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L’encert de teixir 
una xarxa 
acollidora

MAC

A la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella 
tothom se sent comunitat
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so al servei del Poble de Déu que 
és a Calella. Un capellà ve a servir 
una comunitat. Encara estem ins-
tal·lats en el model que un capellà 
s’organitza la parròquia com a ell 
li agrada. I això s’ha de trencar o 
no naixerà l’Església del segle XXI 
que ha de germinar.»

Oferir el missatge cristià

Calella és una ciutat de gairebé 
20.000 habitants, de costa, molt 
activa des del punt de vista cul-
tural, associatiu, esportiu... i es-
sencialment turística. «Sobretot 
entre els mesos d’abril i octubre, 
la nostra parròquia rep moltíssi-
ma gent de pas, procedent de di-
ferents països. Som una comunitat 
parroquial acollidora; d’alguns, per 
uns pocs dies, i de molts altres, de 
forma permanent. Hi ha els de Ca-
lella de tota la vida i els nouvinguts 
de diverses provinences. Volem ser 
una sola comunitat parroquial, inde-
pendentment de la llengua que nor-
malment parlem. Ser “catòlics” vol 
dir ser universals, és a dir, diversos 
i integradors», assegura el rector.

«El nostre gran repte és evange-
litzar, en el sentit de donar l’opor-
tunitat d’experimentar que Jesús 
no és un personatge del passat, 
sinó que està viu enmig nostre. En 
aquests temps d’esperit sinodal, 
cal adonar-se que l’Església és lai-
cal, és a dir, que és el Poble de Déu 
qui es constitueix com a expressió 
de l’Església en un determinat lloc. 
Cal contribuir a “desclericalitzar 
l’Església”, en llenguatge del pa-
pa Francesc.» Són paraules de Mn. 
Cinto Busquet, rector de la parrò-
quia de Santa Maria i Sant Nicolau 
de Calella, que ens obre les portes 
per tal d’endinsar-nos en la seva 
comunitat de fe.

I expressa el següent: «L’esforç, 
tant per part meva com dels meus 
col·laboradors immediats, és el de 
fer xarxa, que tota la parròquia es-
devingui més família, més comuni-
tat. No hem de crear una parròquia 
de grupets, sinó una parròquia 
amb molta varietat, on hi hagi es-
pai per a tothom i on tothom s’hi 
senti bé. Que no s’excloguin, sinó 
que valorin recíprocament el que 
fa cadascú. Com a capellà, em po-

Mn. Cinto Busquet va 
arribar a la parròquia de 
Santa Maria i Sant Nicolau 
de Calella el setembre 
del 2016.
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L’interior del temple 
parroquial és d’estil
neoclàssic.

Mossèn Cinto, que forma part del 
Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa de la Generalitat de Catalu-
nya, informa que «a Calella, la nostra 
societat és plural. Un deu per cent de 
la població és de cultura musulmana, 
principalment magribins. A més, cal 
tenir en compte que molts infants ja 
no són batejats i que molts joves i 
persones de mitjana edat, tot i es-
tar batejats, no tenen cap mena de 
vinculació amb l’Església. Tenint en 
compte això i des d’una actitud de no 
imposar res, hem d’oferir el missatge 
cristià i obrir el nostre espai comuni-
tari a qui s’hi senti atret. Per poder-ho 
fer, crear vincles és essencial».

«El vincle positiu amb els altres, 
fraternal i amical, és el fonament vital 
que permet experimentar Déu, així 
com Jesús ens l’ha mostrat. És el Déu 
que descobrim com a Pare, com a 
Mestre i Germà Gran, que camina 
amb nosaltres, i com a Esperit que viu 
en el més profund de nosaltres i ens 
uneix amb el Pare i entre nosaltres. 
Cal passar d’un anunci doctrinal a una 
proposta vivencial: vine i ho veuràs!»

Dinàmica comunitària

Fa sis anys que Mn. Cinto Busquet 
va arribar a la parròquia de Calella. 
«El balanç que faig és positiu, però 
encara és incomplet; sento que som 
a mig camí. M’agradaria que, quan 
em toqui deixar la parròquia, res no 
canviés, que tot anés endavant en 
aquesta dinàmica comunitària i de 
coresponsabilitat que estem imple-
mentant», observa.

L’objectiu primordial de la cate-
quesi és ajudar els pares en la for-
mació religiosa dels seus fills i acom-
panyar infants i adolescents en el seu 
procés de creixement com a perso-
nes i com a cristians. La parròquia 
proporciona sis nivells de catequesi 
(iniciació, primera comunió I, primera 
comunió II, professió de fe, confirma-
ció I i confirmació II), estructurats en 
dos grans grups: «Jesús vol ser amic 
teu» i «Volem ser followers de Jesús».

«Contemplem i compartim —ex-
plica mossèn Cinto— és un espai 
d’interiorització i pregària que es va 
originar quan vaig arribar a la parrò-
quia, arran de la meva experiència a 
l’Extrem Orient i la meva sensibilitat 
cap al silenci i la meditació. És una 
oportunitat per compartir un temps 
de qualitat també amb persones de 
fe no explícitament cristiana que pu-

guin venir. La fe dels occidentals 
ha estat sovint de formes externes 
principalment; cal interioritzar-la. 
Hem de redescobrir el silenci, des 
d’on Déu ens està dient alguna co-
sa, des d’on podem veure amb més 
claredat, amb la llum de Déu, el que 
estem vivint, tant personalment 
com col·lectivament.»

Religiositat popular

La tradició escolta de Calella 
té una manifestació ben visible en 
l’Agrupament Escolta Montnegre, on 
els més joves aprenen a valorar la na-
tura, a treballar en equip, a formar-se 
en valors i a comprometre’s amb la 
societat que els envolta, a través de 
jocs, xerrades, tallers, excursions i 
campaments. S’estructuren en di-
verses branques: castors i llúdrigues 
(de sis a vuit anys), llops i daines (de 
vuit a onze anys), ràngers i noies guia 
(d’onze a catorze anys), pioners i ca-
ravel·les (de catorze a disset anys) i 
truc (de disset a dinou anys).

Mossèn Cinto posa en relleu que 
«la música té un pes específic des-
tacat a les nostres celebracions eu-
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carístiques. El cor parroquial Al-
pha i Omega canta a la missa del 
diumenge al migdia i ha introduït 
moltes cançons noves. A les altres 
tres misses del cap de setmana 
sempre hi ha qui acompanya ins-
trumentalment i possiblement al-
gú que dirigeixi el cant. A la missa 
familiar, que celebrem un cop al 
mes, s’interpreten cants adients 
per a la canalla». I recorda que 
«Calella és una ciutat d’acollida 
de nombrosos festivals internaci-
onals de cant coral, com ara Canta 
al Mar o Sing for Gold».

La parròquia de Santa Maria i 
Sant Nicolau, gràcies a la inicia-
tiva de persones més aviat joves, 
fa cinc anys que ha recuperat el 
Divendres Sant la processó, ano-
menada del Silenci i de la Llum, 
amb passos com el del Crist Ja-
cent, el de la Creu o el de la Mare 
de Déu dels Dolors. Feia quaran-
ta anys que Calella no comptava 
amb una processó de Setmana 
Santa. «Una possibilitat més de 
sortir cap enfora, a través d’una 
expressió de la religiositat popu-
lar», considera el rector.

Fraternitat universal

També hi són presents movi-
ments, com els Cursets de Cristi-
andat o Vida Creixent. Compromès 
des de fa molts anys amb el caris-
ma dels Focolars, Mn. Cinto Bus-
quet ha volgut establir l’anomenat 
Espai Focolar a la parròquia, que 
comprèn actualment dos grups, 
un de gent més gran i un altre de 
persones de mitjana edat, que es 
troben mensualment. Es tracta d’un 
moviment ecumènic que promou la 
comunió en l’Església i la unitat dels 
cristians, treballa per contribuir a la 
fraternitat universal entre persones 
de diferents cultures i creences, al-
hora que fomenta el diàleg amb el 
món contemporani.

Entre les nombroses activitats 
que duu a terme la parròquia, cal 
esmentar la Romeria a Montserrat 
per Tots Sants, d’una durada de cinc 
dies, que enguany ha arribat a la se-
va 94ena edició. «Hi participen 500 
persones. Hi ha també una confraria 
de la Mare de Déu de Montserrat i és 
que la vinculació amb el santuari de 
Montserrat és molt forta», constata 
mossèn Cinto.

Parròquia de Santa Maria 
i Sant Nicolau
Carrer de l’Església, 25 – Calella
Bisbat de Girona
www.parroquiacalella.cat

Missa familiar amb motiu de la festa de la Presentació del Senyor.

A
gustí C

odinach


