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La globalització
de la solidaritat
Un any més, al començament de fe-
brer, «Mans Unides» ens parla del 
pro blema del subdesenvolupament i 
d’una de les seves manifestacions, 
el problema de la fam en el món. El le-
ma d’aquesta campanya de 2015 po-
sa l’accent en el protagonisme de ca-
da ésser humà com a persona i com 
a ciutadà. Diu així: «Lluitem contra la 
pobresa. T’hi apuntes?»
  Quan els ciutadans s’impliquen i es 
comprometen se sembren gèrmens 
d’esperança que, tard o d’hora, dona-
ran el fruit esperat. Certament, el fu-
tur del món depèn del compromís de 
cadascun dels membres de la huma-
nitat. 
  Avui es viu un procés de globalitza-
ció que els últims anys es va accele-
rant. Cal dir, però, com ens va recor-
dar el papa Joan Pau II, que avui dia 
estan globalitzades l’economia i les 
finances, però no la solidaritat. La 
glo balització econòmica no va acom-
panyada d’una globalització social su-
ficient. Tenim un món cada vegada 
més interconnectat, més informat so-
bre el que passa arreu, però malgrat 
això aquesta interconnexió dissorta-
dament no comporta més solidaritat 
o no la comporta en la mesura que 
faria possible la solució dels proble-
mes del desenvolupament, la manca 
d’educació i les carències en l’alimen-
tació i en la promoció de les dones. 

Treball i cordialitat 
entre el papa Francesc 
i el cardenal Lluís
El passat 26 de gener el papa Francesc i el cardenal Lluís Martínez Sistach 
van tenir ocasió de mantenir una cordial entrevista-reunió de treball en la 
qual van tractar diferents temes de l’actualitat de la nostra diòcesi. La troba-
da es va celebrar en un ambient de transparència, comunió i estima mútua, 
compartint inquietuds i experiències. La imatge reflecteix la unió del pastor 
de l’Església de Barcelona amb el successor de Pere. 

  L’Església ofereix una alternativa 
demanant el compromís de tothom 
per fer realitat una globalització de la 
solidaritat. El papa Francesc, en la lí-
nia dels seus antecessors —sobre-
tot Pau VI, Joan Pau II i Benet XVI—, 
ha fet una forta crida a treballar en la 
solució del problema de la fam en el 
món, sobretot en ocasió de la seva vi-
sita a la seu romana de la FAO, l’orga-
nisme de les Nacions Unides dedicat 
als problemes de l’agricultura i l’ali-
mentació, i ha reiterat aquesta crida 
en la seva recent visita al Parlament 
Europeu, a Estrasburg.
  La doctrina social de l’Església dó-
na uns principis ètics fonamentals en 
els quals s’hauria de basar la globalit-
zació, com ara la solidaritat i la subsi-
diarietat. L’Església reitera la centrali-
tat de la persona humana en la socie-
tat i la seva capacitat de buscar el bé i 
la justícia. Això exigeix respectar les co-
ses que no poden estar sotmeses a la 
llei de l’oferta i la demanda, començant 
pel dret a la vida, i a una vida digna.
  La globalització no ha de ser supor-
tada com una fatalitat ni celebrada 
com una panacea. És una evolució 
socioeconòmica, política i cultural que 
ha de ser orientada amb el compromís 
de tots, de manera que pugui aportar 
a la majoria de persones i especial-
ment a les més pobres, els fruits de 
la justícia i de la solidaritat.

  En aquesta línia treballa aquesta 
ONG catòlica que és «Mans Unides», 
i per això, un any més, demano que 
pugui rebre el suport econòmic de 
les persones i les institucions que 

senten la responsabili-
tat de promoure la so-
lidaritat en favor dels 
drets fonamentals de 
les persones. 

  

Accions contra la pobresa 
L’exclusió social i la lluita per la supervivència són la realitat quotidiana 
de germans nostres arreu del món. Una realitat sovint oblidada. Mans 
Unides treballa per millorar les condicions de vida de les persones i per 
impulsar processos de desenvolupament sostenible. La col·laboració dels 
fidels en la col·lecta d’aquest cap de setmana a totes les parròquies i 
cen tres de culte permetrà posar en marxa centenars de projectes a paï-
sos pobres del Tercer Món. 
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9. � Dilluns (litúrgia de les ho-
res: 1a setmana) [Gn 1,1-19 / 
Sl 103 / Mc 6,53-56]. Sant Sa-
bí, bisbe; sant Nicèfor, mr.; sant 
Miquel Febres, rel. La Salle; san-
ta Apol·lònia, vg. d’Alexandria i 
mr. (249), patrona dels odontò-
legs i els ortodoncistes.

10.  Dimarts [Gn 1,20–2,4a / 
Sl 8 / Mc 7,1-13]. Santa Esco-
làstica (s. V-VI), vg., germana de 
sant Benet. Santa Sotera, vg. i 
mr.; sant Silvà, bisbe. 

11. � Dimecres [Gn 2,4b-9.15-
17 / Sl 103 / Mc 7,14-23]. Ma-
re de Déu de Lourdes, apare-
gu da a la cova de Massabielle 
(1858). Sant Desideri, bisbe; 
santa Eloïsa, vg.; sant Benet 
d’A nià, abat benedictí. 

12. � Dijous (� Barcelona) [Gn 
2,18-25 / Sl 127 / Mc 7,24-30]. 
Santa Eulàlia (o Eulària), vg. i 
mr., patrona de Barcelona i co-
ti tular de la catedral. Sant Gau-
denç o Gaudenci, bisbe; sant 
Damià, soldat mr.; beat Regi-
nald d’Orleans, prev. dominicà; 
beata Humbelina, viuda.

13. � Divendres [Gn 3,1-8 / Sl 
31 / Mc 7,31-37]. Sant Benig-
ne, prev. i mr. (s. III); sant Gre go  ri 
II, papa (romà, 715-731); san ta 
Maura, mr.; sant Gimer, bisbe; 
beat Jordà de Saxònia, prev. do-
minicà; beata Cristina d’Spole-
to, vg. agustina. 

14.  Dissabte [Ac 13,46-49 / 
Sl 116 / Lc 10,1-9]. Sant Ciril, 
monjo, i sant Metodi, bisbe, ger -
mans grecs (s. IX), evangelitza-
dors dels eslaus, copatrons d’Eu -
ropa. Sant Valentí, prev. romà 
i mr. (s. III); sant Antoni (Anto-
niet), mr.

15. � † Diumenge vinent, VI de 
durant l’any (litúrgia de les ho res: 
2a setmana) [Lv 13,1-2.45-46 / 
Sl 31 / 1Co 10,31–11,1 / Mc 
1,40-45]. Sant Faustí i sant Jo-
vita, germans mrs.; santa Geòr-
gia, vg.; sant Claudi de La Co-
lombière (†1682), 
prev. jesuïta; sant 
Joan Baptista de 
la Concepció, pre-
vere trinitari.

MONTSERRAT VIÑAS

ENTREVISTA

Vocació de 
testimoni

«L’Any de la Vida Consagrada és una 
ocasió per pensar i donar de nou sen-
tit a la resposta que donem a la crida 
que hem sentit a seguir Jesús. És una 
fita per prendre consciència de tot el 
que hem fet, del que estem fent i del 
que se’ns demanarà en un futur im-
mediat». La M. Montserrat Viñas és 
l’abadessa del Monestir de Sant Be-
net de Montserrat des de fa 20 anys.

Què és la vida consagrada?
Un repte concret i personal per res-
pondre a una crida, a una vocació que 
no és millor ni pitjor que qualsevol al-
tra vocació, i tindrà sentit en tant que 
siguem fidels al missatge que Jesús 
ens dóna en el seu evangeli. Estem 
cri dades a ser testimonis de Jesús, 
que es va fer un de nosaltres perquè 
també nosaltres donem la vida pels 
germans.

Recentment ha celebrat 50 anys de 
professió...
Vaig celebrar els 50 anys amb molt 
d’agraïment i molta joia per tot el que 
ha significat en la meva vida. Valo-
ro molt la vida comunitària. El fet de 
ser comunitat ha estat un puntal que 
m’ha ajudat moltíssim en el meu crei-
xement humà i espiritual. 50 anys 
són molts i, malgrat que no han es-
tat gens fàcils, sempre he pogut viure 
el meu desig de recerca de Déu i d’a-
nar entrant en la dinàmica de l’amor 
sense límits que ens proposa Jesús.

Quin balanç fa dels 20 anys d’abadiat?
He après moltíssim. Sobretot, i curio-
sament, he après a obeir, a escoltar 
i a cedir. Però el més important d’a-
quests anys de servei és haver pogut 
compartir amb les germanes el seu 
camí de fe, de creixement perso nal i 
d’entrega a Déu i a la comunitat. Sem-
pre he obrat pensant que Déu m’aju-
daria a prendre les millors decisions.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Un home de quaranta i escaig anys, 
privat de lliber tat per unes accions 
vio lentes que va cometre, reflexiona 
sobre la seva situació i ho comparteix 
per escrit amb un amic. Reconeix que 
es va deixar portar per la ira i lamen-
ta no haver tingut més presents els 
ensenyaments de Jesús. «Els camins 
de Déu són segurs, les promeses del 
Senyor són de bona llei; és escut de 
tothom qui s’hi empara» (Sl 18,31). 
Es plany de la seva situació actual, 
sobretot per la mare, una ancia na que 
ha superat els vuitanta anys i que viu 
la solitud de l’absència del fill. Dema-
na a l’amic que li faci una trucada te-
lefònica. Confia que aquest gest l’aju-
darà a sentir-se més acompanyada.
  Les persones hem de caminar per 
la vida discernint el que ens porta a 
l’estimació de l’altre, a respectar-lo 
com Déu ens respecta en la nostra lli-
bertat. El mal que fem, el pecat, és un 
abús de la llibertat que Déu ens dó na 
perquè puguem exercir la crida a es-
timar-lo i a estimar el proïsme. Hem 
d’estar a l’aguait perquè la possibili-
tat d’obrar el mal és present a la vida 
de tots els homes i dones, també a 
la de cadascun de nosaltres. No hem 
d’oblidar, però, el racó de tendre sa 
que hi ha en la profunditat de cada 
persona, aquell racó del fons del fons 
on hi ha Déu i que ens fa recuperar la 
criatura neta i lliure si sabem dema-
nar-li perdó amb humilitat. La tendresa 
de Déu que, perdonant-nos, ens apro-
pa joiosament als altres, ens fa recu-
perar espais perduts, paraules negligi-

des, silencis amb sentit, diàlegs apa-
rentment impossibles... La tendresa 
de Déu que ens apropa als germans 
amb actitud de disponibilitat, amb dis-
posició a escoltar, amb desig solida-
ri, amb esperit de perdonar i ser per-
donats...
  El nostre protagonista ha reflexio-
nat, sap el mal que s’ha fet a si mateix i 
als altres, sap del patiment de la mare 
i de les persones que l’estimen, s’ha 
dolgut de l’allunyament de Jesús, li ha 
demanat perdó. És hora de tornar a 
recomençar el camí de la misericòr-
dia de Déu. «Ensenya’m, Senyor, la te-
va ruta, condueix-me per camins pla-
ners» (Sl 27,11).
  L’amic va fer la trucada!

Truca a la mare
ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC
GLOSSA

Lo principal 
y lo secundario
El Premio Nobel R. Tagore escribió la 
siguiente fábula:
  «Llovía sin parar. El río se vino en-
cima silbando; lamió y anegó la isla. 
Yo esperaba solo en la tierra que se 
hundía, con mi carga de mazorcas de 
maíz. De la sombra de la otra ribera 
venía una barca guiada por una mu-
jer. Le grité: 
  —“¡Ven por mí, que me traga el 
agua hambrienta, y llévate la cose-
cha de mi año!”
  Vino y me quitó hasta el último gra-
no. Yo le supliqué que me llevara a mí, 
pero me dijo: 
  —“¡No puedo!”

  La barca estaba cargada con “mi 
regalo” y no quedaba sitio para “mí”.»

  Dicen que el «egoísta» se condena 
a sí mismo. El «egoísmo» es el gusa-
no roedor de todo amor inicial, en sa-
zón o maduro.
  ¡Como nos ciega el «egoísmo»! ¡Has-
ta dónde puede llegar el «interés», la 
«ambición», la «avaricia», el «yo»! Co-
ge lo secundario y olvida al principal: 
quien se lo dio.
  San Juan de la Cruz enseñaba: 
  —«Grande mal es tener más ojo a 
los bienes de Dios… que al mismo 
Dios.»

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU
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Tria Escola 
        Cristiana!

Podeu fer-hi 
confi ança

Escola Cristiana de Catalunya som la referència de l’ense-
nyament concertat a Catalunya per presència i implanta-
ció, amb més de 260.000 alumnes que representen un 66% 
de l’alumnat escolaritzat en centres concertats. També volem 
ser un referent per qualitat i equitat. 
  El nostre principal valor és el professorat i el personal dels 
centres, professionals amb vocació, compromesos amb la 
missió, la visió i els valors de l’escola, ben preparats i en cons-
tant actualització i perfeccionament. 
  Som una escola arrelada en una fonda tradició, en perma-
nent recerca de la veritat, que millora cada dia i innova per 
assolir un millor aprenentatge, cercant la personalització i 
l’adaptació a cada alumne. Amb una proposta educati va que, 
des de la bona nova de Jesús i en un clima de lliber tat, pro-
posa un horitzó de sentit per a la persona i ofereix ca mins 
de creixement integral. 
  Una escola orientadora que ajuda cada noi i noia; una es-
cola catalana en llengua i continguts, oberta al multilingüis-
me i que forma alumnes plurilingües. Incorporem la dimen-
sió digital, que aporta noves eines d’aprenentatge i ajuda 
els alumnes a moure’s en aquest entorn present ja en totes 
les esferes de la vida. 
  Un col·lectiu prou divers: 402 escoles arrelades als po-
bles, barris i ciutats dels 124 municipis i 36 comarques de 
Catalunya on són ubicades. Escoles que ofereixen accents di-
versos i diferents propostes de serveis i activitats comple-
mentàries. 
  Reunim escoles amb una llarga trajectòria, des de les que 
acumulen més de 300 anys d’història, fins a escoles de crea  ció 
més recent; escoles grans, escoles petites... totes amb una 
profunda vocació educativa, amb un tracte familiar i amb l’a-
lum ne al centre. Som escoles compromeses amb l’e ducació 
de qualitat per a tothom! 

Enric Puig Jofra 
Secretari general de la Fundació 

Escola Cristiana de Catalunya

En el procés d’escollir escola, 
que en aquest moment 
pot ocupar moltes famílies, 
fem una recomanació 
amb tota confiança: 
«Tria Escola Cristiana» 

Escola per als fills?

recomaneu escola cristiana!
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Escola Cristiana de Catalunya

1.  ¿Es posible escoger el centro de-
seado?

Sí. Siempre que el centro escogido en 
primera opción tenga plazas suficien-
tes, la Administración educativa les 
asignará una plaza con independencia 
de la zona en que vivan o cualquier otra 
circunstancia.

2.  ¿Cuáles son los criterios de admi-
sión en caso de que un centro ten-
ga más demanda que plazas escola-
res disponibles?

Se hace un baremo otorgando puntos 
en función de diversos criterios. Los cri-
terios que más pesan en el baremo son:
•  La presencia de hermanos matricula-

dos en el centro o que los padres y tu-
tores legales trabajen en dicho centro.

•  La proximidad del domicilio del alum-
no al centro o, en su caso, la proximi-
dad del lugar de trabajo del padre, de 

1. ¿Qué esperamos de la escuela? 
Hay que hacer una lista de las cuestio-
nes esenciales para la educación de 
nuestro hijo o hija, de las expectativas 
que depositamos en la escuela. También 
hay que identificar qué escuelas iremos 
a ver y en qué fechas realizan las jorna-
das de puertas abiertas.

2. ¿Puedo hacer una visita virtual? 
Es recomendable visitar previamente la 
página web de la escuela. Se trata de un 
primer paso para conocer cómo es el cen-
tro y si encaja en nuestras expectativas.

3. ¿Qué respuestas quiero obtener? 
La última tarea que hay que hacer an-
tes de asistir a las jornadas de puertas 
abiertas es preparar una lista de las 
cuestiones que queremos saber de to-
das y cada una de las escuelas que visi-
tamos. Esto nos resultará muy útil pa-

la madre, del tutor o tutora, del guar-
dador o guardadora de hecho, o del 
alumno si es mayor de edad. Las es-
cuelas o las administraciones infor-
man de las áreas de proximidad que, 
para cada centro, otorgan la máxima 
puntuación. Pero se puede solicitar 
plaza fuera de estas áreas de proxi-
midad y conseguirlas, si el centro tie-
ne vacantes.

  Cada solicitud obtiene una puntuación 
y se adjudican las plazas por orden de 
puntuación. 

3.  ¿Dónde se pueden informar las fa-
milias?

Cada curso, la Generalitat de Cataluña 
convoca el proceso de preinscripción y 
matrícula y establece los plazos, el ba-
remo y las circunstancias que hay que 
tener presentes.

ra poder comparar, en el momento de 
escoger, si se adecuan a lo que quere-
mos, qué nos ofrecen que sea diferen-
te, cuáles son los elementos clave de 
su proyecto educativo, etc.

4.  ¿Qué piensan las familias que ya for-
man parte del centro? 

Nos puede resultar muy útil conocer el 
parecer de las familias que recientemen-
te han pasado por el mismo proceso de 
escoger: saber si están contentas con 
el centro, cómo ha sido el proceso de 
adaptación de los niños, etc.

5.  ¿Cómo serán los compañeros de la 
escuela? 

Esta actividad también nos permite co-
nocer al alumnado del centro, ver si es-
tán contentos, si conviven bien y qué re-
lación tienen con los maestros. Algunas 
escuelas incluso optan porque los alum-

  Las escuelas informan ampliamente 
del proceso a seguir y de las circuns-
tancias particulares, de cómo ha ido el 
proceso de preinscripción y de matrícula 
en los últimos cursos y de qué previsio-
nes tienen para el nuevo curso.
  Con toda esta información se puede 
hacer libremente la solicitud de plaza 
para el hijo o hija.

4.  ¿Cómo se formaliza la elección de 
escuela?

Todo el proceso de preinscripción y ma-
trícula se inicia con la solicitud de ad-
misión (solicitud de preinscripción) que 
hacen las familias y que presentan pre-
ferentemente al centro escolar solici-
tado en primer lugar en el plazo que 
cada año establece la Administración 
educativa (habitualmente, a mediados 
de marzo).
  La solicitud se formaliza mediante el 
formulario disponible en la página web 
del Departamento de Enseñanza o en 
los centros educativos. En esta solicitud 
se pueden señalar las diversas escue-
las escogidas por las familias indican-
do el orden de preferencia, en previsión 
de que alguna no tenga plazas suficien-
tes o se tenga que establecer un proce-
dimiento de admisión. 

nos mayores sean los que enseñen el 
centro, o porque algunos antiguos alum-
nos expliquen su experiencia escolar. 
Otra opción es ir a la hora de entrada o 
de salida de los alumnos. Así podréis ver 
cómo son y cómo se sienten. 

6. ¿Cómo es el equipo de la escuela? 
Hablar con el profesorado es un punto 
clave, ya que serán las personas que es-
tarán día tras día con los niños. Captare-
mos si nos hablan con ilusión, compro-
miso y conocimiento de su trabajo, cuál 
es el grado de estabilidad del claustro, 
cuál es su media de edad, etc.

7. ¿Qué aprenderá? 
Hay que saber cuáles son los objetivos 
pedagógicos de la escuela. Cómo se 
promueve la expresión oral, el aprendi-
zaje del inglés y de otros idiomas, la lec-
toescritura, la ciencia, las matemáticas, 
la expresión artística.

8. ¿Cómo aprenderá? 
Hay que saber qué metodología peda-
gógica utiliza la escuela. Si realizan un 
trabajo cooperativo, mediante proyec-
tos, si integran la tecnología en las dife-
rentes áreas, si incorporan centros de 
interés, etc.

9. ¿Las paredes también hablan? 
Las instalaciones no son un criterio de 
elección de centro, pero sí que es im-
portante saber si la escuela las cuida, 
si dispone de aula de informática, cómo 
es el comedor, en qué espacios se ex-
ponen los trabajos del alumnado, etc.

10. ¿Me entenderá la escuela? 
Por último, hemos de estar seguros de 
que nosotros también estaremos a gus-
to en la escuela. ¿Podré hablar con la 
escuela siempre que lo necesite? ¿Cuá-
les son los espacios de participación de 
las familias? ¿Disponen de un servicio 
de acogida si lo necesito?

Escoger escuela, un derecho para ser ejercido

¿Cómo podemos aprovechar 
las jornadas de puertas abiertas?
Estos días muchas familias están inmersas en el proceso de escoger escuela para sus hijos. Para hacer una buena 
elección, es preciso conocer las diferentes alternativas disponibles. Una de las mejores formas es asistir a la Jorna-
da de Puertas Abiertas de las diferentes escuelas candidatas. Mediante esta actividad, los centros dan a conocer, de 
una forma cada vez más experiencial y creativa, cuál es su proyecto educativo, cómo es su profesorado, su funciona-
miento... En otras palabras, ¿qué y cómo aprende su alumnado? Pero, ¿cómo podemos aprovechar la asistencia a 
la Jornada de Puertas Abiertas para nuestro proceso de elección de escuela? He aquí diez consejos para conseguirlo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama el 
dere cho preferente de las familias a escoger el tipo 
de edu cación que se habrá de dar a sus hijos e hijas, 
y así lo reconocen también la Constitución española y la legislación vi-
gente. Pero hay que responder a cuatro preguntas.
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Escola Cristiana de Catalunya

1.  És possible triar el centre desitjat? 
Sí. Sempre que el centre triat en prime-
ra opció tingui places suficients, l’Ad-
ministració educativa ens hi assigna-
rà una plaça amb independència de la 
zona on visquem o qualsevol altra cir-
cumstància.

2.  Quins són els criteris d’admissió en 
cas que un centre tingui més deman-
da que places escolars disponibles?

Es fa un barem atorgant punts en funció 
de diversos criteris. Els criteris que més 
pesen en el barem són:  
•  La presència de germans matriculats 

al centre o pares o tutors legals que 
hi treballin.

•  La proximitat del domicili de l’alumne al 
centre o, si és el cas, la proximitat del 
lloc de treball del pare, la mare, tutor o 
tutora, guardador o guardadora de fet, 
o de l’alumne quan sigui major d’edat. 

1. Què esperem de l’escola? 
Cal fer un llistat de les qüestions essen-
cials que esperem per a l’educació del 
nostre fill/a, de les expectatives que di-
positem en l’escola. També cal identifi-
car quines escoles anirem a veure i en 
quines dates fan les jornades de por-
tes obertes. 

2. Puc fer una visita virtual? 
És recomanable visitar prèviament el 
web de l’escola. Es tracta d’un primer 
pas per conèixer com és el centre i si 
encaixa en les nostres expectatives.

3. Quines respostes vull obtenir? 
L’última acció a fer abans d’assistir a 
les jornades de portes obertes és prepa-
rar un llistat de les qüestions que volem 
saber de totes i cadascuna de les esco-
les que visitem. Això ens resultarà molt 
útil per poder comparar, en el moment 
de triar, si s’adeqüen a allò que volem, 
què ens ofereixen de diferent, quins són 

Les escoles o les administracions in-
formen de les àrees de proximitat que, 
per a cada centre, atorguen la màxima 
puntuació. Però es pot sol·licitar plaça 
fora d’aquestes àrees de proximitat i 
aconseguir-ne si el centre té vacants.

  Cada sol·licitud obté una puntuació 
i s’adjudiquen les places per ordre de 
puntuació.

3.  On es poden informar les famílies?
Cada curs, la Generalitat de Catalunya 
convoca el procés de preinscripció i ma-
trícula i estableix els terminis, barem i 
circumstàncies que cal tenir presents.
  Les escoles informen àmpliament del 
procés a seguir i de les circumstàn cies 
particulars, de com ha anat el procés 
de preinscripció i matrícula els darrers 
cursos i de quines previsions tenen per 
a enguany.

els elements clau del seu projecte edu-
catiu, etc.

4.  Què pensen les famílies que ja for-
men part del centre? 

Ens pot resultar molt útil conèixer el pa-
rer de les famílies que recentment han 
passat pel mateix procés de triar: saber 
si estan contentes amb el centre, com 
ha estat el procés d’adaptació dels in-
fants, etc. 

5.  Com seran els companys de l’es-
co la? 

Aquesta activitat també ens permet co-
nèixer l’alumnat del centre, fixar-nos si 
estan contents, si s’ho passen bé, qui-
na relació tenen amb els mestres. Fins i 
tot algunes escoles aposten perquè els 
alumnes més grans ensenyin el centre, 
o perquè antics alumnes expliquin la 

  Amb tota aquesta informació es pot 
formular lliurement la sol·licitud de pla-
ça per al fill/a.

4. Com es formalitza l’elecció d’escola? 
Tot el procés de preinscripció i matrícu-
la s’inicia amb la sol·licitud d’admissió 
(sol·licitud de preinscripció) que fan les 
famílies i que presenten preferentment 
al centre escolar sol·licitat en primer 
lloc en el termini que cada any esta bleix 
l’Administració educativa (habitualment, 
a mitjan març).
  La sol·licitud es formalitza mitjançant 
el formulari disponible al web del Depar-
tament d’Ensenyament o als centres 
educatius. En aquesta sol·licitud es po-
den assenyalar les diverses escoles es-
collides per les famílies tot indicant 
l’ordre de preferència, en previsió que 
al guna no tingui places suficients i cal-
gui establir un procediment d’admissió.

seva experiència escolar. Una altra op-
ció és anar a l’hora d’entrada o sortida 
dels alumnes. Podreu veure com són i 
com se senten.

6. Com és l’equip de l’escola? 
Parlar amb el professorat és clau, ja que 
seran les persones que estaran dia a dia 
amb els infants. Copsarem si ens parlen 
amb il·lusió, compromís i coneixement 
de la seva feina, quin és el grau d’esta-
bi litat del claustre, quina és la mitjana 
d’edat, etc.

7. Què aprendrà? 
Cal saber quins són els objectius peda-
gògics de l’escola. Com es promou l’ex-
pressió oral, l’aprenentatge de l’anglès 
o d’altres idiomes, la lectoescriptura, 
la ciència, les matemàtiques, l’expres-
sió artística.

8. Com aprendrà? 
Cal saber quina metodologia pedagògica 
utilitza l’escola. Si fan treball coopera-
tiu, per projectes, si integren la tecnolo-
gia en les diferents àrees, si incorporen 
centres d’interès, etc. 

9. Les parets també parlen? 
Les instal·lacions no són un criteri de 
tria de centre, però sí és important sa-
ber si l’escola en té cura, si disposa 
d’aula d’informàtica, com és el menja-
dor, en quins espais s’exposen els tre-
balls de l’alumnat, etc.

10. L’escola m’entendrà? 
Per acabar, hem d’estar segurs que nos-
altres també estarem bé a l’escola. Po-
dré parlar amb l’escola sempre que ho 
necessiti? Quins són els espais de par-
ticipació de les famílies? Disposen de 
servei d’acollida si ho necessito?

Triar escola, un dret per exercir

Com podem aprofitar les jornades 
de portes obertes?
Aquests dies moltes famílies estan immerses en el procés de triar escola per als fills. Per fer una bona tria, 
cal conèixer les diferents alternatives a l’abast. Una de les millors formes és assistir a la Jornada de Portes 
Obertes de les diferents escoles candidates. Mitjançant aquesta activitat, els centres presenten, de forma cada 
cop més experiencial i creativa, el seu projecte educatiu, el seu professorat, el seu funcionament... En altres pa-
raules, què i com aprèn el seu alumnat. Però com podem aprofitar l’assistència a la Jornada de Portes Ober-
tes per al nostre procés de triar escola? 10 consells per aconseguir-ho!

La Declaració Universal dels Drets Humans proclama el dret pre-
ferent de les famílies a escollir el tipus d’educació que 
s’haurà de donar als seus fills i filles, i així ho reconei xen 
també la Constitució espanyola i la legislació vigent. Però cal respon-
dre 4 preguntes.
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Ho trobareu tot a www.triaescola-
cristina.cat. Un espai en línia on cer-
car les escoles a partir de l’oferta edu-
cativa o de la comarca, el municipi o 
el districte on són. Amb un sol clic po-
dreu demanar més informació o, fins 
i tot, sol·licitar una entrevista. Tam bé 
hi trobareu informació sobre com co-
mençar el procés de tria, què fer per 
triar escola, com aprofitar les jorna-
des de portes obertes, com valorar 
un bon projecte educatiu i molt més!

  Un espai en línia en el qual trobareu 
la millor escola per als vostres fills.
  També podeu trobar informació 
a twitter.com/EscolaCristiana i a 
https://www.facebook.com/pages/ 
Tria-Escola-Cristiana

Voleu saber quines escoles 
cristianes hi ha a prop vostre? 
Quina oferta educativa tenen?
Quina és la seva adreça 
o el seu web?

Un món d’opcions a un clic!
Escola Cristiana de Catalunya
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Lectura del libro de Job (Jb 7,1-4.6-7)

Habló Job diciendo: 
  «El hombre está en la tierra cumpliendo un ser-
vicio, sus días son los de un jornalero. Co mo el 
esclavo, suspira por la sombra, como el jor na le-
ro, aguarda el salario. 
  Mi herencia son meses baldíos, me asignan 
noches de fatiga; al acostarme pienso: ¿Cuándo 
me levantaré? Se alarga la noche y me harto de 
dar vueltas hasta el alba. 
  Mis días corren más que la lanzadera, y se 
consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida 
es un soplo, y que mis ojos no verán más la di-
cha.»

Salmo responsorial (146)

R. Alabad al Señor, que sana los corazones des-
tro zados.

Alabad al Señor, que la música es buena; / nues  tro 
Dios merece una alabanza armoniosa. / El Señor 
reconstruye Jerusalén, / reúne a los depor tados 
de Israel. R.

Él sana los corazones destrozados, / venda sus 
heridas. / Cuenta el número de las estrellas, / a 
cada una la llama por su nombre. R.

Nuestro Señor es grande y poderoso, / su sabi -
du  ría no tiene medida. / El Señor sostiene a los hu-
mildes, / humilla hasta el polvo a los mal va dos. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Co 9,16-19.22-23)

Hermanos: El hecho de predicar no es para mí 
mo tivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay 
de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera 
por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. 
Pe ro si lo hago a pesar mío, es que me han en  -
car gado este oficio. Entonces, ¿cuál es la pa ga? 
Precisamente dar a conocer el Evangelio, anun-
ciándolo de balde, sin usar el derecho que me 
da la predicación del Evangelio. Porque, siendo 
libre como soy, me he hecho esclavo de todos 
para ganar a los más posibles. Me he he  cho dé bil 
con los débiles, para ganar a los débiles, me he 
hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, 
a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, pa-
ra participar yo también de sus bienes.

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 1,29-39)

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos 
de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa 
de Simón y Andrés. La suegra de Simón esta-
ba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se 
acer   có, la cogió de la mano y la levantó. Se le 
pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anoche-
cer, cuan  do se puso el sol, le llevaron todos los 
en  fer mos y endemoniados. La población ente ra 
se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfer-
mos de diversos males y expulsó muchos demo-
nios; y como los demonios lo conocían, no les 
permitía hablar.
  Se levantó de madrugada, se marchó al des-
campado y allí se puso a orar. Simón y sus com-
pañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo 
el mundo te busca.» Él les respondió: «Vámonos 
a otra parte, a las aldeas cercanas, para predi-
car también allí; que para eso he salido.» Así re-
corrió toda Galilea, predicando en las sinagogas 
y expulsando los demonios.

DIUMENGE�V�DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre de Job (Jb 7,1-4.6-7)

Job digué als seus amics: «L’home a la terra, no 
està sotmès a servitud, no passa la vida com un 
jornaler? Com un esclau es deleix per asseure’s 
a l’ombra, espera l’hora de cobrar com el treba-
llador. Però a mi, m’ha tocat per herència passar 
mesos en va, la paga que em donen són les nits 
en blanc. Així que em fico al llit ja penso: Quan 
serà de dia perquè em pugui llevar? I estic ne-
guitós del vespre a la matinada. Els meus dies 
han corregut més que una llançadora; ja s’aca-
ben, ja no hi queda fil. Recordeu que la meva vi-
da no és sinó un respir: els meus ulls no torna-
ran a veure la felicitat.»

Salm responsorial (146)

R. Lloeu el Senyor que confor ta els cors des-
fets.

Lloeu el Senyor, dóna bo de cantar! / Lloeu el 
nostre Déu, que és agradós de lloar-lo! / El Se-
nyor reconstrueix Jerusalem / i aplega els dis-
persats d’Israel. R.

Conforta els cors desfets / i embena les ferides. / 
Té comptat el nombre dels estels, / els crida ca-
dascun pel seu nom. R.

És gran el Senyor, i és molt poderós, / és infini-
ta la seva saviesa. / El Senyor sosté els desval-
guts / i abat els injustos fins a terra. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 9,16-19.22-23)

Germans, jo no puc gloriar-me d’anunciar l’evan-
geli: hi estic obligat, i pobre de mi, que no ho fes! 
Si jo m’ho hagués buscat, podria esperar-ne una 
recompensa, però no havent-ho buscat, per a mi 
és un encàrrec que he rebut de Déu. Per quin mo-
tiu puc esperar una recompensa? Doncs que jo, 
quan treballo a difondre l’evangeli, no el conver-
teixi en cosa costosa, sinó que renunciï al dret 
que em dóna el meu servei. Jo sóc lliure: no era 
esclau de ningú, però m’he fet esclau de tots per 
guanyar-ne tants com pugui. Per guanyar els fe-
bles, m’he fet feble com ells. M’he fet tot amb 
tots per guanyar-ne alguns, sigui com sigui. Trac-
tant-se de l’evangeli, estic disposat a fer tot el 
que calgui per poder-hi tenir part.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 1,29-39)

En aquell temps, Jesús, sortint de la sinagoga, 
se n’anà amb Jaume i Joan a casa de Simó i An-
dreu. La sogra de Simó era al llit amb febre, i lla-
vors mateix ho digueren a Jesús. Ell li va donar 
la mà, i la va fer llevar; la febre li desaparegué 
i ella mateixa els serví a taula. Al vespre, quan 
el sol s’havia post, li portaren tots els malalts 
i els endimoniats. Tota la ciutat s’havia aplegat 
davant la porta, i ell va curar molts malalts de 
diverses malalties; va treure també molts dimo-
nis, i no els deixava parlar, perquè sabien qui era.
  De bon matí, quan encara era fosc, es llevà, 
se n’anà en un lloc solitari i s’hi quedà pregant. 
Simó amb els seus companys sortí a buscar-lo. 
Quan el trobaren, li digueren: «Tothom us està 
bus cant». Ell els digué: «Anem a d’altres llocs, als 
po bles veïns, i també hi predicaré, que aquesta 
és la meva missió». I anà per tot Galilea, predi-
cant a les sinagogues de cada lloc, i traient els 
dimonis.

Des de sempre, el problema del sofriment turmen-
ta l’ésser humà de tots els temps i de totes les 
cul tures. 
  També la Bíblia és el mirall de la condició huma-
na; es fa càrrec del crit de dolor que puja inces-
sant des de la terra, crucificada per tant de sofri-
ment. A l’Evangeli, veiem Jesús que no teoritza 
sobre el mal i el sofriment, sinó que els com bat, 
fent fora el regne de Satanàs per fer realitat el 
Regne de Déu amb les seves paraules i les seves 
obres. També les obres de Jesús són paraules; 
diuen qui és Jesús i què vol. Guareix ma lalts, ex-
pulsa dimonis. I tot seguit busca la so li tud: l’ho-
me Jesús necessita les hores de la pregària en 
solitud, la profunda comunitat amb el Pare del 
cel. Després pot anar cap als homes i les dones 
que esperen la Bona Nova del Regne de Déu. Els 
deixebles ho han de veure i aprendre, perquè vi-
vim en una situació precària, des de la qual po-
dem fer pregària. 
  La vida ens empeny. Amb prou feines tenim 
temps, diem. És ben cert: no tenim temps a per-
dre, el temps de la nostra vida és molt valuós i és 
curt. Menjar, dormir, és massa poc valuós. Sem-
pre hem de tornar a fer camí cap a la font a bus-
car l’aigua que calmi la nostra set. Jesús va de-
dicar molt de temps als malalts i turmentats per 
esperits malignes, però sempre buscava la soli-
tud per estar amb el seu Pare. 
  La resposta de Déu a tots els interrogants de 
la humanitat que pateix no és una filosofia teòri-
ca sinó una resposta encarnada en Jesús que pa-
teix amb els homes i les dones. La resposta defi-
nitiva al misteri del sofriment ens ve donat amb 
la vinguda de Crist, al qual Marc presenta com 
aquell qui es fa solidari dels mals dels homes i 
les dones que pateixen. Per això els pot alliberar 
de la situació de sofriment. En aquesta intensa 
jornada de Cafarnaüm, Jesús guareix i allibera 
del sofriment amb el seu cor misericordiós, recor-
rent tota la Galilea, predicant l’Evangeli i guarint. 

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Malaltia 
i guarició
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Un año más, al principio de febrero, 
«Manos Unidas» nos habla del pro-
blema del subdesarrollo y de una 
de sus manifestaciones, el proble-
ma del hambre en el mundo. El le-
ma de esta campaña de 2015 hace 
hincapié en el protagonismo de ca-
da ser humano como persona y co-
mo ciudadano. Dice así: «Luchamos 
contra la pobreza. ¿Te apuntas?»
  Cuando los ciudadanos se impli-
can y se comprometen se siembran 
gérmenes de esperanza que, tarde o 
temprano, darán el fruto espe rado. 
Ciertamente, el futuro del mundo 
depende del compromiso de cada 

uno de los miembros de la huma-
ni  dad. 
  Hoy se vive un proceso de globa-
lización que los últimos años se va 
acelerando. Hay que decir, sin em-
bargo, como nos recordó el papa 
Juan Pablo II, que hoy en día están 
globalizadas la economía y las fi-
nanzas pero no la solidaridad. La 
globalización económica no va acom-
pañada de una globalización social 
suficiente. Tenemos un mundo cada 
vez más interconectado, más infor-
mado sobre lo que ocurre en todas 
partes, pero a pesar de ello esta in-
terconexión desgraciadamente no 

comporta más solidaridad o no la 
comporta en la medida que haría po-
sible la solución de los problemas 
del desarrollo, la falta de educación 
y las carencias en la alimentación y 
en la promoción de las mujeres.
  La Iglesia ofrece una alternativa 
pidiendo el compromiso de todos 
para hacer realidad una globaliza-
ción de la solidaridad. El papa Fran-
cisco, en la línea de sus anteceso-
res —sobre todo Pablo VI, Juan Pa-
blo II y Benedicto XVI—, ha hecho 
una fuerte llamada a trabajar en la 
solución del problema del hambre 
en el mundo, sobre todo con ocasión 
de su visita a la sede romana de la 
FAO, el organismo de las Naciones 
Unidas dedicado a los problemas 
de la agricultura y la alimentación, y 
reiteró este llamamiento en su re-
ciente visita al Parlamento Europeo, 
en Estrasburgo.
  La doctrina social de la Iglesia da 
unos principios éticos fundamen-
tales en los que debería basarse la 
globalización, como la solidaridad y 
la subsidiariedad. La Iglesia reitera 

la centralidad de la persona huma-
na en la sociedad y su capacidad 
de buscar el bien y la justicia. Es-
to exige respetar las cosas que no 
pueden estar sometidas a la ley de 
la oferta y la demanda, empezan-
do por el derecho a la vida, y a una 
vida digna.
  La globalización no debe ser so-
portada como una fatalidad ni cele-
brada como una panacea. Es una 
evolución socioeconómica, políti-
ca y cultural que debe ser orienta-
da con el compromiso de todos, de 
modo que pueda aportar a la ma-
yoría de personas y especialmente 
a las más pobres, los frutos de la 
justicia y de la solidaridad.
  En esta línea trabaja esta ONG 
católica que es «Manos Unidas», 
y por ello, un año más, pido que pue-
da recibir el apoyo económico de las 
personas y las instituciones que 
sienten la responsabili-
dad de promover la soli-
daridad en favor de los 
derechos fundamenta-
les de las personas.

La globalización 
de la solidaridad

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

AGENDA�

Actes i 
conferències
II Trobada de la Delegació d’Aposto-
lat Seglar. «Déu viu a la ciutat. Per 
una espiritualitat laïcal evangelitza-
dora de la cultura urbana», conferèn-
cia de Mn. Xavier Morlans. Dia 12 feb. 
(19 h), a Sant Pau del Camp (c/ Sant 
Pau, 101). Info: t. 933 011 568.

Espai de pregària a l’església del Sa-
grat Cor (c/ Casp, 27). Els tercers 
diumenges de mes (20.30-21.15 h), 
pregària de Taizé. Informació: www.
facebook.com/PregariaCasp

Equips de la Mare de Déu de Barce-
lona. Aprenem a pregar amb les en-
senyances del P. Henri Caffarel. Dia 
11 feb. (17.30 h) a la pquia. Verge de 
Natzaret (c/ Juan de Mena 29, bxos.). 

Adoració eucarística nocturna a la 
Sagrada Família (cripta). Dijous 12 
febrer, de 20.15 h (missa i vespres) 
fins a 23 h. Hi haurà confessors des 
de mitja hora abans. Inscripció torns 
adoració perpètua: apartat de cor-
reus, suc. 44/44063/08014 Bcn. 
Info: t. 662 198 630 (Juan Ribas), 
www.sagradafamiliaadoracio.com

Cursos
Claus de lectura de la Bíblia (VII). 
La dona en el Nou Testament. Dijous 
12 febrer (19 h), «Maria Magdalena», 

amb Begonya Palau. A l’auditori de la 
FJM (c/ València 244, 1r). Informació 
i inscripcions: t. 934 880 888.

Facultat de Filosofia de Catalunya 
(URL). Ofereix cursos en règim obert 
per al públic en general: I) Aules ober-
tes (cursos sobre matèries de filoso-
fia, humanitats i art, als quals es pot 
assistir com a oient, en horari de tar-
da-vespre). II) Diploma d’especialit-
zació en gestió del patrimoni cultural 
eclesiàstic, títol propi URL (Interpreta-
ció del patrimoni, rutes culturals i patri-
moni subtil; Arqueologia cristia na, ico-
nografia i simbologia religiosa; Gaudí 
i el modernisme; Patrimoni bibliogrà-
fic de titularitat eclesiàsti ca). Del 17 
de febrer al 4 de juny, dimarts, dime-
cres i dijous, de 18 a 21 h. Dir. Jau-
me Aymar, coord. Sílvia Coll-Vinent. 
Informació, Secretaria: tel. 934 534 
338 i www.filosofia.url.edu

VIII Jornades d’Ètica i Món Contem-
porani. Tema: «La dimensió social de 
la família». A la Facultat de Teologia 
de Catalunya, dies 9 i 10 de febrer 
(19-20.50 h). Organitzades pel Semi-
nari de Doctrina i Acció Social de l’Es-
glésia (SEDASE). Info: FTC, t. 934 
534 925.

Pelegrinatges
I) A Terra Santa. Del 21 al 28 de maig, 
del 3 al 10 de setembre i del 8 al 15 
d’octubre. Es visitarà Natzaret, Ca  -
far naüm, Betlem, Jericó, Jerusalem... 
II) Ruta franciscana. Del 28 de ju-

liol al 7 d’agost. Visitant Roma, As-
sís, Florència, Pàdua i llocs francis-
cans. Informació i inscripcions: Comis-
saria de Terra Santa dels franciscans 
(c/ Santaló 80, Barcelona, t. 932 092 
388 i t./fax 932 022 757). 

Exercicis 
i recessos
Encontre matrimonial. Moviment di-
rigit a parelles, sacerdots i religioses 

que vulguin millorar la seva relació 
matrimonial o amb la comunitat. Tro-
bada de cap de setmana els dies 20, 
21 i 22 de febrer, a la Casa d’Exerci-
cis Sant Ignasi (Jesuïtes de Sarrià, 
c/ Carrasco i Formiguera, 32, Barce-
lona). Informa ció i inscripcions: tel. 
936 500 721 / 934 621 250.

Recés per a religioses. Dies 21 i 22 
feb., a la Casa Betània 
(c/ Bonavista, 37 - Cor ne -
llà de Llobregat), diri git 
per Mn. Josep Ca sa  nova. 
Info: t. 933 751 102. 

ACTUALITAT

Missa per als catequistes i famílies 
a la basílica de la Sagrada Família 
Presidida pel Sr. Cardenal arquebisbe, 
Dr. Lluís Martínez Sistach
— Zones Pastorals 1, 3 i 5, diumenge 22 

de fe brer (17 h)
— Zones Pastorals 2, 4 i 6, diumenge 1 de 

març (17 h)
  Per poder assistir a les celebracions de l’eu-
caristia que tindran lloc a la Basílica de la Sa-
grada Família és imprescindible la presenta-
ció d’una invitació gratuïta.
  Les invitacions es lliuraran a l’edifici del Se  -
minari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 
231, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, els dies se-
güents:
—De dilluns 16 a divendres 20 de febrer per 
a la Missa del dia 22.
—De dilluns 23 a divendres 28 de febrer per 
a la Missa de l’1 de març. 


