
Convidats a sembrar esperança 

El Casal Loiola és un centre de pastoral on tenim, com a missió compartida, 
l’acompanyament, la formació, la celebració i la cura de les persones i comunitats creients, 
perquè creixin com a persones i com a cristians/es en el seu seguiment a Jesús. 

Volem ser un centre acollidor, on persones de totes les sensibilitats i parers, també polítics, 
s’hi puguin trobar a casa. Però també volem tenir, com ha de ser d’acord amb l’espiritualitat 
ignasiana que ens inspira, una mirada atenta, crítica, i en aquests moments preocupada, al 
nostre entorn, a la nostra societat. 

Davant la sentència que es va fer pública dilluns i les reaccions posteriors, lamentem 
profundament la incapacitat de diàleg, d’empatia entre els dos costats, de trobar vies 
d’entesa que haguessin evitat tant sofriment, tantes ferides de mal guarir.  

Orientats pel fet que el treball per la reconciliació és una de les opcions de la Companyia de 
Jesús i de les Comunitats de Vida Cristiana, volem compartir algunes reflexions i 
compromisos en aquests dies que vivim.  

1) Des del Casal Loiola demanem a les persones que tenen autoritat a ser valentes. Molt 
valentes. Tan valentes com per a reconèixer els errors que han tingut. Perquè d’errors se 
n'han comès, i molts, de molt greus, i per part dels dos costats. 

Tan valentes com per tenir sentit d’Estat més enllà dels interessos partidistes, i ser capaços 
de sacrificar uns resultats electorals immediats, per a prendre perspectiva, per a refer 
camins trencats, per a fer gestos valents de reconciliació i reconducció d’una situació 
lamentablement enquistada. I afegiríem que perillosa.  

Tan valentes com per a trobar solucions que vagin a l’arrel de la situació, que siguin 
profundes, solucions creatives i generoses davant una situació de bloqueig i d’espiral que 
no ens duu enlloc. 

També valents per condemnar tota mena de violència i confrontació que no fan sinó 
agreujar la situació.   

El Papa Francesc ja fa anys recordava la importància de que hi hagi bons polítics, i també 
polítics inspirats per l’evangeli i els seus radicals principis, que poden ser llum a la nostra 
societat que passa per moments tan delicats:  

“Demano a Déu que creixi el nombre de polítics capaços d'entrar en un autèntic 
diàleg que s'orienti eficaçment a curar les arrels profundes i no l'aparença dels mals 
del nostre món! La política, tan denigrada, és una altíssima vocació, és una de les 
formes més precioses de la caritat, perquè busca el bé comú” (EG 205) 

2) Però aquesta tasca també ens pertoca a tots i totes. Tots i totes estem convidats a crear 
les bases d’una societat plural, de respecte, acollidora, que valori la identitat de cadascú, 
que aprecii el sentit íntim de pertinença a una cultura, una llengua, a uns valors, i que 
cerqui, des del diàleg i el reconeixement mutu, solucions respectuoses i plausibles a la 
complexitat identitària i de projecte del nostre país. Estem convençuts que és possible. I 
nosaltres ho volem fer moguts pel nostre compromís amb la pau, la justícia, la societat, que 
prové de la nostra mirada creient i compromesa. 



I una de les coses és parlar-ne, dialogar, generar “cèl·lules d’entesa” entre persones que 
tenen diversos punts de vista i s’atreveixen a compartir-ho, a dialogar, a entendre humilment 
i seriosa la posició de l’altre. Sant Ignasi ens recorda la importància d’entendre el que l’altre 
veu i viu: “s’ha de pressuposar que tot bon cristià ha de ser més prompte a salvar la 
proposició dels altres que no pas a condemnar-la; i si no la pot salvar, haurà d’inquirir com 
l’entén l’altre.” (EE 22).  

Com a Casal Loiola volem agafar el compromís de crear aquestes “cèl·lules d’entesa” que 
en puguin anar generant d’altres, i que mostrin que és possible avançar en la reconciliació i 
l’entesa.  

Com a Casal Loiola, per tant, fem una crida a la generositat, la valentia, la creativitat i el 
treball de tots i totes per construir un futur millor que el que veiem ara. La nostra esperança 
cristiana ens impel·leix a avançar cap a ella, amb convicció.  

Nosaltres ho volem fer des de les nostres possibilitats d’acollida, trobada, diàleg, reflexió, 
pregària... pouant en la saviesa de la nostra tradició cristiana i ignasiana que estem 
convençuts que té una aportació a fer. Encara que sigui humil i no faci soroll. 
 

Convidem doncs a totes les persones del Casal Loiola i a tota la societat a treballar, des de 

les diferents sensibilitats, per construir ponts de diàleg i de futur. Ens pertoca a tots! 
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