L’Església a Barcelona segueix oberta

L’Església a Barcelona segueix oberta
Descobreix les accions que diferents entitats diocesanes han posat en marxa per
adaptar els seus serveis a les noves necessitats
02 abril, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Davant l’actual situació de crisi sanitària i humanitària a causa del Covid-19, l’Arquebisbat de
Barcelona i els diferents organismes i ens que en depenen han adaptat el servei al poble de
Déu a les noves necessitats. Les parròquies continuen obertes per tots aquells que vulguin
pregar, però l’atenció pastoral s’ha adaptat als requeriments que les autoritats sanitàries
disposen. Tots els serveis religiosos presencials s’han suspès. Els responsables parroquials
atenen els ﬁdels de manera telefònica i per canals en línia com ara el Whatsapp o amb
vídeos de Youtube i altres plataformes digitals. Només continua actiu el servei domiciliari per
casos greus no vinculats al coronavirus, sempre que es garanteixin les mesures de protecció
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necessàries.

Serveis d’atenció espiritual
Durant aquests dies s’ha establert una potent
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Precisament, i en paral·lel, en l’àmbit dels joves s’ha potenciat la creació de xarxes de
voluntaris d’ajuda parroquials, especialment per gent gran, i ara mateix hi ha una crida per
voluntaris joves (menors de 40 anys) per ajudar en tasques auxiliars en l’hospital de
campanya que hi ha a la Fira de Barcelona i a d’altres ciutats, com Badalona.

Ajuda a l’exterior
Mans Unides, l’ONG de l’Església catòlica, aquests dies està impulsant diverses accions arreu
del món que van des del repartiment de kits d’alimentació i higiene ﬁns a la sensibilització
sobre les mesures bàsiques per fer front al contagi. A més, s’està treballant amb els sectors
més empobrits i vulnerables perquè puguin accedir als ajuts dels governs, per poder fer front
a les privacions derivades de la crisi.

L’esplai a casa
La Fundació Pere Tarrés ha llançat una campanya digital que ofereix propostes educatives i
lúdiques a famílies i infants per passar els dies de conﬁnament a casa. Els recursos tenen
formats molt diversos, basant l’entorn del lleure com a eina educativa, amb consells per a
què els pares i mares puguin compatibilitzar l’activitat laboral a distància amb la cura i
educació dels nens. S’hi inclouen jocs en família, cançons o recomanacions literàries i
culturals, tot englobat sota l’etiqueta #EnllocComaCasa.

Docència adaptada
La Universitat Ramon Llull, de la seva banda, continua l’activitat d’ensenyamentaprenentatge en els seus estudis a partir del reforçament de les diferents estratègies,
sistemes i recursos tecnològics ja presents i actius en els respectius entorns i campus
d’aprenentatge virtual de cada Facultat.
També l’Ateneu Universitari Sant Pacià ha transformat completament en docència virtual la
docència presencial que s’estava duent a terme abans de l’aturada del dia 13 de març. En
només dues setmanes, més del 95% de les classes de l’Ateneu ja es fan amb un sistema
d’Aula Virtual. El sistema s’ha implantat en les tres facultats eclesiàstiques, la Facultat de
Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosoﬁa de Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí
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d’Història, Arqueologia i Arts cristianes.
Finalment, des de l’Institut Superior de Ciències Religioses (ISCREB) s’ha potenciat la xarxa
virtual existent i s’ofereixen nous recursos, com ara el curs #CELEBREM, amb Josep Maria
Bové com a professor.
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