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RELIGIÓ
Jean Vanier, el fundador de les comunitats de disminuïts psíquics El Arca, va visitar Girona el passat
dimarts. El professor francès va aplegar prop de cinccentes persones que van omplir la Sala Sant Martí

del Seminari per escoltar la seva experiència a través
de la conferència «Respostes alternatives a la marginació». Aquesta era la segona vegada que Vanier
visitava Girona.

El fundador d'El Arca, Jean Vanier, va ser a
Girona presentant alternatives a la marginació
El professor francès va aplegar prop de cinc-centes persones al Seminari del Bisbat
DÚNIA COLOMER

Girona
«Com crear un món en què
ens necessitem els uns als altres en comptes d'estar en competència? Aquesta és la gran
pregunta». I amb la gran pregunta, el professor francès Jean
Vanier va començar dimarts a
Girona la conferència «Respostes alternatives a la marginació», a la qual van assistir prop
de cinc-centes persones.
Des de fa més de trenta anys,
Vanier es dedica als disminuïts
psíquics a través de les comunitats de El Arca. Una feina complexa, però que pel professor es
resumeix amb la frase «tot és
una qüestió de comunicació».
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Es realitza una
Jornada diocesana
de l'espiritualitat
a Banyoles
DdeG
Banyoles.- La Delegació
de l'Apostolat Seglar i el
Consell de laics del Bisbat de
Girona organitza demà, diumenge, una Jornada diocesana d'Espiritualitat. L'acte
es realitzarà a la Casa de
l'espiritualitat de Banyoles i
començarà a les deu del matí
amb l'obertura d'inscripcions —que també es poden
realitzar mitjançant una
trucada telefònica abans
d'aquest divendres—. La jornada estarà constituïda per
diverses pregàries, dues xerrades sobre el tema «Vida i
pregària» —una a les onze
del matí i l'altra a dos quarts
de quatre de la tarda— i un
dinar. El preu de la inscripció és de 500 pessetes i el
dinar en costa 1.500.
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L'Arquebisbat de •
Barcelona critica
l'actitud del
pare Apel·les

Els inicis
La singular aventura de Vanier va començar, tal i com explica ell mateix, el 1964 sense
que «pogués pensar que acabaria havent-hi tantes comunitats». Un «tantes» que actualment i en números es tradueix
en més de cent a tot el món.
Així, doncs, El Arca és present a Catalunya a través de
dues comunitats a Tordera i
Molla, però també a Damasc o a
la Costa d'Ivori.
En qualsevol cas, la filosofia
és sempre la mateixa: afavorir
la integració dels disminuïts
psíquics i respectar les seves
creences, fet que explica que
algunes comunitats estiguin dir i g i d e s per m u s u l m a n s o
hindús.
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• Jean Vanier va ser dimarts a Girona per parlar sobre la marginació en la societat.

En contra del que es pugui
pensar, el principal problema
per gestionar aquestes comunitats «mai no ha estat l'econòmic», sinó que en aquests casos
«el problema és que la gent es
vulgui comprometre per un
llarg temps a conviure amb
aquestes persones». I és que cal
tenir en compte que «es viu amb
ells, fins que s'arriba a tenir-hi
una autèntica amistat».
És per això que l'èxit de les

Avui és així:
Ha canviat molt?
Demà ho veureu.

comimitats depèn sobretot del
nombre de voluntaris. Les llars
de El Arca són petites per
«crear la màxima semblança a
una fímiília». Amb aquesta finalitat, t£imbé es procura que
els horaris i les activitats siguin el més semblant possible
al de les famílies convencionals: tant pel que fa a les qüestions d'àpats, com d'educació o
fins i tot de vacances.
A més, cal tenir en compte

que un equip de professionals
(metges, psicòlegs i assistents
socials), vetlla per tal de dirigir
el projecte terapèutic de cada
persona.
El professor Jean Vanier
aprofitarà la seva visita a l'Estat espanyol per treballar en la
implantació d'una nova comunitat de El Arca a Madrid.
Aquesta serà la tercera comunitat per a disminuïts que hi ha
a l'Estat.

Girona.- L'Arquebisbat
de Barcelona ratifica el contingut de la nota que la Conferència Episcopal Espanyola va emetre el mes de gener
passat, en què censuraven
les accions del reverend José
Apel.les. L'Arquebisbat de
Barcelona considera que
aquest sacerdot «incompleix
els requisits que el Codi del
Dret Canònic estableix per a
les intervencions de clergues i membres d'institucions religioses als mitjans de
comunicació». La polèmica
ha sorgit arran de les reiterades intervencions del mossèn en prograines radiofònics i televisisius, als quals
l'Arquebisbat de Barcelona
demana que deixi de comparèixer.

Demà diumenge, amb el Diari
de Girona, us éntregarem la
làmina número 35 de la col·lecció de fotografies antigues de
les nostres comarques.
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