
 

El Col·loqui Europeu de Parròquies diu que les comunitats 

eclesials aporten un valor afegit a l’acció social 
 

El 28è Col·loqui Europeu de Parròquies (CEP), que ha tingut lloc a Lisieux (Normandia, 

França) del 5 al 10 de juliol, afirma en el seu document final que «la contribució de les 

comunitats eclesials aporta un “plus” a l’acció social de les institucions seculars». També diu 

que «aquest “valor afegit” no se situa en el pla de la professionalitat (que també és 

indispensable en les institucions confessionals) sinó en el de l’anticipació d’una fraternitat 

universal i del seu abast simbòlic generador d’esperança». Aquesta contribució simbòlica «i, 

al capdavall, sacramental, fa present alhora allò que esperem (la reconciliació de la humanitat) 

i allò que ja s’ha realitzat (per la Pasqua de Crist i pel do del seu Esperit)». 

El Col·loqui, que es fa cada dos anys en una població europea diferent, ha aplegat a Lisieux 

167 persones de 14 països, entre els quals hi havia una vintena llarga de joves. La delegació 

catalana estava formada per 22 persones i era la segona més nombrosa, darrera de Bèlgica (33 

persones). També hi havia participants de França, Itàlia, Suïssa, Ucraïna, Hongria, Alemanya, 

Àustria, Romania, Eslovàquia, Malta, Portugal i Holanda. 

El lema del Col·loqui era: «Enviats a servir. Aneu a les perifèries!». Els membres de les 

comunitats eclesials han d’anar cap a les perifèries, diu el document final intitulat 

«Conclusions i perspectives», «resseguint el moviment de la vinguda de Déu per trobar-se 

amb la nostra humanitat, en la seva atenció als petits, als baldats, als marginats». Ja a l’Antic 

Testament –precisa el document– es pot observar «la voluntat d’un Déu just i compassiu que 

protegeix aquells i aquelles que es troben a les perifèries, especialment la viuda, l’orfe i 

l’immigrant».  

 

Parròquies per a tots  

«La salvació és, certament, portada a les perifèries, però també ve de les perifèries», diu el 

text. I afegeix: «Els pobres, els baldats de tota mena ens evangelitzen». Cal «promoure una 

companyonia amb els pobres», però «s’ha de reconèixer que la composició de les nostres 

parròquies de tipus classe mitjana no ofereix pas la possibilitat d’una veritable companyonia». 

El document reconeix que «de moment, els pobres s’han d’“acontentar” amb unes comunitats 

ad hoc». Queda plantejat aquest desafiament: «passar d’oferir unes “comunitats ad hoc” a 

unes parròquies per a tots». 

El document expressa també aquesta idea: «Les nostres parròquies estan cridades a ser una 

“Església samaritana”» i, per tant, servidora, diaconal. I «l’acció eucarística és el gresol de la 

diaconia» perquè té un abast «eclesiològic» i perquè porta a viure la «lògica del do» fins a 

l’extrem, a semblança de Jesús. 

 

Balanç dels organitzadors 

Mn. Josep Taberner, rector de la parròquia de Sant Pere de Figueres, i Gudrun Theuninck, els 

dos copresidents del CEP, han expressat la seva satisfacció pel desenvolupament del 

Col·loqui. “Ha estat un dels millors dels darrers vuit”, segons Taberner. Cal destacar-ne –diu– 

l’augment de participants en relació amb el col·loqui anterior, el «recorregut teresià» que van 

seguir els participants, i el valor dels dos concerts que s’hi van poder escoltar: el de la 

cantautora Saraï amb el seu grup i el de la coral Tontons chanteurs del Franc Comtat. 

Theuninck, per la seva banda, destaca el contingut de la conferència de Catherine Vialle, que 

va fer que «molta gent s’adonés que ja a l’Antic Testament Déu es preocupa de les condicions 



 

de vida de les persones, especialment de les viudes, els orfes i els immigrants». També 

subratlla la intervenció, en una taula rodona, d’una noia no creient que es troba al carrer –en el 

marc del col·loqui es va fer una capta per ajudar-la– i que pot tirar endavant gràcies a l’ajut 

d’institucions caritatives. El seu testimoniatge va ser «commovedor», diu Theuninck, pel fet 

que va parlar de «la dignitat humana que conserva tot ésser humà, sigui quina sigui la seva 

situació».   

 

Cap a Barcelona 2017 

La propera edició del CEP tindrà lloc l’any 2017 a Barcelona, probablement entre els dies 9 i 

14 de juliol. El tema serà triat el proper mes d’octubre a partir de les preferències expressades 

pels participants en el col·loqui que s’acaba de celebrar. A Lisieux, la delegació catalana del 

CEP va elegir un nou delegat nacional: Mn. Josep M. Rierola, escolapi, que succeeix en el 

càrrec Mn. Lluís Pou, traspassat mesos enrere. Rierola, juntament amb la laica Maria Gibert, 

que continua en el càrrec, estaran doncs al capdavant de la delegació catalana. L’any 2016, 

aquesta delegació organitzarà el minicol·loqui a Reus, probablement els dies 8 i 9 de juliol, 

per preparar el col·loqui del 2017. 


