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Relleu en la direcció de l’Institut Borja de Bioètica
El Patronat de l’Institut Borja de Bioètica
(IBB) - Universitat Ramon Llull (URL) ha designat Montserrat Esquerda nova directora
general. El rector de la URL, Josep M. Garrell,
tal com preveuen els estatuts de la URL, ha
procedit al seu nomenament. Paral·lelament,
el Patronat de l’IBB també ha nomenat
Helena Roig nova directora adjunta de la
institució.
De la seva banda, Núria Terribas, fins fa poc
directora de l’Institut Borja de Bioètica, s’ha
acomiadat després de més de vint anys treballant per aquesta institució. «Ha estat una etapa apassionant de la meva vida professional,
que m’ha permès alhora aprendre i aportar a
la societat la reflexió i el diàleg bioètic tal com
el nostre fundador, Dr. Francesc Abel, s.j., va
iniciar i liderar durant molts anys», ha escrit
Terribas en una carta de comiat. «Estic segura
—ha prosseguit— que l’Institut continuarà
sent senyera de la bioètica, respectuosa amb
la pluralitat moral de la nostra societat, però
també amb rigor i criteri, tal com és exigible a
una institució acadèmica, i des dels valors que
van inspirar la seva creació l’any 1976.»

La nova directora general és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida, especialista en Pediatria.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Nacional d’Educació
a Distància. Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma
de Barcelona i Màster en Bioètica i Dret per la Universitat de
Barcelona.
És membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears, de la Societat Catalana de Pediatria, de
la Societat Catalana de Bioètica i presidenta de la Comissió
Deontològica del Col·legi de Metges de Lleida, entre d’altres.
És delegada diocesana de Pastoral de la Salut i vicepresidenta
estatal de Prosac (Professionals sanitaris cristians). En l’àmbit
clínic actualment és metge facultatiu pediatra del Centre de
Salut Mental Infanto-Juvenil Sant Joan de Déu de Lleida.

La nova directora adjunta és llicenciada en Medicina per la Universitat de
Barcelona i especialista en Medicina de
Família i Comunitària (MFIC). En l’àmbit
acadèmic és màster universitari en Bioètica per l’Institut Borja de Bioètica-URL.
Ha estat metgessa de Família de l’ICS i
tutora docent de la Unitat Docent de
MFiC Barcelona –ICS. Membre de la
Comissió de Deontologia del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona, i vocal
de la Junta de la Secció de Metges Interns Residents del COMB i en diferents
Comitès Científics i Organitzadors.
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El pensament cristià s’ha de saber col·locar en la frontera que separa
i alhora uneix l’ortodòxia i l’heterodòxia i en la frontera que separa i
alhora uneix el sagrat i profà. Jo diria que, en el camp de la teologia,
pensament fronterer és el pensament que vol pensar la fe des de les
categories emprades pel pensament no teològic, com ara les categories dels pobres, de la laïcitat o de la dona. Pel que fa a l’heterodòxia,
sempre he pensat que es tracta d’un pensament que mai no es pot
deixar de banda: l’heterodòxia, qualsevol heterodòxia, és un excés
malaguanyat.
El cristianisme viu de la utopia del Regne de Déu. El lloc des d’on el
cristianisme contempla l’adveniment del Regne de Déu és la frontera del sofriment, del mal i de la mort, una frontera que sovint
s’abraona sobre els espais que la fe sembla que té com a segurs i hi
instal·la la llavor de la insatisfacció i del dubte. La utopia cristiana no
contempla la instauració triomfal d’una ideologia, sinó l’adveniment
del l’Home (del «Fill d’home», en llenguatge bíblic), un adveniment
certament «mític», però que, per això mateix, permet situar en el lloc
que els correspon els valors humans, per damunt dels valors científics
i tècnics. Segons el llenguatge bíblic, el «Fill d’home» baixa del cel.
«Baixar» o «davallar» és una expressió que posa de manifest que el
diví habita en l’humà, des de la perspectiva del món com a casa de
Déu; i el «cel» no és un lloc, sinó un sinònim de Déu i de l’àmbit de
la seva influència. Val a dir que, segons el paradigma evangèlic, de
«cel», només n’hi ha un: l’home Jesús, en el qual la divinitat habita
«corporalment». És per aquesta raó que, segons el llenguatge cristià,
aquesta utopia es concreta en la parusia o «vinguda gloriosa» del
Senyor Jesús, el primer ressuscitat d’entre els morts, al «darrer dia».
Aquest esdeveniment, que ocupa el centre d’interès del cristianisme,
s’anticipa en qualsevol esdeveniment de crisi que l’ésser humà pot
viure. I l’Església cristiana el celebra en la seva litúrgia, especialment
en la sinaxi eucarística, on, en la fragilitat i feblesa del pa i del vi, la
fe cristiana hi veu la presència sacramental del Ressuscitat-que-tornarà. Ella mateixa, l’Església, s’entén com a sagrament, és a dir, com
a presència anticipada (i vulnerable) dels béns que ella mateixa, amb
deler, espera.
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El Centre de Pastoral Litúrgica de
Barcelona (CPL) ha
decidit atorgar el primer Memorial Pere
Tena de Pastoral Litúrgica a l’Abadia de
Montserrat per tota
la tasca que des de
sempre ha realitzat
i continua realitzant
tant en l’àmbit celebratiu, com en el
de reflexió i estudi,
com de divulgació
de la Litúrgia i de la
Pastoral Litúrgica.
I coincidint, a més, amb el centenari
de la celebració del Primer Congrés
Litúrgic de Montserrat, que tingué
lloc l’any 1915. L’acte de proclamació
i lliurament tindrà lloc al monestir de
Montserrat el dia del primer aniversari

de la mort del bisbe
Tena, el dimarts 10
de febrer, festa, a
més, de Santa Escolàstica, germana de
Sant Benet.
Aquest Memorial té com a objectiu mantenir viva la
memòria del bisbe
Tena com a pedagog de la litúrgia,
donar relleu a tot
allò que ajuda a
viure la litúrgia de
l’Església en el món
actual, i recordar de
manera constant la
Agustí Codinach importància de la
pastoral litúrgica en
la vida cristiana. Un cop l’any, el Memorial distingirà una persona, grup de persones, entitat, activitat, obra o publicació, que hagi estat o sigui significativa
en la tasca de la pastoral litúrgica, en la
línia oberta pel Concili Vaticà II.
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