
Ets lliure de compartir i adaptar els continguts de Salillum [llevat que indiquem el contrari] 
indicant-ne l’autor i la procedència i distribuint-los amb una llicència igual que aquesta. No 
es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades. Llicència 
de Creative Commons Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa):

Opinió

 SALILLUM | 3

L
a 

re
da

cc
ió

 d
’a

qu
es

t 
n

ú
m

er
o 

s’
h

a 
ta

n
ca

t 
el

 2
7 

de
 d

es
em

br
e 

de
l 2

0
21

.

UNA ECONOMIA AMB ÀNIMA, P. 25!33L’HOAC FA 75 ANYS, P. 22!24

EL SÀHARA OCCIDENTAL, 
UNA LLUITA PACÍFICA I ESPERANÇADA, P. 18!21

8+8+8, P. 4!9

ACCIÓ, 
FE I 

INSPIRACIÓ

5!llum

tard
o
r-h

iv
ern

2
m

2
1

14

EL MÓN DEL
PODER ÉS

UN MÓN
DIFERENT

DEL MÓN
REAL DELS

EVANGELIS

“

”

N. 14  
TARDOR-HIVERN 2021 / 5 !

REVISTA D'ACCIÓ, 

FE I INSPIRACIÓ

Salillum és una publicació semestral d’Acció 
Catòlica Obrera que informa sobre temes 

vinculats amb l’Església de Jesús i el món del 
treball i que es distribueix entre la militància, 

simpatitzants i subscriptors. L’opinió d’ACO 
la trobareu a l’editorial, la resta d’opinions 

seran responsabilitat de les persones 
entrevistades o autors dels articles.

Editor: Acció Catòlica Obrera.  
C/ Tapioles, 10. 08004 Barcelona.  
T. 93 505 86 86. www.acocat.org.

Consell de redacció: Elvira Aliaga,  
Joan Francesc Cànovas, Quim Cervera,  

Ton Clapés, Joan Manel Mayordomo,  
Joan Andreu Parra.

Consell editorial: Sonia Herrera,  
Josep Pascual, Mercè Solé, Xavier Such.

Col·laboradors: Miren Etxezarreta,  
Anna Fernández, Maria Fornós,  

Antonio Jiménez, Salvador Martínez,  
Bernat Sellarès, Guillem Subirachs,  
Diosdado Toledano, Manolo Varo.  

Rúbrica: Ernest Botargues.

Fotografia portada: Joan Andreu Parra.

Fotografia contraportada: Isaura Marcos.

Il·lustració: Ignasi Flores.

Correcció lingüística: Josep Pascual.

Traducció: Helena Antó, Ignasi del Blanco, 
Ramon Porti, Conxi Yuste.

Disseny original: David González

Maquetació: Enric Vidal

Impressió: Cevagraf, sccl

Dipòsit legal: B1782-2015

ISSN: 2385-5762

ACCIÓ CATÒLICA OBRERA   

C/ Tapioles, 10    08004 Barcelona 
T 93 505 86 86    www.acocat.org

SEMBREM GRANS DE MOSTASSA AVUI

Malgrat la nostàlgia d’algunes veus que voldrien el retorn d’una Església 
poderosa, rica en diners i possessions, amb ascendència sobre les 
consciències i ben connectada amb els poderosos, el cert és que 
l’Església de Jesucrist és la del llevat dins la pasta, la del bon samarità, la 
del no prengueu res per al camí, la del petit gra de mostassa.

Tal com ens recorda el consiliari Quim Cervera al Pla de curs i a la 
ponència de la Jornada General, «el que és petit:

· Són mostres de solidaritat que donen fruit i fan real, present, anticipant 
el futur que volem digne per a tothom.

· Tots som poca cosa però hem de germinar.
· Humil i senzill és el que canvia la realitat.
· Els pobres (que som tots, en diferents graus) i fràgils ens hem d’unir 

per transformar la realitat.
· Cal sembrar petites llavors per fer bones obres.
· El poble humil té potència per canviar la realitat: una mica de llevat fa 

fermentar la pasta, i la llavor ha de passar per l’enfonsament, podrir-se, 
enterrar-se (si la llavor no mor no dona fruit).

· Molts canvis i revolucions vindran de les dones».

La llibertat de l’Esperit de la qual sembla amarat el nostre entrevistat 
d’aquest número, el biblista Josep Rius-Camps, li fa dir que «Déu no 
sap comptar, no s’expressa ni en lletres ni en números». Per tant, faríem 
bé de no caure en la temptació de portar-ho tot a criteris econòmics 
i de començar a dibuixar amb creativitat i llibertat una nova manera 
d’organitzar-nos socialment i econòmica, com s’apunta a l’interessant 
Dossier d’aquest número, «Una economia amb ànima».

Qui, un cop més, ens il·lumina el camí a fer en aquest sentit és el papa 
Francesc en la seva darrera encíclica Fratelli tutti: «Invito a l’esperança, 
que “ens parla d’una realitat que està arrelada al dedins de l’ésser humà, 
independentment de les circumstàncies concretes i els condicionaments 
històrics en què viu. Ens parla d’una set, d’una aspiració, d’un anhel de 
plenitud, de vida reeixida, d’un voler tocar les coses grans, allò que omple 
el cor i eleva l’esperit cap a valors importants, com la veritat, la bondat 
i la bellesa, la justícia i l’amor. [...] L’esperança és audaç, sap mirar més 
enllà de la comoditat personal, de les petites seguretats i compensacions 
que estrenyen l’horitzó, per a obrir-se a grans ideals que fan la vida més 
bella i digna”. Caminem en esperança.» (FT, 55).


