mètodes i
recursos, etc. En aquest apartat,
ens fixarem en els moviments
sociopolítics des de l’aparició
del sindicalisme fins als nostres
dies, fent un repàs en sis fases, no
exactament cronològiques, però
sí de canvis de model.
1a fase, Sindicalisme. Els sindicats
neixen a mitjan segle XIX, a partir
de caixes de resistència per als
accidents, vagues, malalties... Han
tingut en la seva història alts i
baixos, i es mantenen actualment
amb una crítica (com sempre per
part de la visió conservadora de
la societat) i amb una autocrítica
procedent de la mateixa classe
treballadora. A Catalunya
el sindicalisme ha tingut un
fort component anarquista, i
actualment ja fa temps que hi ha
una unitat d’acció entre CCOO i
UGT. Tenen, sobretot, lideratges
masculins i d’obrers amb
estabilitat laboral.
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2a fase, Partits polítics. Sorgeixen
a mitjan i a final del segle XIX.
Alguns són partits de quadres i
altres de masses, uns de dretes
i uns altres d’esquerres, o de
centre... La classe obrera i popular
fa un pas més que els sindicats i
s’organitza en partits obrers per
influir en la política democràtica
i/o per fer la revolució socialista.
Al llarg d’aquests 100 anys
a Catalunya hi ha hagut una
proliferació de partits polítics,
que han nascut, mort, s’han
fusionat, escindit..., i ara reben
una forta crítica social, estan molt
desprestigiats, i tenen potser
organitzacions massa “fèrries” i
una imatge massa disciplinària, i
en part burocràtica, dogmàtica
i corrupta que no respon gaire a
la realitat. Del prestigi del temps
de l’antifranquisme (Assemblea
de Catalunya, Coordinadora,
Plataformes...), s’ha passat en
pocs anys a un desencant greu.
Tenen lideratges fonamentalment
masculins, i van sorgint lideratges
femenins.
3a fase, Associacions de veïns
i moviment veïnal popular i
ciutadà. Neixen sobretot al
nostre país a principi dels anys
setanta, en tots els barris i ciutats

de Catalunya. Participen de la
lluita antifranquista, comencen
com a comissions de barri, han
donat molts líders polítics i han
passat a una situació (excepte
honroses excepcions) de juntes
de gent gran, amb poca intensitat
reivindicativa, o en alguns casos,
actualment, en mobilitzacions
de caire local per temes de barri
(urbanisme, equipaments, lluita
contra la crisi, iaioflautes...). Els
lideratges han passat de ser en un
principi de força gent jove, homes
i dones, a gent més aviat jubilada.
Al costat de les associacions de
veïns també en paral·lel creixen
les Associacions de Mares i
Pares de les escoles (AMPA), que
contribuiran a la democratització
dels centres en plena transició
i tenen efectes en els barris i
pobles.
4a fase, que obre el camp
de l’acció transformadora
especialment cultural, en el sentit
ampli (afecta directament les
normes, els valors, les idees, les
creences, les conviccions, les arts,
els símbols, el sentit de la vida...).
Apareixen amb forta influència
pels anys vuitanta i cap a final del
segle XX fins ara. Podem distingir
els nous moviments, procedents
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en part del Maig del 68
(pacifista, ecologista, feminista)
i les associacions dedicades al
desenvolupament de la cultura.
Aquests moviments tenen
lideratges tant masculins com
femenins, i en alguns casos van
augmentant aquests. La seva
organització interna va sent més
aviat de xarxa, de coordinacions
de diferents entitats, moviments,
grups diversos..., que poden
confluir, poden competir, i poden
tirar endavant algunes accions
conjuntes. Destaquen a partir dels
anys noranta.
5a fase, les ONG i el voluntariat
pel Tercer i Quart Món,
l’economia social..., que es
desenvolupen sobretot arran
de la globalització, en els anys
vuitanta i noranta del segle XX.
Són fundacions, associacions,
que comencen en el camp de
la cooperació internacional
(moltes d’arrel cristiana) i també
se’n van creant per atendre,
acollir i acompanyar transeünts,
sense sostre, toxicòmans,
famílies desestructurades,
prostitutes, discapacitats, gent

gran... Igualment apareixen les
associacions de joves contra l’atur,
els moviments juvenils, de jubilats,
el comerç just, les banques
ètiques, reapareix el consum
cooperatiu... Va augmentant
el lideratge i la participació
femenina. Van adquirint unes
estructures d’associació o de
fundació, i també d’empresa.
6a fase, els Moviments
antiglobalització o per
una altra globalització
alternatius (“alterglobalització”,
“altermundisme”, amb els
precedents de l’internacionalisme)
i antisistema: moviments
d’autogestió (amb precedents en
els anys seixanta —Maig 68— i que
es manifesten a Catalunya pels
anys noranta i principi del segle
XXI), moviments per l’habitatge
(okupes). Estan relacionats
amb els moviments feminista,
ecologista i pacifista de la 4a
fase i també amb les ONG de la
5a fase, i arriben fins a la situació
actual. El lideratge i la participació
femenina va en augment. La seva
organització interna va sent més
aviat de xarxa, de coordinacions
de diferents entitats, moviments

grups diversos..., que poden confluir,
poden competir, i poden tirar
endavant algunes accions conjuntes.
7a fase, models actuals de
reivindicació social. Comprèn
tots els moviments i associacions
construïts en les diferents fases
enunciades, amb reptes nous,
les accions puntuals locals que
apareixen (per qüestions de
barri, urbanístiques, en el camp
de l’ensenyament, de la sanitat,
habitatge...) i, pròpiament, nous
actors en els àmbits següents:

Social
· Plataforma contra les
Hipoteques (PAH).
· En el camp laboral, els
sindicats tenen el repte de
defensar i solidaritzar-se
amb els més necessitats
(quart món, els exclosos,
els treballadors de petites
empreses o autònoms amb
sous baixos, pensionistes, el
treball domèstic, els obrers
immigrants, el “precariat”...).
· Accions i grups contra el
racisme i la xenofòbia.
· Solidaritat amb els immigrants
i refugiats.
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·

·

·
·

Econòmic
· Resistir al consumisme.
· Boicots i vagues de consum.
· Campanyes de denúncia,
d’informació, acompanyades
amb manifestacions, reunions,
cadenes humanes, segudes,
festes, recollida de signatures,
dejunis.

tant des de la família com des
de les escoles, els centres de
lleure,
· Mitjans de comunicació
alternatius locals, més socials,
participatius, degudament
informatius i formatius. Amb
formació es va aprenent a
resistir la influència dels grans
mitjans.

Polític: crisi dels partits
tradicionals, reivindicacions
de més democràcia interna en
els partits, de més democràcia
participativa en la política
dels Estats, i aparició de
nous tipus d’organitzacions
polítiques que s’acosten a la
tradició assembleària, i alguns
a l’anarquista.

Religiós
· L’aposta pel diàleg interreligiós
i interconviccional.
· La sensibilització per unes
espiritualitats alliberadores de
resistència i d’esperança.
· L’ecumenisme cristià i

l’ecumenisme “intraeclesial
catòlic”.
Posar fi al “xantatge teològic
i espiritual” d’utilitzar
arguments teològics per tapar
qüestions que, en realitat,
tenen un origen històric,
sociològic o polític.
Revisar el llenguatge litúrgic,
catequètic, teològic..., traient
el que es pot interpretar com
a màgic.
Formació teològica, afavorinthi l’accés dels laics i laiques.
Noves formes de protesta
eclesial: manifests, denúncies,
signatures...

Moviments més globals:
Moviments contra la desigualtat,
la pobresa en el món, 15-M,
Assemblea Nacional Catalana
(ANC).
En totes aquestes organitzacions
s’utilitzen molt Internet i les xarxes
socials, que han esdevingut eines
fonamentals, imprescindibles de
convocatòria, d’acció immediata,
de comunicació, de transmissió de
dades, de manifestos, denúncies...
L’augment dels lideratges i de la
participació femenina comporta
que es tenen més en compte els
elements, actituds i tendències
que al llarg de la història aporta

dossier

dossier

Noves "militàncies" per a temps nous

Noves "militàncies" per a temps nous
Text: Quim Cervera i Duran

el món femení (desenvolupament
del cervell dret, la intuïció, la
intel·ligència emocional, artística,
espiritual, la capacitat de
relacions humanes, de tendresa,
de negociació i diàleg, de visions
més globals i senceres, no
fragmentades de la realitat, més
pràctiques, del treball en equip,
capacitat pedagògica...).

2. Les “noves militàncies”
El primer que caldria és canviar/
revisar la paraula militància. Com
diuen Mercè Solé i Josep Lligadas
en el Document d’ACO Ser
militants avui en l’apartat sobre
“La crida a la militància avui”:
“Hi ha un desgast de la paraula
militància, per diversos motius:
la paraula té ressons militars, i
en un medi pacifista que es va
estenent, ‘militant’ té resistències.
També arrossega una càrrega
despersonalitzadora; ser militant
en la clandestinitat o en els anys
60 i 70 podia voler dir renunciar
a coses bàsiques: l’amistat, la
parella, els fills, l’art, la gratuïtat…,
per la causa. Tot allò considerat
sense utilitat immediata per a la
causa col·lectiva no tenia valor.
Durant molt de temps els àmbits
de l’atenció a les persones a casa i

d’allò que tan desafortunadament
se’n diuen “funcions reproductives”
no ha estat valorat com a
militància, probablement per
qüestions masclistes”. A aquestes
dificultats hi ajuntaria la càrrega de
“voluntarisme i autoexigència” que
té, amb els efectes possibles de
culpabilitzacions, interpel·lacions
desagradables i poc saludables
psicològicament i espiritualment.
¿Com n’hauríem de dir sense
perdre el sentit de col·lectiu, de
solidaritat, de compromís seriós,
d’acció transformadora fidel,
constant, coherent i que s’ha de
donar en tots els àmbits de la
vida com remarquen en el mateix
fulletó tant Ernestina Ródenas
com Jaume Fontbona i Rosa
García Sort? El debat resta obert.

Crítica de les “noves militàncies”
Una de les critiques que arriben
és que hi ha una dispersió de la
militància, o que els anomenats
militants actuen molt (activisme?),
fan moltes reunions (“els cansats
fan la feina”), procuren ser a tot
arreu, cada cop sorgeixen més
fronts d’acció... Hi ha tanta dispersió
que produeix en les persones
fragmentació, potser manca de

coherència o de projecte de vida
unitari, i és possible que les accions
no s’adrecin adequadament als
àmbits més fonamentals, o que
no s’acceptin les limitacions i costi
demanar ajut a altres persones
que actuen en altres àmbits i
treballar en xarxa, en equip. Però
de fet, com hem vist, estem en
uns temps de profunds canvis, i
no es fàcil encertar, i en tots els
àmbits cal incidir, ja que tots els
camps necessiten transformació.
L’aportació de noves militàncies pot
ser molt important i valuosa, pel
que té de concreta i de palpable, i
perquè mostra nous camps i noves
formes d’acció i d’organització més
participativa.
Una altra critica més directa
a les ONG és que algunes
poden contribuir a aquesta
falsa “solidaritat” que adorm
consciències i evita tot compromís
transformador.
Actualment, assistim a una certa
generalització d’un “voluntariat”
i d’una “solidaritat” acrítics, o
se segueixen criteris i impulsos
emocionals (potser hi ha poca
reflexió i comprensió dels
problemes i les seves causes),
que no acaba de qüestionar ni
transformar la vida, que s’abandona
quan s’ha de preocupar de “coses
més importants”. Cal tenir en
compte al servei de qui tires
endavant una acció.

Cultural
· Nous models educatius que
promouen la participació,
la proximitat, l’obertura, la
llibertat, el compromís contra la
injustícia i la lluita a favor de la
solidaritat: Els consells escolars,
les associacions de pares i
mares d’alumnes, el claustre, les
reunions de monitors,
· Nous models en el lleure:
resistir-se a les formes de
lleure tan poc humanes,
individualistes i virtuals, tot
rescatant activitats més
creatives, comunitàries,
senzilles, actives, fecundes,
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No és fàcil dissenyar projectes
globals i proposar utopies i
programes en positiu, en temps
alterats.
Tampoc es tracta de caure en un
maniqueisme de valorar uns tipus
d’organitzacions com a “bones” i
unes altres com a “dolentes”.
És veritat que hi ha molts
moviments, moltes propostes,
unes que afronten el concret
quotidià i altres que intenten
incidir més globalment. Això
pot crear perplexitat i dificultats
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per decidir on es posiciona un.
En la nostra societat tampoc
s’ha arribat a una maduració en
les aliances entre els sindicats,
partits, moviment popular
ciutadà, el pacifisme, l’ecologisme,
el feminisme, els moviments
alternatius, i els que afecten el
camp cultural. Potser quan això
es doni, si es que es pot donar,
ja estarem al llindar del gran
canvi social en favor dels més
desheretats.

Diferenciar estil de vida d’acció
transformadora
Crec que tot i que estan
profundament vinculats, caldria
diferenciar allò que podríem
anomenar estil de vida, a partir
del qual es dóna testimoni
d’unes creences personals
profundes, del que són les accions
transformadores.
L’estil de vida inclou: la vida
personal, quant a les relacions
amb el diner, el poder, la fama, la
relació amb els altres, en el barri,
el treball, les amistats...
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3. Des de la tradició
del moviment obrer
Les nostres accions
transformadores actuals,
afrontant els temps nous, s’arrelen
en quatre grans trets de la
tradició del moviment obrer, que
de manera constant ha servit:
· La disminució del temps de
treball per obtenir més temps
per a la formació, la cultura, el
lleure, el descans, la família, el
cultiu de l’esperit...
· La formació en tots els
àmbits
· L’associacionisme i
l’organització (que per
descomptat s’ha d’adaptar als
temps nous)
· Els valors del col·lectiu, de la
solidaritat, de la fraternitat,
de la dignitat, de la justícia,
de la llibertat i el pa, treball i
sostre per a tothom

4. Des de la perspectiva
evangèlica
Ser cristians ens compromet i ens
impulsa a viure comunitàriament,
compartint els béns com a
germans. Som “llevat dins la
massa”. Seguir l’Evangeli ens

porta a creure en la utopia, en
el “regne de Déu”, regne d’amor,
d’esperança, de confiança, de
justícia, de llibertat, de germanor...
El projecte de Jesús es construeix
des de baix, des dels pobres,
des de la creu. És per aquesta
raó que només des de la
precarietat, podem descobrir i
trobar-nos amb el Déu de Jesús:
el Déu dels pobres. La majoria
de la humanitat està formada
per víctimes innocents de les
estructures injustes. Situant-nos
des de les víctimes, comprenem,
coneixem millor les contradiccions
del sistema social i estem en millor
disposició per actuar-hi, de forma
dissident i anant a contracorrent,
com va fer Jesús.
Els cristians i les cristianes trobem
l’esperança i l’impuls per actuar
amb lucidesa, amb projecte
(sabent on anem, o intentantho), al costat d’altres persones
i equips, en Jesús de Natzaret.
L’acció transformadora és la
base, a partir de la qual, junt amb
el testimoni en l’estil de vida,
podem parlar de la bona nova de
l’Evangeli, i sobretot descobrintla present en la realitat dels
nostres entorns, i de les accions

Noves "militàncies" per a temps nous
Text: Quim Cervera i Duran

i gestos que realitzen moltes de
les persones companyes en les
diverses accions.

5. Suggeriments
per a l’ACO
Jaume Fontbona en el Document
d’ACO Ser militants avui en el
seu article sobre “Llevat dins
la massa”, i Mercè Solé i Josep
Lligadas en el capítol sobre “La
crida a la militància també avui”,
que hem anat resseguint, ens
recorden algunes propostes per
a una ACO i una militància ben
arrelada en el passat i encarada
cap al futur perfectament vigents.
1. Ser fidels al món obrer d’avui,
mirar sempre avall. No només
mirar, sinó ser-amb els de més
avall. Això significa que en les
accions ens cal estar a favor
dels més precaris i exclosos
dins la classe obrera.
2. L’ACO hauria de ser “l’espai”
o “l’escola” que ajudi a fer el
lligam fe-vida, d’espiritualitat
alliberadora. Per això cal
conèixer bé la realitat (a
més de ser-hi presents) i els

mecanismes que mouen la
història i prendre’n consciència.
3. Crear espais alternatius que
siguin matrius d’un món nou,
invitant companys/es que estan
en semblants accions.
4. Recordar-nos els nostres
punts de referència bàsics:
l’alliberament de tota
discriminació i opressió, la tasca
per la igualtat d’homes i dones
iguals i lliures, el combat contra
tota pobresa i marginació i
contra les seves causes, la
recerca de la pau i el benestar
per a tothom…
5. L’acció transformadora dins
l’Església, que pot ser a
l’interior del mateix moviment
ACO i en altres moviments, o en
parròquies o altres institucions
catòliques. Una acció que té
com a projecte una Església
de comunitats de servidors, al
servei de la humanitat, signe
de fraternitat i, per tant, més
evangèlica, més propera a les
primeres comunitats.
El camp eclesial és l’espai on juga
allò “simbòlic”, “religiós”, “espiritual
alliberador” que incideix en el

profund de les persones, i que
s’inscriu en el camp cultural, el que
permet transformacions profundes
en els valors, les creences, els
projectes, les utopies, les actituds,
les motivacions i les conviccions
que, de fet, afecten directament
o indirecta el canvi social en favor
dels més necessitats i alliberen
les persones per dins. De fet les
religions, sobretot en la seva
dimensió alliberadora, aporten a
la societat canvis en favor de la
igualtat, la germanor, la llibertat i
la justícia. Consciencien, eduquen
des de l’esperit.
Darrere de la mobilització, del
moviment, de l’associació, de
l’impuls social per reivindicar
quelcom just, hi ha sovint una
dimensió espiritual (“mística”) que
anima, dona sentit i esperança,
sosté les frustracions i fracassos,
ajuda a ser fidel i constant,
consola, cohesiona, fonamenta...
En aquest sentit, podríem dir que
força moviments religiosos han
estat a l’origen, han educat, han
socialitzat diferents generacions
per a un tipus determinat de
responsabilitat acció i han creat
nous moviments socials, tenint
en compte nous reptes i noves
poblacions amb qui solidaritzar-se.
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ABANS D’ANAR,

VINE
«US HE CONFIAT
LA MISSIÓ D’ANAR
PERTOT ARREU I
DONAR FRUIT»
(JN 15,16)

«Us he dit tot això perquè la meva
joia sigui també la vostra, i la
vostra joia sigui completa».
Aquesta nit Jesús està xerraire com
mai, com si ens ho hagués de dir
tot aquest vespre. Però cada frase
que ens diu ens descol·loca encara
més. D’on li ve aquesta serenor?
L’hem vist moltes vegades pregant
sol al seu Pare, com ell anomena
Déu. Però, és tan forta la pregària
que el deixa tan lliure?

Conxa Adell i Cardellach, monja
benedictina del monestir de Sant Pere de
les Puel·les de Barcelona

He sentit la crida de Jesús: «Aneu!».
No era un convit, sinó un crit. No
era un suggeriment sinó una missió.
I m’he aixecat ràpida per anar allà
on fos, seguint la crida d’ell, el
mestre. La pressa m’ha atabalat i,
en ser al carrer, m’he adonat que
no sabia on anava. Anar on?, per
què?, amb qui? Només he entès
que havia de ser ara.
Havia sortit de casa animada,
com si fos ambaixadora d’una
missió, com si tingués la força
d’arreglar un món que amb prou
feines coneixia des de les meves
seguretats. Jo, que he sortit amb
l’embranzida d’una corredora
ràpida, ara no em veia ni capaç
d’alentir el meu pas per ser
corredora de fons.
He agafat el mòbil per rellegir el
missatge. Ho deia ben clar: «Anar
pertot arreu i donar fruit» (Jn 15,16).
Un verset molt explícit. Però,
en quin context? Jesús està
compartint el darrer sopar amb
els deixebles. Només ell sap que
és l’última vegada que mengen
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junts, els altres no sospiten ni de
lluny la realitat pròxima que està a
punt de passar.
Joan també hi era i, després de
molts anys, vol compartir amb el
seu grup altres coses diferents de
les que van explicar Mateu, Marc i
Lluc d’aquell vespre. Necessita no
solament explicar què va passar,
sinó fer-ne un aprofundiment i
una hermenèutica. Va dir tantes
coses Jesús en aquell sopar que
no van entendre!
Els deixebles anaven de sorpresa
en sorpresa. Primer Jesús els
renta els peus com si fos un
esclau, ell que és el Mestre, el
Senyor. Després anuncia no
solament la traïció de Judes sinó
també la del mateix Pere. És una
broma?, però si són dos dels
deixebles més fidels, que tenen
grans xerrades amb Jesús! I, a
més, dues persones tan diferents
poden trair Jesús?
Però ell està lúcid i serè. És alhora
el Jesús de sempre però amb
un missatge dens i alhora clar.

Demana que els cors s’asserenin,
que el seu Pare ens prepara una
casa i que ell és l’únic camí que hi
porta. Això vol dir que no tindrem
més remei que seguir-lo, encara
que no l’entenguem, perquè ens
ha promès un Esperit de la veritat.
Sobretot ens ha demanat que
siguem persones de pau, perquè
ell no solament ens deixa la seva
pau, sinó que ens la regala.

Després ens ha creat confusió quan
diu que no ens deixa orfes, però
que ha de marxar; que se’n va però
torna. A Joan hi ha una cosa que el
corprèn: aquest Esperit que encara
no coneix, no solament els farà
recordar tot sinó també entendre. I
és el que necessita Joan, entendre.
També hi ha una altra cosa que
el corprèn: amb quin amor parla
Jesús del seu Pare, amb quina
tendresa! Joan necessita entrar en
aquest misteri que el depassa. Sap
que aquest amor és el motor que
mou Jesús en tot.
Per això Joan parla d’aquest
motor amb la imatge del cep, les
sarments i el vinyater; de fet, és
l’únic evangelista que en parla.
Així pensa que els qui l’escolten el
podran entendre millor. Però a ell,
home de pensament, no li calen
aquestes imatges plàstiques, sinó
anar a fons.

Una cosa queda clara, hi ha
d’haver unitat i som tan diferents
els dotze! Ens hem de mantenir
tots no solament en l’amor
mutu sinó en el seu amor, tal
com ens demana Jesús. Si ens
separem, serà com si les sarments
marxessin voluntàriament del
cep, però ens assecarem i ja no
servirem per a res. Serà molt difícil
fer-los entendre que hem d’estar
sempre junts per a la causa, que
no és la nostra, sinó la d’ell. Si hi ha
alguna cosa que ens uneix, és que
ell ha sabut posar-se a l’altura de
cadascun de nosaltres i cadascun
recorda el primer trobament amb
ell que el va moure a deixar-ho
tot i seguir-lo. Seguir-lo a on? No
importa; seguir-lo a ell.
Intuïm que alguna cosa forta es
prepara, olorem el perill; però,
en canvi, ell continua serè i
curiosament amb una certa joia:

Ara ens acaba de donar un
manament: que ens estimem els
uns als altres tal com ell ens ha
estimat. Un llistó molt alt, massa
alt. Només el podrem assolir amb
molta pregària. I després una
frase sorprenent: «A vosaltres
us he dit amics perquè us he fet
conèixer tot allò que he sentit del
meu Pare». I just ara és quan diu:
«d’anar pertot arreu i donar fruit».
Encara sorpresa, amb el mòbil a
la mà, ho he entès. Vol que anem
pertot arreu des de l’amistat
amb ell, des de l’estimació dels
uns amb els altres, des de la
unitat i la força de l’Esperit Sant.
Només així donarem fruit. No
cal conèixer tots els detalls de
la ruta sinó deixar fer. Això sí,
amb pregària intensa. Per això,
abans d’«anar» sento el «vine» i
he recordat les paraules de sant
Benet en el pròleg: «Primer de
tot, en qualsevol cosa bona que
comences a fer, demana-li amb
pregària ben insistent que ell la
dugui a terme».
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L'Església es mulla

GAIS I LESBIANES
CRISTIANS, EN LA
PERIFÈRIA ECLESIAL
CONEIXEM L’ASSOCIACIÓ CRISTIANA DE GAIS
I LESBIANES DE LA MÀ D’ENRIC VILÀ
Per Montse Forcadell
L’Associació Cristiana de Lesbianes,
Gais, Transsexuals i Bisexuals
de Catalunya (ACGIL) intenta
fer d’enllaç entre dos mons, a
vegades ben allunyats: cristianisme
i homosexualitat. En parlem amb
l’Enric Vilà, que n’és el gerent i que
alhora és coordinador del Grup
Catòlic del Fòrum Europeu de Grups
Cristians LGTBI. L’Enric, després
de fer estudis superiors a ESADE
i un màster, s’ha dedicat durant
trenta anys al món de les entitats
no lucratives. «Aquest any, per
primera vegada a la vida, em podré
dedicar professionalment a allò
que he fet sempre voluntàriament,
participant en la gestió d’un nou
Centre Municipal de Recursos LGTBI
a Barcelona», ens explica.
ACGIL va néixer pels anys 90
format per unes deu persones:
«Érem pocs, però ho sentíem com
un Maig del 68 eclesial. Era un
món amagat que volia començar
a donar-se a conèixer. En aquell
moment havia acabat els estudis i el
món empresarial no m’atreia. Arran
d’una crisi personal vaig conèixer
Antoni Mirabet, psicòleg i capellà. I
gràcies a ell decideixo engegar, amb
altres persones, l’Associació.» Es va
convertir en un espai de comunitat,
de compartir, d’intercanviar. El
2000 eren aproximadament uns
150, però actualment hi ha hagut
una davallada en la participació,
possiblement perquè es percep que
està tot assolit. Ara els que hi són
estan convençuts i volen fer feina.
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Acompanyant l’Enric, com a
representants de l’Associació hi ha
l’Irma Llopart, com a presidenta,
en Jordi Valls, com a consiliari
d’acollida, i els voluntaris.
Actualment l’associació fa acollida
i activitats com ara xerrades i
recessos. Entre tots volen continuar
oferint un espai de trobada, com en
els orígens, sobretot en la vessant
cristiana per compartir la fe i
apropar-la al col·lectiu LGTBI.
Un col·lectiu, per cert, que es
mostra molt desconfiat amb tot el
que representa religió o cristianisme,
ja que l’Església sovint ha actuat
com a font homofòbica, no sempre
de manera voluntària, a través de
la mala interpretació dels textos
sagrats. Amb els espais de trobada
i el servei d’acollida, les persones
es poden acostar a un cristianisme
diferent i lliure de judici. Per donar
a conèixer aquest Jesús a tothom,
l’Enric va sentir la necessitat
d’aprofundir en el coneixement de
la Bíblia i fa un any que va acabar
els estudis de teologia.

La mirada oberta a Europa
L’Associació és membre del
Fòrum Europeu de Grups
Cristians LGBT, la qual cosa
els ha obert la perspectiva i
s’han adonat que en els països
protestants estan més avançats
i que en les esglésies luteranes
del nord (Suècia i Noruega) el

pensament ha evolucionat. Tot
plegat ajuda a imaginar un camí
esperançat que podrem fer, tard o
d’hora, amb l’ordenació de dones
i un cristianisme igualitari.
«Tinc una vessant protestant a
l’hora de la lectura de la Bíblia:
ells en fan una lectura diària
entenent que pot tenir molts
nivells i tots acceptables. En canvi,
el catolicisme té una visió més de
comunitat, sempre amb una figura
destacada (papa, bisbe o mossèn),
que en transmet el significat. Tot
et convida a marxar, però encara
ho soc i quan algú em qüestiona
amb el característic: “Tu encara
ets catòlic?” La resposta és: “Sí, no
vull que me’n treguin”. El que hem
de fer és l’esforç de canviar-ho des

de dins, tal com afirma el teòleg
suís Hans Küng», sosté Vilà.
Pel que fa a la figura del papa
Francesc, per a Vilà és positiva,
perquè ha estat un revulsiu i fa
un esforç d’apropament, però tot
sembla molt complicat i es mostra
ambivalent. Per exemple, ha utilitzat
la paraula gai per primera vegada
i això és revolucionari i també
va afirmar que no era ningú per
jutjar els altres. Però d’altra banda,
l’ambaixador de França al Vaticà
va haver de ser retirat perquè era
homosexual. A més darrerament,
des de l’Església, s’ha començat
a utilitzar el terme Ideologia de
gènere, en què n’inclouen d’altres
com feminisme o homosexualitat
amb connotacions negatives.
Davant tres possibles paradigmes
d’actuació envers el col·lectiu

LGTBI —conservador, de
misericòrdia i de reconeixement—,
l’utilitzat pel papa és el segon,
amb la intenció que el col·lectiu se
senti acollit, encara que allunyat.
On s’ha d’arribar realment és al
de reconeixement, en què les
persones del col·lectiu se sentin
integrants i partícips d’aquesta
Església i no apartats com ara.
En aquest horitzó de canvi hi ha
un debat actual a la Conferència
Episcopal Alemanya, amb una visió
progressista, en què es planteja si
han de donar servei a tot el que
són benediccions dels homosexuals
que es casen. Es valora si
l’Església ha de fer alguna mena
de cerimònia per als homosexuals
catòlics que es casen pel civil,
veritable valor davant d’altres
parelles que no tenen aquest
compromís. L’Església alemanya

ordes religiosos, de mirada
més oberta, i que els han ofert
espais per a les seves pregàries,
trobades i recessos. El vincle més
gran ha estat amb els caputxins
del Santuari de la Mare de
Déu de l’Ajuda, a Ciutat Vella, i
alguns d’ells han estat també els
seus consiliaris. D’altres són els
benedictins a Montserrat o els
jesuïtes.
A més de l’Associació alguns
membres també estan vinculats a
la seva parròquia: «Visc a Sitges,
prop de la parròquia de Sant
Bartomeu i Santa Tecla, de la qual
formem part amb el meu marit.
Ens vam casar fa un any després
de deu anys com a parella. Indigna
sentir parlar representants de
l’Església perquè falsegen fets i
diuen coses acientífiques. És una
orientació sexual com una altra,
reconeguda per associacions
internacionals de psicologia i
l’OMS. La Bíblia no és de lectura
literal, com ja sabem, i la parella
arquetip no és universal.»
Dins de les parròquies l’Enric
considera que no es pot estirar ni fer
participar ningú si no s’hi sent atret
i cal pensar que les institucions les
fem les persones i les comunitats.
Ara per ara, es podria dir que, el
col·lectiu LGTBI, dins de l’Església,
se senten a la perifèria, per tant,
dins, però allunyats. En paraules
de l’Enric: «Som Església i podem
viure la fe en comunitat, però no
es compta amb nosaltres a molts
nivells, potser ens sentim exclosos
però sense arribar a sentir-nos
víctimes. Volem col·laborar i som
actius i a vegades no podem. En
aquest sentit ens sentim molt
reflectits a l’Evangeli quan es parla
de gent exclosa, com passa també
amb la condició de dona.»

considera que el compromís de
les parelles homosexuals que es
casen necessita acolliment i una
cerimònia especial (no sagrament,
per ser massa complexa la
situació actual). D’altra banda,
continua havent-hi sectors
eclesiàstics neoconservadors com
l’Església nord-americana. I un
altre problema que es planteja
és que després de tota reforma
progressista pot venir una
contrareforma conservadora.

Més informació:

L’Enric expressa amb satisfacció
el bon tracte rebut per diverses

www.acgil.org
www.euroforumlgbtchristians.eu

SALILLUM | 33

Fe

Germans en camí

VIURE LA POBRESA DES
DEL CARISMA PRADOSIÀ
L’EXPERIÈNCIA DE SER A L’ACO I FORMAR
PART DE LA FAMÍLIA QUE VA FUNDAR EL
PARE CHEVRIER
Per Ana María Giménez i David Masobro

Nadal de 1856. Antoine Chevrier,
bon vicari de la parròquia de
la Guillotière, un dels barris de
les perifèries de Lió, medita
sobre el misteri del naixement
de Jesús. Davant del pessebre
pren consciència de la bellesa
de Jesucrist i del camí de
pobresa que va escollir per salvar
els homes. El pare Chevrier,
que havia conegut en el seu
ministeri la misèria de la seva
gent, decideix viure pobrament,
seguir Jesucrist de més a prop i
treballar més eficaçment per tots
els homes, i especialment, pels
pobres. És per aquest motiu que,
després d’un temps de recerca i
discerniment, decideix comprar
un local anomenat el Pradó
per estar més a prop dels nens
i adolescents d’aquests barris i
formar apòstols pobres per estar
amb els pobres.
Actualment, el Pradó és una
família apostòlica present a les
diòcesis amb seu a Catalunya
unida per una vocació
comuna: conèixer, estimar i
seguir Jesucrist amb la força
de l’Esperit i evangelitzar els
pobres des d’ells i amb ells com
ho feia Jesús. Tal com ens diu el
mateix pare Chevrier: “Conèixer
Jesucrist ho és tot”, “Tenir
l’Esperit de Jesucrist ho és tot”,
“Portar l’Evangeli als pobres ho
és tot”.
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Quins són els trets més
destacats de l’espiritualitat del
Pradó?
Els podríem resumir amb el
logotip del Pradó, que condensa
el contingut d’un esquema escrit
en les parets d’una petita casa
de la localitat de Saint Fons,
prop de Lió, on el pare Chevrier
es retirava a pregar. La primera
part del logotip fa referència a
l’Encarnació, simbolitzada en el
pessebre i significa la pobresa,
els mitjans pobres i la proximitat
als més pobres com a mitjà de
salvació i santificació. La segona
part és una creu i representa
tot el que en Jesús i els seus
deixebles és renúncia, lliurament
total, austeritat..., per causa del
Regne. El darrer símbol és un
sagrari, ens mostra el Crist que
es deixa menjar per donar vida
al món i ens crida a ser homes i
dones que vulguin ser bon pa per
a la vida del món.
Quin és el pilar més important
de l’espiritualitat pradosiana?
Sens dubte, l’Estudi d’Evangeli.
El pare Chevrier es va decidir a
estudiar Jesucrist en l’Evangeli
just en el moment que va veure
clar que molts no coneixien
Jesucrist. El nostre primer treball
és, ens diu el pare Chevrier,
“conèixer Jesucrist per a ser
totalment d’Ell”. I ho fa no com
una activitat acadèmica ni

Logotip del Pradó a l’estola d’un
consiliari de l’ACO.

intel·lectual, sinó cercant fer-ho
amb passió, fent de l’Evangeli
casa seva, una llar on viure i
acollir tothom. El propòsit de
l’Estudi d’Evangeli no és obtenir
una informació sobre la vida i
el missatge de Crist. L’objectiu
principal és conèixer Jesucrist,
entrar en comunió amb Ell, volent
que ell “passi per mi”, m’habiti i
surti de mi. És deixar que Ell ens
faci un altre Crist per l’acció de
l’Esperit Sant en nosaltres. Tal
com ens ho diu el mateix pare
Chevrier: “Per a què serveix
l’Evangeli si no l’estudiem? Quan
anem al camp hi ha tota mena de
plantes. Cerqueu en l’Evangeli i
trobareu totes les plantes i flors
necessàries per a donar-nos la
vida i mantenir-la en nosaltres”.

Vam conèixer el Pradó a partir
del testimoni de capellans i
militants que havíem conegut a
la JOC i a l’ACO. Eren persones
properes a la gent que volien
tenir un coneixement més
profund de Jesucrist. L’any 2012
vam començar a fer un treball
de formació que ens va ajudar a
discernir si el Pradó era la nostra
vocació. L’octubre de 2016 vam
fer el compromís per formar part
de la família del Pradó, després
d’uns anys de preparació i
formació. En el Pradó trobem
la crida a viure una vida senzilla,
centrada en el coneixement de
Jesucrist, mitjançant l’Estudi
d’Evangeli. El Pradó ens ajuda a
tenir més presents en la nostra
vida els preferits de Crist: els
pobres. A ells pertany l’Evangeli,
d’ells és el Regne del Cel i és per
ells que tractem de servir el Crist
pobre. Com deia el pare Chevrier:
“apreneu, doncs, a servir-lo en els
més pobres”.

L’Estudi de l’Evangeli ens ajuda a
contemplar Jesús i la seva manera
de tractar i estimar els més pobres
i és font contínua de pregària.

Què ens aporta el Pradó?
En primer lloc, volem destacar el
nostre compromís de fer cada dia
Estudi d’Evangeli personal. Amb
l’ajut dels nostres acompanyants
del Pradó llegim l’Evangeli
tractant d’acostar-nos a la Bíblia
a partir d’un tema. En el nostre
cas, l’Ana està llegint, estudiant
i pregant amb el llibre dels Fets
dels Apòstols com els apòstols
feien present el Regne, i jo
estudio l’evangeli de Marc cercant
com estimava Jesús.

En què complementa la nostra
militància a l’ACO?
L’espiritualitat del Pradó és un ajut
espiritual a la nostra militància i és
un motor en la nostra acció i en
els nostres compromisos a l’ACO.
Concretament, en la vida de grup
de l’ACO, ens ajuda a treballar més
l’Evangeli i a tenir més eines per
al Jutjar de la Revisió de Vida i és
la base en el nostre Actuar, i estar
disponibles per conèixer amb
més intimitat Jesucrist per servirlo i seguir-lo millor. En el nostre
cas intentem estar al costat dels
malalts d’un hospital psiquiàtric i
fer-los companyia. L’espiritualitat
pradosiana ens ajuda a ser fidels al
nostre compromís.

Tableau escrit en les parets d’una petita
casa de Saint Fons, prop de Lió, on hi ha
el nucli del missatge del Pradó.

El Pradó ens dóna la possibilitat de
reunir-nos amb altres companys
del Pradó. Cada mes fem una
reunió amb els laics de Barcelona
i cada desembre celebrem la festa
del Pradó juntament amb el grup
de preveres del Pradó. Aquestes
trobades són un moment de
celebració i enriquiment mutu.
Esdevenir apòstols senzills al
servei de tothom, especialment
dels pobres.
El Pradó ens ajuda a pregar i a
saber trobar en la nostra vida
més estones de pregària. També
ens fa tenir més present Jesús
en la nostra vida i conèixer la
Bíblia més i millor. Volem agrair
també la possibilitat de tenir una
comunitat, una família unida per
una espiritualitat apostòlica.
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MILLOR PERIODISME PER
A UNA CIUTADANIA MÉS
BEN INFORMADA

Per Albert Dresaire
Fotos: Pexels.com i Pixabay

Proliferen nous mitjans
de comunicació des de
l’economia social
En molts casos la informació
s’ha convertit en una
mercaderia més o, pitjor encara,
en un mitjà per manipular

Fake news, postveritat, manipulació als mitjans...
Sembla que darrerament aquests conceptes s’hagin
instal·lat en el nostre dia a dia. De mica en mica anem
perdent la confiança en els mitjans de comunicació
tradicionals. En molts casos la informació s’ha
convertit en una mercaderia més o, pitjor encara, en
un mitjà per manipular i perseguir altres interessos
més enllà d’explicar i interpretar la veritat.

Certament que aquesta realitat ens pot arribar a
superar. És evident que Internet i les xarxes socials
han ajudat a democratitzar la informació, però a la
vegada han generat tanta quantitat de notícies que
ens és difícil navegar-hi. El filòsof Byung-Chul Han
(vegeu el número 1 de Salillum) ens avisa que «el
conjunt de la informació per ell mateix no genera cap
veritat».
Però hi ha alternatives per canviar això. Des de la
iniciativa individual i des de l’acció col·lectiva. Els
darrers anys han aparegut diversos mitjans, la majoria
d’ells de base cooperativa, que ofereixen alternatives
per a una informació allunyada de certs interessos
empresarials i que cerquen, per sobre de tot, oferir
una informació rigorosa i verídica. Tot seguit us en
donem alguns exemples.

Informar-nos sense pressa
Un d’aquests nous mitjans de comunicació és Crític.
Està impulsat per una cooperativa de periodistes que
es vol especialitzar en el periodisme d’investigació.
Per això cada setmana editen un reportatge en
profunditat sobre un tema d’actualitat política,
econòmica o social. Crític és un mitjà digital, però
també edita revistes monogràfiques en paper sobre
temes d’interès social.
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Sovint les persones cerquem en els mitjans la
confirmació de les nostres idees i les nostres
conviccions. Crític vol fugir d’això. Tal com expliquen
al web, «creiem en el periodisme incòmode, el que
aborda els temes en profunditat, context i dades,
contrastant les fonts i sense caure en el pamflet.
Apostem pel periodisme reposat o slow journalism:
menjar poc i pair bé (...) També volem visualitzar
i potenciar veus crítiques en l’àmbit de l’anàlisi i
l’opinió (...) Creiem que un millor periodisme vol dir
uns millors ciutadans, més ben informats i més lliures
a l’hora de prendre decisions».

Diversos mitjans ofereixen
alternatives i cerquen oferir una
informació rigorosa i verídica
La reivindicació del «periodisme reposat» és
comuna en molts d’aquests nous mitjans. Setembre,
editat per la cooperativa Dies d’Agost, ho explica:
«Considerem que no és el periodisme el que està
en crisi sinó el model industrial que el sustenta. Per
això volem fer un periodisme reposat i crític que
defugi els errors en els quals ha caigut la professió
(...) Preferim l’anàlisi, la interpretació i arribar al fons
de les qüestions per donar un marc d’orientació i
transformar la societat».

Fet des del col·lectiu...
Hi ha dos trets que caracteritzen els nous mitjans:
l’aposta per ser agents de transformació social i
la voluntat de no dependre econòmicament de
tercers. El centre són les persones. A Setembre
tenen molt clar que «el motor i el finançament
d’aquest projecte són les persones, que amb la seva
subscripció fan possible que Setembre no depengui
ni de la publicitat ni de bancs, ni grans empreses, ni
subvencions».
Dependre de la publicitat pot ser un condicionant a
l’hora de donar determinades informacions. És per
això que difícilment trobarem anuncis comercials
als mitjans de comunicació alternatius. I també
és per això que la majoria d’aquests mitjans s’han
organitzat com a cooperatives i requereixen del
compromís de les persones que els llegeixen.
És el cas de La Directa, que es defineix com
«un mitjà de comunicació en català d’actualitat,
investigació, debat i anàlisi. Amb vocació de
contribuir a la transformació social, vol exercir la
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funció de denunciar els abusos i les injustícies i
potenciar les alternatives». Doncs bé, aquest mitjà
és possible gràcies al fet que, des de l’any 2006,
s’ha anat teixint una xarxa de nuclis territorials; amb
aquesta xarxa s’ha pogut arribar a comptar 2.700
subscripcions que donen suport al projecte. I aquest
suport es va concretar, l’any 2016, en la constitució
d’una cooperativa de «consumidores i usuàries».

...Per al col·lectiu
La Directa vol ser «una eina comunicativa per fer
visibles les pràctiques dels moviments socials, els
projectes polítics, socials i culturals que plantegen
un model alternatiu a l’actual i els col·lectius
invisibilitzats per molts mitjans de comunicació».

La majoria d’aquests mitjans s’han
organitzat com a cooperatives i
requereixen del compromís de les
persones que els llegeixen
Aquest és precisament un dels trets distintius dels
nous mitjans: la voluntat de donar veu a molts
col·lectius que normalment ho tenen difícil per
arribar als mitjans tradicionals. Donar veu a projectes
col·lectius i transformadors que solen ser ignorats
o, el que pot ser pitjor, que poden ser mostrats de
forma parcial.
L’actual model econòmic converteix béns essencials
(habitatge, educació, alimentació...) en articles de
consum i especulació. Per això l’economia social i
solidària és una alternativa necessària. Els nous mitjans
entenen el periodisme fet des de l’economia social i
solidària, i per a l’economia social i solidària. Així, per
exemple, des de Dies d’Agost es marquen «l’objectiu

de treballar en xarxa amb altres empreses i entitats
que treballen per la divulgació i expansió del mercat
social. Creiem en la intercooperació com un dels valors
principals en els quals s’ha de basar la societat».

A SALILLUM

Rebràs dues
revistes a l'any

Busquem, amb humilitat, contribuir a
il·luminar el món del treball i la vida,
amb la mirada que Jesús proposa:
humanitzant i estimant,

Els nous mitjans [volen] donar veu
a col·lectius que ho tenen difícil per
arribar als mitjans tradicionals

Ajudaràs a
anunciar el
missatge de
Jesús en el món
del treball

comprometent-nos amb els pobres i en
situacions que ens envolten.
Salillum es publica gràcies a la
col·laboració desinteressada de diverses
persones que s'ocupen de redactar i

Menys

d'1€
al mes

corregir textos, il·lustrar i fotografiar. Els
costos corresponen a la impressió i
enviament.

I encara més
Certament que encara hi ha molt per fer. I nosaltres,
com a «consumidors» de notícies, hi podem fer
molt. Certament que una manera de fer-ho és
donant suport econòmic a algun d’aquests nous
mitjans. Però també treballant per disposar d’allò
que s’anomena «alfabetisme informacional». És a dir,
tenir esperit crític, i posar l’accent en allò que ajudi a
apoderar-nos com a «consumidors» de notícies.
En aquest sentit, la gent del PEN America, en
un informe publicat l’octubre de 2017 (Faking
News: Fraudulent News and the Fight for Truth)
proposava una «Carta de Drets i Responsabilitats
dels Consumidors de Notícies». En aquesta carta
s’hi descriu allò que els usuaris han d’esperar dels
mitjans que transmeten notícies, però també es fa
una llista de les responsabilitats que cal demanar
als usuaris. En destaquem una: «Els consumidors de
notícies han d’esforçar-se per consumir notícies de
punts de vista diversos, i s’han de comprometre amb
els mitjans que desafien les seves preconcepcions o
prejudicis».
En definitiva, el que es tracta és de fer efectiu allò
que demanava el papa Francesc en el seu missatge
a la 52 Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials (maig de 2018): «La responsabilitat personal
de cadascú en la comunicació de la veritat».
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«Encara que no totes,
moltes de les fotos que
tiro són en moviment.
A vegades hi ha alguna
referència fixa, a vegades
ni això. El perquè
d’aquestes imatges prové
del que es guarda en el
meu record. La vida passa
ràpid i tant el present com
el passat, pel ritme que
portem, és difús, queda
confós. No són imatges
nítides i clares, sinó
records que associo més a
sentiments i colors, que a
instants definits.»
Albert Villena Soler (Terrassa,
1966) és sindicalista i fotògraf
amateur, amb predilecció per
captar imatges amb el mòbil i les
seves aplicacions. Els viatges que
fa sovint entre Barcelona i Reus
en ferrocarril li proporcionen
material valuós amb què
construir un discurs sensible i
humà.
Aquesta foto de pluja des del
tren —«els camins són allà
fora, mentre passem a tota
velocitat»— prové d’una selecció
d’imatges que l’autor ha fet
expressament per a Salillum.

