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La fe, avui
Abans, però, per introduir la temàtica, Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de
Comunicació Blanquerna, va donar una conferència sobre el relat de fe en avui dia.
Començant per una anàlisi de l’Europa secularitzada i els reptes que plantegen la modernitat.
Aquest va marcar el Concili Vaticà II com un punt de canvi, i va destacar el llenguatge de les
benaurances com el projecte comú dels laics. Segons Carbonell són les 9 benaurances les
que han de traçar el relat que posicioni l’església al centre de tot.
Va traçar cinc claus per a portar a la pràctica aquest relat: la bondat, la comunitat,
el compromís i el compromís sense retribució i ‘espiritualitat. Eines bàsiques per a tots els
laics i laiques del segle XXI.
Nova apertud
A continuació, Omella va intervenir compartint el seu punt de vista respecte a la situació
apeual. Va demanar una “apertud nova”, sense lamentacions, basada amb el compromís
social fonamentat en una fe amb Déu molt arrelada, sense por ni vergonyes. D’aquesta
manera, segons va dir, cada un ha de donar testimoniatge alegres perquè “hem de saber
que tenim a Déu, el millor tresor, que ens dona la gran joia”, la qual hem de mostrar perquè
quan ho fem els altres venen”.
Diàleg
L’arquebisbe va demanar acció en comunitat, “units”, i “en comptes de restar, sumar i viure
en fraternitat”. En aquesta línia, va citar el discurs que ha pronunciat recentment el Papa
Francesc a l’entrega pel premi Carlemany, en què descrivia el seu somni per a una Europa en
comunió. Un dels reclams del Sant Pare en aquest discurs era la crida pel diàleg dins el
continent, que Omella va destacar i va demanar a tots els assistents llegint el discurs.
“Si hi ha una paraula que hem de repetir ﬁns cansar-nos és aquesta: diàleg. Estem convidats
a promoure una cultura del diàleg, tractant per tots els mitjans de crear instàncies perquè
això sigui possible i ens permeti reconstruir el teixit social. La cultura del diàleg implica un
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autèntic aprenentatge, una ascesi que ens permeti reconèixer l’altre com un interlocutor
vàlid; que ens permeti mirar a l’estranger, l’emigrant, al qual pertany a una altra cultura com
a subjecte digne de ser escoltat, considerat i apreciat. […] Avui és urgent crear «coalicions»,
〮〰 愲㠮㣩s militars o econòmiques, sinó culturals, educatives, ﬁlosòﬁques, religioses”.
Va insistir a ser .㣩s “incisius i proactius”, Una feina que pertoca a tots els laics i religiosos
per 〮〰ぱuedar i fer via per aquest s2㠮㡮i que el Papa Francesc en Europa.
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