
Carme Munté

Gairebé 13.000 persones són ateses 
cada any per les diferents fundacions 
socials dels jesuïtes a Catalunya: Migra 
Studium, Carles Blanch, Salut Alta, La 
Vinya, Arrels / Sant Ignasi i Arrels. Ma-
ría del Carmen de la Fuente, coordi-
nadora d’aquestes entitats, ens parla 
d’aquesta dimensió social arrelada al 
territori. Així mateix, el Sector Social 
de la província jesuïta d’Espanya aca-
ba de presentar una nova pàgina web 
per donar a conèixer la tasca social: 
www.socialjesuitas.es

Quines prioritats té la dimensió 
social dels jesuïtes a Catalunya?

El sector social treballa de forma 
prioritària en tres àmbits: menors i 
joves en situació de risc, cooperació 
internacional i migracions. També es 
realitzen altres accions relacionades 
amb l’atenció a persones en situació 
d’exclusió: sense sostre, pastoral pe-
nitenciària, entre d’altres. Les entitats 
que ens coordinem a Catalunya ho 
fem amb l’objetiu de compartir missió, 
tasca i recursos. Un exemple d’aques-
ta coordinació és l’oferta formativa 
adreçada a professionals i voluntariat 
que organitzem anualment.  

Quina és la relació que s’esta-
bleix amb Cristianisme i Justícia?

Tot i que els centres fe i cultura 
s’insereixen en el sector pastoral, a 
la pràctica Cristianisme i Justícia té 
una vinculació molt forta amb el sec-
tor social. És l’oportunitat que tenim 
les nostres entitats, que fem accions 
petites en llocs molt concrets, de po-
der tenir una veu profètica i que el 
que fem tingui un ressò. Cristianis-
me i Justícia és clau per a les nostres 
entitats.

Un exemple concret d’aquestes 
entitats és la Fundació la Vinya, 
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Eduard 
BrufauEl vincle primordial

La globalització permet que avui als nostres mercats tin-
guem en ple hivern fruita pròpia de l’estiu. Ja fa anys que 
podem menjar qualsevol mena de producte agrícola que 
ve de l’altra punta de món a qualsevol època de l’any, fins 
i tot quan no n’és la temporada. El pas de l’any, doncs, ja 
no ve marcat pels productes de la terra, i d’aquesta mane-
ra el ritme vital de l’home contemporani queda diluït en 
un temps informe.
Contra aquest comerç atemporal i ageogràfic s’esgri-
meixen raons de tipus econòmic i ecològic per tornar al 
consum de la fruita de temporada i dels productes de 

proximitat. Però més enllà d’aquests arguments, que 
són vàlids, els veritables motius per menjar el que toca 
a cada estació de l’any són d’una naturalesa molt més 
profunda; en l’acte d’esperar tot un any per tornar a 
menjar aquella fruita concreta hi ha una humilitat, una 
actitud de renúncia davant d’allò que desitgem, encara 
que sigui legítim i bo. És una manera d’aprendre que 
no és possible voler-ho tot ara i aquí. Quan l’home cull 
i menja els fruits que li ofereix la terra a cada moment, 
batega al ritme de la creació i reforça aquest vincle 
primordial, origen i sentit darrer de la seva vida.

Des del carrer
María del CarMen de la FUente, Coordinadora 

de les entitats soCials JesUïtes a CatalUnya

Persona i 
religió

Les darreres setmanes s’ha plan-
tejat la qüestió de la presència de 
la religió en la societat i la possible 
relació entre les creences religioses 
i la violència. Se n’ha parlat perquè 
sembla que uns atacs terroristes 
han estat vinculats a una forma de-
terminada d’entendre la religió. El 
papa Francesc s’hi ha pronunciat 
clarament. Ha dit que no és lícit fer 
burla i ofendre una persona perquè 
professa una determinada religió, i 
també ha dit que ningú no pot re-
córrer a cap forma de violència en 
nom d’una pretesa religió.

La pregunta que sorgeix espon-
tània és aquesta: per què hi ha per-
sones que recorren a l’insult i a la 
caricatura ofensiva per tal de des-
prestigiar tota forma de vivència 
religiosa?

La llibertat d’expressió és un dret 
fonamental, i ningú no l’ha d’esgri-
mir com a argument per engegar ini-
ciatives que poden originar proble-
mes de convivència entre persones i 
entre cultures. El necessari diàleg en-
tre uns i altres es fonamenta necessà-
riament en el respecte a les diverses 
maneres de pensar i a l’exercici de la 
llibertat religiosa, que constitueix un 
altre dret fonamental.

Però és un fet ben lamentable que 
hi hagi un sector social que sembla 
tenir dificultats per acceptar la pre-
sència de la religió en la societat. 
Per què? Heus aquí uns pensaments 
extrets d’un document recent de la 
Santa Seu.

«L’avenç del procés de secularitza-
ció en la societat occidental, carac-
teritzada cada cop més pel multicul-
turalisme, podria produir una forta 
marginació de l’experiència religio-
sa, admetent-la com a lícita només 
dins de l’esfera privada. Més en ge-
neral, hom assisteix avui a un tàcit 
rebuig de la qüestió antropològica, 
o sigui, de la qüestió relativa a la ple-
na dignitat i al destí de l’ésser humà. 
S’obre pas així la pretensió d’arren-
car totalment de la cultura qualsevol 
expressió religiosa. Amb això, es perd 
la consciència del valor preciós de la 
dimensió religiosa de la persona amb 
vista a un fructífer diàleg intercul-
tural. També s’observa la presència 
d’altres fenòmens que infravaloren 
la importància que l’experiència re-
ligiosa té per a la cultura.»

Una de les causes d’aquestes acti-
tuds pot ser precisament la manca de 
cultura religiosa en moltes persones, 
que dificulta la comprensió del sentit 
i el valor de la vivència personal de 
la religió.

situació però no la troben.
Quina és la principal diferència 

respecte d’abans de la crisi?
Com a exemple podem explicar 

l’experiència amb les famílies i per-
sones que atenem al servei de lliu-
rament d’aliments. En molts casos, 
aquestes persones necessitaven ajuda 
durant un període de temps concret. 
Un cop milloraven la situació, podien 
tirar endavant. El que ens trobem ara 
és que quan entren en aquesta roda 
és més difícil sortir-ne. Una persona, 
quan ha caigut, cada cop és més difícil 
que s’aixequi, malgrat que l’econo-
mia es recuperi.

de la qual vostè és directora.
Sí, la Fundació la Vinya va néixer 

de tres parròquies de l’Hospitalet de 
Llobregat que es van unir l’any 1998 
per gestionar conjuntament l’acció so-
cial. Cada any atenem uns 270 infants 
dels barris de Bellvitge i Gornal. Com 
moltes entitats que treballen amb me-
nors tenim clar que aquesta tasca, tot i 
que la centrem en l’infant, no pot des-
lligar-se del conjunt de la família. És 
difícil entrendre què li passa a l’infant 
sense una mirada més àmplia. Moltes 
famílies de Catalunya pateixen i viuen 
amb l’angoixa de la supervivència. Ne-
cessiten veure una sortida a la seva 

«Moltes famílies viuen amb 
l’angoixa de la supervivència»

Francesc Riu, 
salesià

President de la 
Fundació Rinaldi


