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societat
IN MEMORIAM

On és el Cel del pare Manel?
Mor als 75 anys, ingressat per covid a l’hospital, el popular capellà dels més vulnerables
Sense normes, sense distincions,
saltant-te els rituals que no entén
ni... però això no agradava a alguns.
I et van amargar amb denúncies al
bisbat i a Roma. No et van fotre, perquè per sort va canviar qui manava.
Però et va fer mal, perquè sempre
t’has estimat amb un desesperat dolor aquesta nostra pobra, bruta, trista, dissortada Església.
Però no la de sotanes i temples,
sinó la que no té fronteres, que estima per sobre de tot, que es posa al
servei de tothom menys del poder
dominador, masclista i jeràrquic
que enfonsa en la misèria un braç de
la creu de Barcelona i la gent al mar,
o els crema a Mória.

ENRIC CANET
CASAL DELS INFANTS
PER L’ACCIÓ SOCIAL

ra que te n’has anat darrere del Carles Flavià i el
Pepe Rubianes no sé on,
no oblido quin és el teu
Cel: fer una copa als barris nord de Barcelona, els que, amb
el Raval, tot Ciutat Vella i Montjuïc, eren casa teva, el braç de la creu
totalment desigual a l’altre que va
de Pedralbes a Diagonal Mar
d’aquesta Barcelona que crucifica
“els que no tenen”.
I, amb tot, a l’altre braç hi tenies
molts amics i amigues. Gent que
t’ajudava, gent que t’estimava. Els
que no t’estimaven eren els del poder jeràrquic. Manel, ja no som als
anys en què els capellans i les monges circulaven anònimament. Ara
cal anar amb ortodòxia i distinció!
Però a tu l’únic que et distingia era
el somriure murri, despenjat, i anar
de bracet dels més tirats, dels del
barri, els de la presó. I si era una noia, millor. Eres un capellà d’un altre
temps. Ja no encaixaves. Se’ns acaba una època, amb tu i amb el Pere
Casaldàliga. L’època dels que, des de
la mirada profunda de la fe, us heu
emmerdat en el fang del món, dels
desposseïts, dels abandonats. I el
Pere des de la denúncia valenta.
No et faré cap panegíric. Eres humà, divertidament, catxondament
humà. De bars de nit de presó i de
club de dia. Però era la teva humanitat la que feia un Cel al teu voltant.

A

A la terra, al bar i a la presó

Manel Pousa, el pare Manel, amb el seu característic posat bonhomiós. JORDI PIZARRO TORRELL

EDUCACIÓ

Entitats de docents i famílies,
unides a favor de la presencialitat
L.V.
BARCELONA

Entitats de docents i de famílies van
unir-se ahir per reclamar que la tornada a l’escola garanteixi que “el
dret a l’educació i el benestar de
nens i joves estiguin al centre de les
polítiques públiques”. Per això exigeixen els recursos que facin falta
perquè els centres “obrin amb garanties de salut, 100% de presencialitat i una atenció de qualitat”.
Així ho diu el manifest unitari que
van signar l’Associació de Mestres
Rosa Sensat, el col·lectiu Tornem a
les Escoles, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la
Fundació Jaume Bofill, en què asseguren que, en cas de nous confinaments, l’educació “no pot parar durant una emergència”. Deixen clar
que la docència online només pot ser
una eina “complementària” i que en
cap cas “pot substituir l’escola presencial”, i encara menys en un con-

text de grans desigualtats socials i
educatives, en què s’ha posat de manifest la “bretxa digital”.
En aquest sentit, des del Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació
també van insistir que la bretxa digital “ha agreujat la bretxa educativa
preexistent” i que això ha sigut especialment greu als centres de màxima
complexitat. En un comunicat van
reclamar que l’administració prioritzi aquests centres i que garanteixi els recursos suficients per assegurar una ràtio màxima de 20 alumnes.
Les entitats del manifest també
fan peticions a les administracions:
una prestació econòmica als progenitors que hagin de cuidar fills en
quarantena i la cessió d’espais públics i equipaments per fer municipis “educadors”. Precisament el
Consorci d’Educació de Barcelona
va dir ahir que s’han rebut 129 peticions d’ús d’espais a l’aire lliure i
32 més per a equipaments municipals, és a dir: el 40% dels centres
educatius volen més espais.e

Molts et trobarem a faltar. Com al
Jaume Botey. Jo era amic vostre.
Però ho eren tants i tantes! No vull
fer meu el dol. Ans al contrari. Demà tornaré al Cel del pare Manel,
que és aquí a la terra, al bar i a la
presó, al Verdum i a la Trinitat, a la
Barceloneta i al Casal. El Cel que
fem quan, mirant als ulls, sense
cap distinció, sense fronteres de
dogmes de fe, transformem la terra habitable i sostenible des de la
justícia i la dignitat.
Ens costarà molt seguir sense tu,
Manel, perquè anem a la contra a
l’Església i a la societat, però sabem
que hem de plantar cara com fan
tantes persones. I, en tot cas, sempre ens quedaran la Fundació Pare
Manel i el teu somriure murri, i anar
a fer unes copes amb la gent.
Gràcies, pare Manel!e

