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Pilar Rahola, pregonera del Domund 2016
La periodista, des de la seva condició de no creient, defensa l'evangelització com a
"missió de servei a l'ésser humà"
17 Octubre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La periodista Pilar Rahola va defensar l’evangelització i la caritat que duen a terme els
missioners en el món, durant el pregó de la Jornada Mundial de les Missions que es va
celebrar a la Sagrada Família el passat dissabte. Aquest acte, presidit per l’arquebisbe Mons.
Joan Josep Omella i organitzat per Obres Missionals Pontíﬁcies, tanca la primera etapa del
Domund d’enguany que culminarà amb la celebració del diumenge 23.

Durant el moment de lectura del pregó, Pilar Rahola, des de la seva condició de no creient,
va reconèixer que l’entrega dels missioners il·lumina la foscor i augmenta el desig de tenir a
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prop a Déu. La periodista va defensar que el missatge cristià és font d’humanitat i va
reinvindicar que la crida del papa Francesc a sortir és una crida universal.
L’acte va comptar amb la intervenció d’Anastasio Gil, director d’Obres Missionals Pontifícies
d’Espanya, qui va ser l’encarregat de donar la benvinguda a tots els assistents, i amb la
participació del periodista Josep Cuní, qui va donar pas a la seva companya de professió a
partir d’un vídeo enviat expressament des de l’Iraq, on s’hi trobava en aquells moments per
motius professionals.
Les paraules de l’arquebisbe
Després de la interpretació musical del Cor de Cambra Francesc Valls, l’arquebisbe Omella va
fer una breu reﬂexió sobre el lema del Domund “Surt de la teva terra”, destacant que el
compromís dels missioners és la clau perquè el món canviï, ja que no busquen fama ni honor,
però són “els ﬁlls més il·lustres de l’Església, els millors ambaixadors de la nostra terra i
constructors d’humanitat”.
Els assistents
L’acte va comptar amb la presència d’autoritats civils, entre elles, el conseller d’Interior, Jordi
Jané, l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i l’exalcalde de Barcelona,
Xavier Trias. També representants de l’Església com el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons.
Sebastià Taltavull.
Entre els convidats a l’acte s’hi trobaven el president de la Comunitats Israelita de Barcelona,
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