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Entrevista a Jaume Aymar sobre l’efemèride del setmanari Catalunya Cristiana
25 Gener, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Catalunya Cristiana ha arribat al número 2.000. Fundat l’any 1979 per Mn. Joan E. Jarque i
Mn. Francesc Malgosa, aquest setmanari “ha contribuït i contribueix a donar a conèixer la
realitat de l’Església universal i les Esglésies locals que fan camí a Catalunya, a Andorra i la
resta d’Espanya, i a tots els indrets on hi ha missioners catalans”, aﬁrma Mn. Jaume Aymar,
que n’és el director des de 2008. Avui diumenge, a les 19 h, tindrà lloc a la catedral de
Barcelona una eucaristia per celebrar aquesta efemèride, que presidirà el cardenal Joan Josep
Omella.
Com valora l’actual Catalunya Cristiana?
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Catalunya Cristiana ha crescut en informació i en opinió. Molta gent ens diu que és llegívola.
Manté els valors inicials, i això que el context eclesial i social des de 1979 ﬁns ara ha canviat
profundament. Mantenim la doble edició en català i en castellà, cosa que contribueix a la
normalització de totes dues llengües.
Quin és el valor principal del setmanari?
Som planers. Volem ser un setmanari eclesial de proximitat a les persones, fent nostres els
seus goigs i esperances, tristeses i angoixes. Ens adrecem al territori sense perdre de vista
els missioners catalans dispersos pel món. L’evangelització és personal: el setmanari és un
instrument al servei dels qui evangelitzen.
Quins canvis tenen previstos fer en el disseny i l’edició?
Estem treballant en profunditat en un nou disseny. També volem renovar el web i estudiem
l’aplicació mòbil per atansar-nos a un públic més jove. El bisbe Joan Carrera, que en va ser un
ﬁdel col·laborador des de l’inici, deia: “Tranquils, la pluralitat en l’Església està garantida”.
Nosaltres intentem ser un reﬂex d’aquesta Església.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 28 de gener
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