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Preàmbul 

 
 
 
Administrador Diocesà 
BISBAT DE TORTOSA 
 
“Deixa’t captivar pel seu rostre” és el títol del llibre amb els temes de formació de la 
Pastoral de la salut 2023. 
Preparat per Mn. Joan Manuel Bajo Llauradó, delegat episcopal de la Diòcesi de 
Tortosa i director-coordinador del SIPS de Catalunya, està cridat a ser una ajuda 
inestimable per tots aquells que, en les comunitats parroquials o altres, porten a terme la 
ingent tasca de visitar físicament i acompanyar espiritualment els que viuen la tardor de 
la vida. 
 
Des de fa bastants anys la realitat demogràfica evidencia la importància sociològica 
d´aquest sector de la humanitat –i de l´Església– al qual ens entossudim a canviar el 
nom (vells, ancians, gent gran, tercera edat...) però que representen, sense dubte, un 
potencial que ni la societat –i menys l´Església– pot permetre´s el luxe de no cuidar i 
aprofitar. Aprofitar en benefici de tots: els coetanis i els més joves. 
 
L´estructura dels 10 temes proposats està perfectament organitzada amb el Text bíblic 
per cada tema; la Reflexió pastoral amb abundància de cites del Magisteri; les Qüestions 
per a reflexionar que provoquen i faciliten la participació dels membres del grup; i 
finalment la conclusió amb l´apartat Per a pregar. 
 
Felicito cordialment l´autor, així com la Comissió episcopal per a la Pastoral Social i 
Promoció humana del Departament de Pastoral de la salut, per aquest instrument tan 
valuós per a la Campanya del malalt 2023 de la Pastoral de la salut. 
 
 
Tortosa, 4 de gener del 2023 
 
 
Josep Lluís Arín Roig 
Administrador Diocesà 
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Salutació 
 
 
Deixa't captivar pel seu rostre 
Una salutació fraternal a tots aquells que cuideu els qui pateixen per la malaltia i les 
limitacions que els anys ens van imposant. Agraeixo de tot cor la vostra missió pastoral 
que sempre actualitza la caritat de Crist que va tenir en els qui pateixen els seus 
preferits. Tingueu la certesa d'estar cadascú al “cor” de l'Església. 
En aquesta “Campanya del malalt”, se'ns posa en primer pla la nostra gent gran. Se'ns 
proposa deixar-nos “captivar pel seu rostre” i, com ens proposava el papa Francesc, 
tornar a creure en allò revolucionari de la tendresa i de l'afecte” (Evangelii gaudium 
288). Convé més que mai començar una reflexió acurada, clarivident i honesta sobre 
com la societat contemporània hauria “d’acostar-se” a la població d'edat avançada 
(Acadèmia Pontifícia per a la Vida, La vellesa: el nostre futur…). No calen estratègies, 
sinó relacions humanes. Aquest material que arriba a les vostres mans us serà de gran 
utilitat en aquesta reflexió. 
El papa Francesc posava de manifest “el que va passar amb la gent gran en alguns llocs 
del món a causa del coronavirus. No havien de morir així. Però en realitat una cosa 
semblant ja havia passat a causa d'onades de calor i en altres circumstàncies: han estat 
cruelment descartats. No advertim que aïllar els ancians i abandonar-los a càrrec dels 
altres sense un adequat i proper acompanyament de la família, mutila i empobreix la 
mateixa família” (Fratelli tutti, 19). Fem nostra la petició del salmista: “No em rebutgis 
ara en la vellesa; ara que cau el meu vigor, no m'abandonis” (Sl 71,9). 
Moltes gràcies per la vostra missió, amb el meu afecte i benedicció. 
 
+ Vicente Ribas Prats 
Bisbe d´Eivissa. Responsable de Pastoral de la salut a la CEE. 
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Presentació. 
 
Com ja us comentàrem en les Jornades nacionals de Delegats de Pastoral de la salut, 
encara no s'ha determinat a Roma el lema de la XXXI Jornada Mundial del Malalt (11 
de febrer), que dona començament a la Campanya del Malalt, que conclourà amb la 
Pasqua del Malalt el VI Diumenge de Pasqua, que aquest any serà el 14 de maig. 
Per això, i tenint en compte les catequesis del Papa sobre la gent gran i el document de 
la Subcomissió Episcopal per a la Família i Defensa de la Vida, “L'ancianitat: riquesa de 
fruits i benediccions”, decidim que el tema per a aquesta Campanya de 2023 sigui : “No 
em rebutgis ara en la vellesa; ara que cau el meu vigor, no m'abandonis” (Sl 71, 9) i 
com a lema: “Deixa't captivar pel seu rostre”. 
Agraeixo sincerament a Mn. Joan Manuel Bajo la preparació d'aquest material, fruit 
d'un treball seriós i llarg amb les Catequesis del Papa i el document de la Conferència 
Episcopal. Segur que ens ajudaran a reflexionar i apropar-nos a la nostra gent gran. 
 
José Luis Méndez Jiménez 
Director del Departament de Pastoral de la salut de la CEE 
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Introducció. 
 
 

DEIXA’T CAPTIVAR PEL SEU ROSTRE. 
 
 

«No em rebutgis, doncs, al temps de la vellesa; 
ara que decau el meu vigor no m’abandonis».  

(Sl 71,9). 

 
La vida de les persones és un camí que es recorre des del moment de l’aparició en 
aquest món fins al moment que retornen a la casa del Pare. En aquest camí passem per 
diferents etapes, cadascú té els seus afanys i dificultats, els seus moments de goig i de 
dificultats. Marcats moltes vegades per la malaltia i pel progressiu debilitament de les 
nostres xacres i el progressiu deteriorament de les facultats, de la salut, les persones 
arriben a l’etapa de la vellesa. 
 
Això ha fet que l’Església hagi volgut estar sempre al seu costat per acompanyar-los en 
aquest camí, amb diferents accions, i que enguany la Campanya del malalt de la Pastoral 
de la salut s’hi vol sumar. El marc en què la Pastoral de la salut pot acompanyar 
aquestes persones és ample i variat: Acompanyar integralment la persona gran en 
aquesta etapa de la vida, tant en la família, en la societat, en l’Església respectant al 
màxim la seva dignitat com a persona humana fins al final de la seva història vital.  
Ajudar-los a complir els seus objectius exercint els seus carismes. Motivar-los a 
millorar la seva qualitat de vida. Animar-los perquè siguin subjectes d’evangelització i 
alhora agents actius de la mateixa vida. Ser ponts de reconciliació intergeneracional, 
portadors de pau i esperança. Ser promotors d’aquesta etapa vital tant humanament com 
cristianament. 
 
Aquesta necessària sol·licitud pastoral vers les persones grans, i més en la seva 
fragilitat, no pot deixar de banda les famílies ni la comunitat parroquial i eclesial. Cal 
fer tot el possible perquè les pròpies famílies els acompanyin des de l’afecte i la 
gratitud, de tal manera que les persones grans puguin passar aquest darrer període de la 
vida en la seva llar i preparar-se per la mort en un clima d’escalf familiar. Sense oblidar 
els agents de pastoral, que els acompanyem tots dos. 
 
Que aquest material ajudi tots aquells que des del nostre servei, des de les nostres 
comunitats parroquials, portem aquesta tasca de visita i d’acompanyament als qui 
viuen en la tardor de la vida, deixant-nos captivar pel seu rostre. 
 
 

Mn. Juan Manuel Bajo Llauradó. 
Delegat episcopal Pastoral de la salut Tortosa. 

Director-Coordinador de SIPS Catalunya.  
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1.- 
 La persona gran en la Pastoral de la salut. 

 
 

1.- Text bíblic. 
 

«En tu, Senyor, m’emparo;  que no en tingui un desengany. 
Allibera’m i treu-me del perill; tu que ests bo, escolta’m i salva’m, 

sigues el meu castell inexpugnable, on sempre pugui acollir-me. 
Has decidit de salvar-me; per a mi  ets penyal i plaça forta. 

Déu meu, treu-me de les mans de l’injust, de les grapes malvades del dolent. 
Tu ets la meva esperança, Senyor; he confiat en tu des de petit. 

Tu em tragueres de les entranyes de la mare; acabat de néixer em vaig emparar en tu. 
No he parat de lloar-te!  

Tothom em mirava com un prodigi: eres per a mi un castell de refugi. 
La meva boca no es cansava de lloar-te, de cantar la teva glòria tot el dia. 

No em rebutgis, doncs, al temps de la vellesa; ara que decau el meu vigor no m’abandonis, 
perquè els enemics, que m’espien per matar-me, diuen, parlant de mi: 

“Perseguiu-lo, Déu l’ha abandonat; agafeu-lo, que ningú no el defensa!”. 
Senyor, no t’allunyis de mi; Déu meu, cuita a defensar-me!” 

Que quedin confosos i avergonyits els qui demanen per a mi pena de mort; 
que ploguin les befes i els escarnis sobre els qui volen fer-me mal! 

El que és jo, mantindré sempre l’esperança i et lloaré més i més. 
D’un cap a l’altre del dia, els meus llavis anunciaran la teva bondat. 

T’has mostrat salvador tantes vegades; qui les podria comptar! 
Vindré a explicar, Senyor Déu meu, els teus prodigis, 

 recordaré que és única la teva bondat. 
M’instrueixes, Déu meu, des de petit, i encara avui proclamo les vostres meravelles. 

I ara que soc vell, amb cabells blancs, no m’abandonis, Déu meu, 
fins que proclami el teu poder a aquesta generació, la teva força a tots els qui vindran. 

La teva bondat, Déu meu, arriba fins al cel; les coses que has fet són grans:  
Déu meu, qui és com tu? 

Tu m’has fet veure perills, que han estat molts i molt greus; 
salva’m encara la vida,, torna’m a treure de la tomba profunda, 

fes que recobri el meu bon nom, torna a consolar-me. 
Lloaré amb la cítara, Déu meu, la teva lleialtat; et cantaré al so de l’arpa, Sant d’Israel! 

Enmig dels cants t’aclamaran els meus llavis, perquè tu has rescatat la meva vida. 
D’un cap a l’altre del dia parlaré de la teva bondat, 

perquè han quedat confosos i avergonyits els qui volien fer-me mal». 
(Sl 71,1-24). 

 
 

2.-Reflexió pastoral. 
 
La Pastoral de la salut vol ser la resposta de l’Evangeli entès com la «Bona Nova» 
de la salut que presenta Jesús com a Salut/Salvació de Déu per als homes (Lc 4,18), 
especialment als més fràgils i vulnerables. Però, no es pot limitar a aquesta línia 
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d’acció. Si be l’evangelització i la celebració dels sagraments continuen sent els 
eixos fonamentals d’aquesta pastoral, cal introduir noves maneres d’acompanyar els 
qui volen acostar-se a Jesús Salut: tenir de la dignitat de la persona, la promoció 
humana i social.   
 
Una de les expressions més cridaneres del papa Francesc és la «cultura del descart». 
Freqüentment s’hi refereix en el seus discursos, catequesis i al·locucions. D’aquest 
vast magisteri podem definir-la com una forma de discriminació, com una pràctica 
de l’exclusió. 
 
Aquesta cultura del «descart» és aplicable a la dignitat de molts col·lectius 
vulnerables i fràgils, incideix també de manera molt greu en el grup de la gent gran, 
que són sistemàticament relegats de l'àmbit social i cultural. El vell, en el pensament 
del papa Francesc, juga un rol molt valuós en la societat, ja que és el testimoni de la 
memòria col·lectiva, la presència viva de les arrels d'una cultura, d'una tradició. 
 
La Pastoral de la salut és l’àmbit evangèlic que té present i actualitza l’obra de Jesús, 
veient el seu rostre en aquells que sofreixen: «La Pastoral de la salut és el servei 
d’atenció pastoral i religiosa que la comunitat cristiana catòlica realitza en el món de la 
salut i de la malaltia». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: 
riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 49). Realitzant la seva missió en la trobada 
amb el malalt, la persona gran, la seva família, els professionals i els agents 
pastorals, per potenciar una cultura més sensible al dolor, el sofriment, la soledat, la 
dependència i el final de vida, a través de l’acompanyament pastoral: «Atén 
principalment persones grans i malalts en qualsevol de les seves etapes, en centres 
sociosanitaris, residències, hospitals de la xarxa pública i concertada i en domicilis, a 
través de les parròquies. Aquesta atenció pastoral i religiosa es realitza fonamentalment a 
través de l’acompanyament pastoral». (Ibídem; p. 49).  
 
Per poder fer aquest acompanyament pastoral cal tenir present el concepte de salut 
integral, que fa referència no només a la salut biològica, sinó també a la salut 
biogràfica, que abasta els aspectes psicològics, sociològics i espirituals o 
transcendents de la persona; conformant ambdues la seva biografia única i 
irrepetible. Per això, quan l’ésser humà experimenta la fragilitat o la vulnerabilitat, 
totes les dimensions es veuen afectades i totes requereixen una resposta adequada. 
L’atenció a les necessitats espirituals i religioses dels vulnerables, les seves famílies, 
professionals i agents de pastoral formen part de l’acompanyament pastoral integral 
com ens continua recordant el document esmentat: «És molt important tenir cura de la 
dimensió emocional en aquests moments de fragilitat, de manera que tant el malalt com la 
persona gran es puguin sentir valuosos, cuidats i estimats. Igual d’important és tenir cura 
de la dimensió espiritual perquè és part fonamental de la persona i és la que ens dona, en 
aquests moments, l’oportunitat de “sentir”». (Ibídem; p. 50). 
 
L’activitat pastoral d’acompanyament de les persones grans actualment és urgent, si 
es té en compte el creixement de la població anciana en invertir-se la piràmide 
d’edats. Actualment és un aspecte central de la Pastoral de la salut que, a causa de  
l’augment de la mitjana d’edat, afecta una població més nombrosa, que té moltes 
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necessitats, però, alhora, compta amb indubtables recursos humans i espirituals:  «La 
persona, per tant, ha d’estar en el centre d’aquest nou paradigma d’assistència i cura de 
les persones grans més fràgils. Cada ancià és diferent de l’altre, no es pot passar per alt la 
singularitat de cada història: la biografia, l’entorn de vida, les relacions presents i 
passades. Per identificar noves perspectives d’habitatge i cura, cal partir d’una 
consideració acurada de la persona, de la seva història i de les seves necessitats. 
L’aplicació d’aquest principi implica una intervenció organitzada en diferents nivells, que 
realitza un “contínuum” assistencial entre la pròpia llar i alguns serveis externs, sense 
censures traumàtiques, no aptes a la fragilitat de l’envelliment. [...] Tot això requereix un 
procés de conversió social, civil, cultural i moral. Perquè només així es pot respondre 
adequadament a la demanda de proximitat de la gent gran, especialment la més feble i 
exposada». (Pontificia Academia de la Vida, «La vejez: nuestro futuro». Ciudad Vaticano, 
2021; p. 13-14). 
 
La preocupació pastoral per les persones grans també ha de tenir en compte el sentit 
espiritual i religiós en la seva vellesa. La persona gran està en una etapa important 
del creixement espiritual; necessitar donar una raó al moment en què es troba, la 
malaltia, el patiment i la mort; per poder viure aquest procés vital amb pau interior.  
 
Precisament aquest podria ser el punt de trobada d’ambdues pastorals. Una visió 
pastoral integral de les persones grans, una pastoral capaç de dialogar alhora amb les 
ciències mèdiques, amb les ciències humanes i amb les exigències espirituals-
religioses de l’ancianitat. Perquè la Pastoral de la salut no és només visitar malalts, 
sinó que a més ha de defensar la salut, difondre una concepció més sana de la vida, 
promoure costums més saludables, educar per a la salut, prendre iniciatives per 
evitar la soledat, promoure una vellesa més sana, etc. Aquest podria ser el vincle que 
uneixi la Pastoral de la salut i la pastoral de la gent gran.  
 
 

3.- Qüestions per reflexionar. 
 

a) Sembla oportú fer una reflexió i un plantejament des de la Pastoral de la salut 
de la persona gran, tal com s’ha fet des del pla social, cultural i assistencial? 
 

b) Reflexionar i aportar idees a la consideració del papa Francesc: «La vellesa, 
no és una malaltia, és un privilegi! La soledat pot ser una malaltia, però amb 
la caritat, la proximitat i el consol espiritual podem guarir-la. En qualsevol 
cas, arribar a la vellesa és un do de Déu i un recurs enorme, un èxit que cal 
salvaguardar amb cura, fins i tot quan la malaltia arriba a “discapacitar” i 
sorgeix la necessitat d’una atenció  integrada i d’alta qualitat». 
 
 

4.- Per pregar. 
 

Senyor, escolteu la nostra pregària. 
La persona gran que viu amb nosaltres ha caigut malalt.  
Ajudeu-lo Senyor, perquè no defalleixi i es desesperi. 
Que senti la nostra presència amorosa a cada instant. 
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Volem cuidar-lo  perquè se senti acompanyat, estimat, acollit i valorat. 
Desitgem atendre’l com Vós ho faríeu. 
Ajudeu-nos perquè així sigui. 
Que la seva vulnerabilitat i fragilitat, manifestada en les seves limitacions, malalties o 
dependència, sigui una ocasió perquè la nostra família creixi humanament i espiritualment. 
Que ens ensenyi a estimar desinteressadament i agrair la salut i la vida que Vós ens regaleu. 
Amén. (Anònima).  
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2.- 
 Aproximació a la realitat de la gent gran. 

 
 

1.- Text bíblic. 
 

«Fem ara l’elogi dels homes il·lustres, dels nostres pares, tal com s’han anat succeint. 
És gran la glòria que el Senyor ha creat, ha mostrat la seva grandesa des de sempre. 

Hi ha hagut els qui han regnat en els seus reialmes,  
els qui han estat homes famosos pel seu poder, els consellers notables per la seva 

intel·ligència, els qui han parlat amb anuncis profètics. 
Hi ha hagut els caps que guiaven el poble amb les seves decisions, els qui l’instruïen amb 

la seva intel·ligència i els qui ensenyaven amb paraules sàvies. 
Hi ha hagut els compositors de melodies, els escriptors de poemes, els homes rics, els qui 

tenien poder i els qui vivien en pau a casa seva. 
Tots ells van rebre honors dels seus contemporanis, els tingueren per motiu d’orgull mentre 

van viure. 
Alguns d’ells han deixat un nom, i encara avui en fem l’elogi. 

D’altres, però no han deixat cap record, han desaparegut com si no haguessin existit,  
han passat com si no haguessin arribat a ser,  

igual que els fills que han vingut darrere d’ells. 
Els nostres avantpassats van ser homes de bé i les seves obres justes no han estat oblidades. 

Amb la seva descendència es conserva la bella herència que va sortir d’ells. 
Els seus descendents han estat fidels a l’aliança i, gràcies a ells, també els seus fills. 

La seva descendència continuarà per sempre i la seva glòria no s’esborrarà. 
Els seus cossos van ser sepultats en pau,  

però el seu record perdura de generació en generació.  
Totes les nacions parlaran de la seva saviesa i l’assemblea del poble en farà l’elogi». 

(Sir 44, 1-15). 
 
 

2.- Reflexió pastoral. 
 
El creixent nombre de persones grans causa sorpresa, segons es desprèn de les 
últimes dades de l’informe de l’INE 2022, que alerten de l’anomenat «hivern 
demogràfic» i sobre la severitat del progressiu envelliment per manca de 
naixements, provocant una inversió de la piràmide demogràfica. Els canvis de 
configuració social són lents, però no deixen de ser previsibles per les seves 
conseqüències: afectaran la sanitat, el sistema de sosteniment de les pensions, la 
dependència, la manera de cuidar les persones grans, ja que seran més grans que 
cuidaran persones molt grans: «l’augment de l’esperança de vida i de la qualitat de vida 
provoca que cada vegada hi hagi més persones grans que estan sanes durant més temps. A 
Europa s’ha passat d’haver-hi un 16% a un 30% de persones grans en menys de 50 anys. 
Aquesta data, que inicialment se’ns presenta com una cosa positiva, es converteix en un 
problema econòmic, sanitari, social i eclesial; l’envelliment de la població ha esdevingut 
avui en dia un problema per a molts». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, 
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«La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 12). Fins i tot el papa Francesc 
ens adverteix en les seves Catequesis sobre la situació de l’hivern demogràfic 
respecte a la vellesa com a causant de la cultura del «descart»: «Juntament al 
problema de les migracions, la vellesa és una de les qüestions més urgents que la família 
humana està cridada a afrontar en aquest temps. No és només un canvi quantitatiu; està en 
joc la unitat de les edats de la vida: és a dir, el punt real de referència per a la comprensió 
i l’estima de la vida humana en la seva totalitat. Ens preguntem: hi ha amistat, hi ha 
aliança entre les diferents edats de la vida o prevalen la separació o l’exclusió?». 
(Francisco Papa, «La gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida», en «La edad 
anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 5). 
 
Gran part dels discursos i reflexions sobre la gent gran ens sonen sovint a tòpics 
massa exposats. Aquesta impressió  pot ser deguda, potser, al canvi de paradigma de 
l’envelliment i la presència de la persona gran tant en la família com en la societat, 
en el moment actual.  
 
Els avenços gerontològics i geriàtrics són molts, però no han aconseguit frenar les 
conseqüències d’anar complint anys, tant en el pla fisiològic, com psíquic i social de 
la persona gran, fins i tot incrementat per situacions de més dependència en tots 
aquests àmbits. La societat actual no respecta degudament els drets, la llibertat i la 
dignitat de la gent gran i necessita una sensibilització perquè respecti aquesta 
dignitat promovent una nova manera d’acompanyar-los. La família també ha 
contribuït a l’exclusió de les persones grans a través d’un canvi d’estructura i 
dinàmica, desatenent l’atenció de l’ancià dins de la pròpia llar, juntament amb la 
insuficiència de centres assistencials per ser atesos: «Un desequilibri que té moltes 
conseqüències. La cultura dominant té com a model únic el jove-adult, és a dir, un individu 
fet a si mateix que roman sempre jove. Però, és veritat que la joventut conté el sentit ple de 
la vida, i la vellesa és el buidament de la vida i la pèrdua? És veritat això? Només la 
joventut té el sentit ple de la vida, i la vellesa és el buidament de la vida, la pèrdua de la 
vida? L’exaltació de la joventut com a única edat digna d’encarnar l’ideal humà, unida al 
menyspreu de la vellesa vista com a fragilitat, com a degradació o discapacitat, ha estat la 
icona dominant dels totalitarismes del segle XX. Ho hem oblidat això? (Francisco Papa, 
«La gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida», en «La edad anciana, una 
bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 6). 
 
També l’Església en la seva tasca d’acompanyament pastoral ha de sentir la 
necessitat de promoure iniciatives a favor de la gent sentint-se interpel·lada a 
evangelitzar la gent gran davant la cultura de l’exclusió vigent en la societat: «No 
podem considerar absolutament l’absència de projectes de futur. El projecte vital no 
s’extingeix fins al darrer moment de la nostra existència en aquesta vida. Hem de ser 
conscients d’aquesta realitat, sobretot en la tasca pastoral d’acompanyament i motivació 
de la gent gran». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: 
riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 11), o també com ho refereix el papa Francesc: 
«En resum, per a una edat que ja és una part determinada de l’espai comunitari i s’estén a 
un terç de tota la vida, hi ha -de vegades- plans d’assistència, però no de projectes 
d’existència. Plans d’assistència, sí; però no projectes per fer-los viure en plenitud. I això 
és un buit de pensament, imaginació i de creativitat. Sota aquest pensament, el que fa el 
buit és que la persona gran és material d’exclusió: en aquesta cultura del “descart”, els 
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ancians entren com a matèria d’exclusió». (Francisco Papa, «La gracia del tiempo y la 
alianza de las edades de la vida», en «La edad anciana, una bendición para la sociedad. 
Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 7). 
 
Des del punt de vista espiritual i religiós la persona gran es pot preguntar quin és el 
paper de Déu en aquesta nova situació de vida. Quina resposta pot donar la fe a les 
seves preguntes més profundes? Com encaixa l’espiritualitat i la seva religiositat 
davant aquesta nova etapa?: «La prolongació de la vida incideix de manera estructural 
en la història dels individus, de les famílies i de les societats. Però ens hem de preguntar: la 
qualitat  espiritual i el sentit comunitari són objecte de pensament i d’amor coherents amb 
aquest fet? Potser les persones grans han de demanar perdó per la seva obstinació a 
sobreviure a costa dels altres? O poden ser honrats pels dons que porten al sentit de la vida 
de tothom? De fet, en la representació del sentit de la vida -i precisament en les cultures 
anomenades “desenvolupades”- la vellesa té poca incidència.” (Francisco Papa, «La gracia 
del tiempo y la alianza de las edades de la vida», en «La edad anciana, una bendición para la 
sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 6). 
 
La Pastoral de la salut, que és concebuda com a humanitzadora i evangelitzadora, 
que fa present els gestos i les paraules de Jesús sanador, infonent consol i esperança 
als qui sofreixen, que anuncia el Déu de la vida i que promou la justícia i defensa els 
drets dels més febles, comprometent tota la comunitat cristiana per acompanyar les 
persones en les seves diverses situacions vitals, entre elles l’ancianitat: «Es tracta 
d’un aspecte avui central de la Pastoral de la salut que, a causa de l’augment de l’edat 
mitjana, afecta una població cada cop més nombrosa, que té moltes necessitats, però, 
alhora, compta amb indubtables recursos humans i espirituals».   (Benet XVI. Discurs als 
participants de la XXII Conferència Internacional del Consell Pontifici per la Pastoral de 
la salut, de 17 de novembre de 2007). Atenent aquestes paraules del Papa podem 
apuntar algunes pistes d’acompanyament de la Pastoral de la salut cap a la persona 
gran en situació de vulnerabilitat i fragilitat: acostar-se a la persona gran i al seu món 
per conèixer-lo millor, ajudar-lo perquè segueixi sentint-se persona digna, 
promovent iniciatives que l’ajudin a ell i a la seva família a la seva integració en la 
societat, evangelitzar sobre el valor de la seva vida en aquesta etapa vital. 
 
 

3.- Qüestions per reflexionar. 
 

a) Des de finals del segle XX es parla d’un progressiu envelliment de la 
població en les societats desenvolupades, per causa de factors com la 
transició demogràfica (menys naixements, més morts), una forta emigració, 
l’augment de l’esperança de vida, la disminució de la natalitat. Aquests 
factors poden ser la causa per la qual les persones grans siguin vistes com un 
segment poblacional, objecte circumstancial de vulnerabilitat, abandonament 
i maltractament? 
 

b) Segons  la doctrina social de l’Església, quins canvis s’han de produir en el 
model d’acompanyament de la gent gran a nivell ètic, moral i pastoral per a 
garantir una òptima qualitat d’atenció? 
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4.- Per pregar. 
 

Senyor, us dono gràcies  
per haver-me donat una llarga vida. 
Aquesta vida és la que us ofereixo, Senyor,  
amb totes les seves alegries i les seves penes,  
amb totes les bones accions. 
Gràcies, Senyor, 
perquè em concediu aquests anys de pau  
perquè tingui temps de pregar. 
Doneu-me, Senyor, la transparència de l’ancià,  
que ja no busca res per a ell 
i solament aspira a deixar un record en pau. 
Us miro a Vós, Senyor. 
La vostra vinguda és per a mi una llum. (Jacques Leclerq). 
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3.- 

 Reptes de las persones grans. 
 

 
1.- Text bíblic. 

 
«Entreu per la porta estreta, perquè és ampla la porta i espaiós el camí que condueix a la 

perdició i, són molts els qui hi entren. Però és estreta la porta i dur el camí que condueix a 
la vida, i són pocs els qui el troben. 

Guardeu-vos dels falsos profetes, que vénen a vosaltres disfressats d’ovella,  
però, per dintre són llops rapaços. Pels seus fruits els coneixereu. ¿Es cullen potser raïms 
dels cards, o figues dels arços? Tot arbre bo dóna fruits bons, i l’arbre dolent dóna fruits 

dolents.  
Un arbre bo no pot donar fruits dolents, ni un arbre dolent, dona fruits bons. 

Tot arbre que no dóna bon fruit és tallat i llençat al foc. Així, doncs, pels seus fruits els 
coneixereu».   

(Mt 7, 13-20).  
  

 
2.-Reflexió pastoral. 

 
El pas d’una etapa a una altra en l’itinerari de la vida suposa sempre un repte. És 
lògic que se senti en la transició de la maduresa a la vellesa. No s’ha de tenir por 
d’enfrontar-se a les incidències que comporta. Davant aquesta realitat em ve al 
pensament aquell famós poema del poeta nord-americà Robert Frost, El camí no 
triat (1916) que apareix referit a la pel·lícula El club dels poetes morts (1989): 
...vaig trobar dos camins que es bifurcaven en el bosc i jo... vaig prendre el menys 
transitat, i això va marcar la diferència. Davant d’aquesta cita no puc, tanmateix, 
evitar reflexionar sobre la importància que tenen per a la nostra vida i la nostra 
realització personal les eleccions que es fan al llarg del seu pas. Hem estat creats per 
afrontar reptes; comptem amb la capacitat mental, física, psicològica i fins i tot la 
capacitat de reacció, donades per Déu per assumir i superar els reptes que 
representen viure en aquest món. 
 
Tots, en algun moment de la nostra vida, arribem a alguna realitat que apareix 
davant nostre i tenim diverses opcions per triar. I és en aquesta situació quan s’ha de 
tenir prou coratge per triar el camí correcte. La persona gran, en l’etapa que està 
vivint, també té una dimensió existencial que modifica la seva relació davant les 
situacions que se li van presentant. Vegem tres realitats a què la persona gran s’ha 
hagut d’enfrontar com a repte: 
 
 La soledat no desitjada. Aquesta realitat és un dels principals problemes que 

la persona gran afronta actualment i, segons dades estadístiques, afecta a més 
de la meitat de la població amb més de 80 anys. Tot allò que va associat a 
l’etapa de l’envelliment: la pèrdua progressiva dels recolzaments socials, 
culturals i familiars poden desencadenar l’aïllament social. A causa del seu 



17 
 

efecte tant en la salut física, mental, com emocional, la soledat no desitjada fa 
a les persones grans més vulnerables davant certes patologies que afecten i 
disminueixen la seva qualitat de vida i el seu benestar: «El fet que la soledat 
sigui imposada, la seva durada i la quantitat i qualitat de les relacions són els 
aspectes més importants per entendre per què se sent en algunes circumstàncies, 
tenint present la diversitat de personalitats, i que a mesura que s’envelleix és més 
probable que tots tres es donin alhora, produint un sentiment de solitud més 
profund que en altres etapes de la vida. Sentir-se i viure sense companyia quan la 
persona la desitja i/o la necessita és un dels problemes més greus que ha d’afrontar 
la gent gran, especialment si no tenen afectes i llaços familiars». (Subcomisión 
Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y 
bendiciones». 2022; p. 14). Amb motiu del Congrés «la riquesa dels anys» el 
papa Francesc va animar els participants a col·laborar a acompanyar la 
soledat de les persones grans: «Sortiu als carrers de les vostres parròquies i 
busqueu els ancians que viuen sols. La vellesa no és una malaltia, però amb caritat, 
proximitat i consol espiritual podem guarir-la». (Francisco Papa. Discurso a los 
participantes del Congreso Internacional «La riqueza de los años» de 31 de enero de 
2020). 
 

 Fomentar el diàleg intergeneracional. La manera de relacionar-se les persones 
que pertanyen a diferents generacions és bàsica per al bon funcionament i 
harmonia dels diferents grups que composen la societat. Cada grup 
generacional té coses importants i interessants per oferir als altres, de manera 
que recíprocament es nodreixen en aquests intercanvi. Es podria dir que 
aquestes relacions intergeneracionals són el pilar de l’existència d’un nivell 
de benestar harmònic de la comprensió i acceptació de totes les etapes de la 
vida humana. Aquesta iniciativa pretén sensibilitzar la societat civil i eclesial 
sobre la valuosa contribució que fan les persones grans a la resta de 
generacions: «D’aquí que sigui tan necessari promoure una “aliança entre joves i 
ancians”, per omplir el buit de la indiferència i ajudar els joves a “afrontar el 
futur”, perquè es doni aquesta continuïtat entre generacions i no hi hagi un abisme 
entre els uns i els altres com està passant als nostres dies”. (Subcomisión Familia y 
Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones”. 2022; 
p. 15). El papa Francesc defensa el diàleg intergeneracional i el valor de la 
família en múltiples documents i al·locucions, entre elles les catequesis que 
ha adreçat a les persones grans: «Cal el diàleg entre generacions: si no hi ha 
diàleg entre joves i ancians, entre adults, si no hi ha diàleg, tota generació roman 
aïllada i no pot transmetre el missatge. [...] L’aliança entre generacions és 
indispensable. Una societat on els ancians no parlen amb els joves, els joves no 
parlen amb els ancians, els adults no parlen amb els ancians ni amb els joves, és 
una societat estèril, sense futur, una societat que no mira cap a l’horitzó, sinó que 
es mira a si mateixa. I es queda sola. Que Déu ens ajudi a trobar la música 
adequada per aquesta harmonització de les diferents edats: els petits, els ancians, 
els adults, tots plegats: una bella simfonia de diàleg». (Francisco Papa, «La 
longevidad: símbolo y oportunidad», en «La edad anciana, una bendición para la 
sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 9, 12). 
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 Conseqüències de la pandèmia. La pandèmia de la covid-19 ha canviat 
moltes coses de la nostra vida quotidiana, afectant totes les facetes de la vida 
de la societat. Ha canviat la percepció i el comportament com a societat. Pel 
que fa al món de la gent gran, s’ha fet palès l’anomenat «edaisme»  com una 
realitat  discriminatòria. S’han emfatitzat  les necessitats i vulnerabilitats que 
tenen les persones grans pel que fa al seu dret a la salut: «Si tots som conscients 
que la pandèmia ens ha fet sentir vulnerables i necessitats d’afecte dels nostres 
éssers estimats, de manera especial moltes persones grans han experimentat en 
aquest temps la necessitat que l’Església es mostri més que mai com una comunitat 
sensible i propera als qui pateixen l’abandonament, la soledat i la cultura de 
l’exclusió». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: 
riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 17). Les  persones grans tenen el mateix 
dret a rebre atencions com qualsevol altra persona. Cap vida no és més 
valuosa que una altra. 

 
Potser una de les conseqüències positives d’aquesta situació podria ser la del 
desenvolupament de l’empatia i la solidaritat intergeneracional, entre la gent 
gran i la resta de la societat, de manera especial amb els joves, col·laborant 
cadascú des de la realitat davant la situació de solitud que es va viure en els 
moments més intensos de la pandèmia, com ens ho recorda el papa Francesc: 
«La pandèmia, en la qual encara estem obligats a viure, ha vist -per desgràcia, 
molt dolorosament- un revés per a l’obtús culte a la velocitat. I en aquest període, 
les persones grans van actuar com a barrera davant la “deshidratació” emocional 
dels més petits. L’aliança invisible de les generacions, que harmonitzen els temps i 
els ritmes, ens torna l’esperança de no viure la vida en va. I torna a cadascú l’amor 
per la nostra vida vulnerable, tancant el pas a l’obsessió de la velocitat, que 
simplement consumeix». (Francisco Papa, «La longevidad: símbolo y oportunidad», 
en «La edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de 
la vejez». 2022, p. 11). 
 

 
3.- Qüestions per reflexionar. 

 
a) La pandèmia ha estat una tempesta inesperada i violenta, una dura prova que 

ha copejat la vida de tothom, però de manera especial a la gent gran: malaltia, 
mort personal o de persones properes, solitud, discriminació... La resposta a 
aquestes realitats s’han donat a través del camí fàcil molt transitat, o per 
contra, a través del camí menys transitat? 
 

b) La Pastoral de la salut de quina manera pot acompanyar la gent gran a 
abordar els seus reptes, des d’un punt de vista integral, incorporant-hi la visió 
sanitària, social i pastoral? 
 

 
4.- Per pregar. 

 
A Vós, Déu meu, us elevo la meva pregària,  
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per tots els que se senten aclaparats pel pes dels anys; 
la vostra amorosa presència va permetre  
que es prolonguessin els seus dies aquí a la terra. 
Déu meu, ells miren enrere i veuen tot el camí recorregut,  
des de les entremaliadures de la infantesa  
fins a la fragilitat del moment present. 
Retireu, Senyor, l’amargor dels seus esperits  
i que recordin amb preferència els fets agradables i feliços. 
Esborreu qualsevol senyal de ressentiment causat per la ingratitud  
dels que algun dia van fer camí junts, 
alegreu els seus cors cansats i abatuts, 
doneu els mitjans de reviure les alegries d’una vida normal i sociable. 
Déu meu, espanteu els fantasmes de la solitud, de l’abandonament i del menyspreu. 
Envolteu-los de l’escalf humà el seu viure de cada dia,  
perquè puguin mantenir un ànim ben disposat, obert i feliç. 
Recompenseu la seva disposició que van demostrar, amb la benedicció de la pau  
que ve de Vós i supera totes les limitacions de la vellesa. 
Amén. (Anònim).  
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4.- 
 El valor de la vellesa. 

 
 

1.- Text bíblic. 
. 

«Amb tota la raó Isaïes va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, quan va escriure:  
“Aquest poble m’honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi. El culte que 

em doneu és buit, les doctrines que ensenyen són preceptes humans”.  
Vosaltres abandoneu els manaments de Déu i observeu la tradició dels homes. 

I els deia encara: 
 -Com en sabeu, d’anul·lar els manaments de Déu per conservar la vostra tradició!  

En efecte, Moisès ha dit: “Honra el pare i la mare. I també: Qui maleeixi el pare o la mare 
serà condemnat a mort. Però vosaltres, si algú diu al pare o a la mare:  

Declaro “corban”, és a dir, consagrats a Déu, els bens amb els què us hauria d’ajudar, ja 
li permeteu que no faci res a favor del pare o de la mare. 

Així, amb la tradició que us aneu transmetent, invalideu la paraula de Déu.  
I de coses com aquesta, en feu moltes».  

(Mc 7, 9-13).  
 

 
2.-Reflexió pastoral. 

 
La gent gran no pot restar en una mena de romanent d’experiència, de memòria del 
passat. Reconèixer això ens ha de portar a tots a assumir el compromís responsable 
de valorar-lo com un referent del present que ha viscut el passat i encara el futur. 
 
Al llarg de la història s’ha valorat cada període amb una significació i unes 
exigències determinades. La vellesa ha estat objecte de valoració molt rica. La 
longevitat en si, no és un període estancat, sinó una etapa en moviment continu des 
dels valors socioculturals que dicta la societat: «En el passatge bíblic de les genealogies 
dels avantpassats sorprèn de seguida la seva enorme longevitat: es parla de segles! Quan 
comença, aquí, la vellesa? Un es pregunta: I què vol dir el fet que aquest antics pares 
visquin tant després d’haver generat fills? Pares i fills viuen junts, durant segles! Aquesta 
cadència secular de l’època, narrada amb estil ritual, atorga a la relació entre longevitat i 
genealogia un significat simbòlic fort, molt fort». (Francisco Papa, «La gracia del tiempo y 
la alianza de las edades de la vida», en «La edad anciana, una bendición para la sociedad. 
Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 8). 
 
Per entendre millor la valoració de la persona gran en la nostra societat, és essencial 
comprendre d’on ve i cap on va. La vida és emprendre nous horitzons i il·lusions. El 
valor de les persones mai no ha de pivotar només en el passat, sinó en la mirada 
d’esperança cap al futur. Sense valorar el passat de la gent gran no hi ha cabuda de 
mirar al futur: 
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 Les persones grans en la Sagrada Escriptura. 

Per entendre plenament el sentit i el valor de la vellesa, cal abans de res veure 
el que en diu la Bíblia. Sols a la llum de la paraula de Déu, podem indagar 
quina és la plena dimensió espiritual, moral i d’experiència d’aquesta època 
vital.  Com estímul per poder reflexionar i comprendre el món de la vellesa 
en la Bíblia, es suggereixen alguns punts de referència del text sagrat sobre 
els reptes que ells representen en una societat com la nostra, tan diferent i 
distant: 
- La vellesa com a eternitat (Ex 3, 16). 
- La vellesa com a llibre de saviesa (Sir 25,4). 
- La vellesa assenyada com a patrimoni de la joventut (Sv 4,8). 
- La vellesa com a realçament de les virtuts (Tt 2, 2-5). 
- La vellesa com a promesa de plenitud de benediccions (Gn 12, 3-7). 
- La vellesa com a compliment de les promeses (Lc 2, 34). 

 
En un món com el de la nostra cultura occidental, en què la persona gran no 
és el protagonista del present, i que sembla que compta poc per al futur i el 
passat es redueix a la seva mateixa vida, que interessa a pocs, perquè la 
ciència i l’experiència es transmet avui en dia de manera diferent com es feia 
abans, és bo que hi hagi una nova mirada i una nova reflexió de la persona 
gran des de la perspectiva bíblica: «Aquesta visió respectuosa i plena 
d’admiració davant la vellesa que ens mostra l’Escriptura i la més antiga tradició 
cristiana, en què es subratlla la profunda vinculació de la gent gran amb les seves 
famílies, contrasta amb la realitat que se’ns imposa a l’inici del tercer mil·lenni que 
ens toca viure». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La 
ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 20). 
 

 Les persones grans en la família, la societat i l’Església. 
Actualment la unitat familiar viu una disposició diferent a la d’abans, per 
diferents realitats que han anat apareixent: urbanització, pas de la vida rural a 
la urbanita, la prevalença de la família nuclear, és a dir, dues generacions, 
davant de la família tradicional de tres generacions, porta com a 
conseqüència l’abandonament o almenys la soledat de la gent gran, per la 
qual cosa l’aparició de situacions patològiques com la solitud no desitjada, 
malalties senils psíquiques, desig de no continuar vivint, estan apareixent al 
voltant de l’estructura familiar i de manera especial en la gent gran: «Avui 
amb l’ajuda de la paraula de Déu que hem escoltat, obrim amb un passatge a 
través de la fragilitat de l’edat anciana, marcada especialment per les experiències 
del desconcert i del desànim, de la pèrdua i de l’abandonament, de la desil·lusió i el 
dubte. Naturalment, les experiències de la nostra fragilitat, davant de les situacions 
dramàtiques -de vegades tràgiques- de la vida, poden succeir en qualsevol temps de 
l’existència. [...] En l’experiència humana, l’amor –com es diu generalment- és 
descendent: no torna sobre la vida que hi ha al darrere de l’esquena amb la 
mateixa força amb què s’escampa sobre la vida que encara és al nostre davant. La 
gratuïtat de l’amor també apareix en aquesta realitat: els pares ho saben des de 
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sempre, els avis ho aprenen aviat. Tot i això, la Revelació obre un camí per a una 
restitució diferent de l’amor: el camí d’honrar qui ens ha precedit comença aquí: 
“honrar els ancians”». (Francisco Papa, «Honra a tu padre y a tu madre: El amor 
por la vida vivida», en «La edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis 
del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 30-31). 
 
La família és el suport més sòlid que l’ésser humà pot tenir a qualsevol edat, 
però és en l’ancianitat en què aquesta presenta una significació especial. És 
en el seu si on els membres que la conformen han d’aprendre a atendre i 
alhora adaptar-se que el seu ésser estimat està vivint la darrera etapa, que pot 
ser breu o perllongada la seva vida: «Les persones grans abans que res són 
esposos, germans, avis d’altres persones. Per tant, volem posar en relleu que el lloc 
de la gent gran és la seva família, on per una banda, tenen molt a aportar i, d’altra, 
han de ser acollits cuidats i respectats». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida 
de la CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 21).  

 
La família constitueix el suport psicològic per molts dèficits de la gent gran per 
ajudar-los a substituir el seu rol de protector pel de protegit, de forma harmònica, 
mantenint el respecte i la valoració que li dona el seu status anterior, l’experiència i 
l’esforç que han fet.  
 
La societat, la família i la pròpia persona gran necessiten un estil de vida en el qual 
estiguin presents algunes orientacions respecte a la salut, com poden ser: 

a. Millorar l’autoestima i l’autoimatge de la persona gran, per passar de ser 
depenent a ser actiu, a causa de la disminució de les capacitats en tots els 
nivells. 

b. El suport emocional de la família, ja que pot formar part de l’adaptació i la 
superació de problemes de qualsevol índole. 

c. La persona gran, com a ésser social, ha d’estar vinculada sempre a la relació 
intergeneracional i no aïllar-lo perquè no es relacioni apropiadament per les 
seves vulnerabilitats o disminucions de les seves facultats. 

d. Han de ser valorats els factors de risc, per la importància vers l’atenció, tant 
individual com familiar i comunitària. Tots han de ser tinguts en compte a 
nivell biològic, psicològic, social i espiritual. 

 
 La persona gran portadora de les arrels i la memòria. 

En la tradició de l’Església hi ha tot un bagatge de saviesa que sempre ha 
estat la base de la cultura de proximitat als ancians, una disposició a 
l’acompanyament afectuós i solidari a la part final de la vida. És molt 
necessari recuperar la figura de la persona gran com a avi: «Ens hem d’ajudar 
a trencar amb una societat que es redueix a una mera realitat econòmica o a una 
xarxa de relacions guiades per la funcionalitat i per l’interès, i per aquesta raó cal 
posar el valor de la vellesa com a dipòsit de saviesa i experiència que ajuda els més 
joves a caminar pel camí correcte». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la 
CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 23) . Per això, ells, 
que són memòria viva de la família, tenen la transcendental missió de 
transmetre el patrimoni de la fe als joves: «La transmissió de l’experiència de la 
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vida dels avis als nets. Lamentablement avui això no és així i es pensa que els avis 
són material d’exclusió: ¡no! Són la memòria viva d’un poble i els joves i els infants 
han d’escoltar els avis. En la nostra cultura, tan “políticament correcta”, aquest 
camí es veu obstaculitzat de diverses maneres: en la família, en la societat, en la 
mateixa comunitat cristiana». (Francisco Papa, «La despedida y la herencia: 
memoria y testimonio», en «La edad anciana, una bendición para la sociedad. 
Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 21). 

 
 

3.- Qüestions per reflexionar. 
 

a) La persona gran, en el pensament del papa Francesc, juga un rol molt valuós 
en la societat, ja que és el testimoni de la memòria col·lectiva, la presència 
viva de les arrels d’una cultura, d’una tradició. Per què, doncs, són 
sistemàticament relegats del cos social en el marc de la cultura occidental 
contemporània? 
 

b) Davant les qualitats que ja no es posseeixen, com pot la Pastoral de la salut 
acompanyar les persones grans per reforçar les qualitats perdudes i les que 
encara es conserven, de manera positiva? 
 
 

4.- Per pregar. 
 

S’entenen bé! 
 
Per l’oïda el net aprèn la saviesa i l’experiència. 
Parla l’avi, amb paciència i tendresa.  
 
Però l’avi també establirà un pont amb el món diferent que ja no entén i se li escapa. 
Parla el net entremaliat; conta les teves aventures i els teus descobriments. 
 
Parla el net. I no ho diguis a ningú. Però ara em sento com tu. Aprenent el llenguatge i la 
clau d’un món diferent que m’espera. 
 
Tots dos afrontarem el nou futur. I allà, des de dalt, vigilaré els teus passos algun dia: seré la 
veu indesxifrable que t’animi i la mà que t’estarà ajudant sense que tu ho adverteixis. 
Amén. (Antonio Aloso; Bienaventuranzas del atardecer.). 
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5.- 
 Acompanyar la persona gran des de i per la pastoral. 

 
 

1.- Text bíblic. 
 

 «Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d’uns bandolers, que el 
despullaren, l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig mort.  

Casualment baixa per aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l’altra 
banda. Igualment, un levita arribà en aquell indret; veié l’home i passà de llarg per l’altra 

banda. 
Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí.  

S’hi acostà, li amorosí i les ferides amb oli i vi i les embenà;  
després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l’hostal i se’n va ocupar. 

L’endemà va treure dos denaris i els va donar a l’hostaler dient-li:  
-Ocupat d’ell i. Quan jo torni a passar; et pagaré les despeses que facis de més. 

Quins d’aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l’home que va caure 
en mans dels bandolers? 

Ell em respongué: 
“El qui el va tractar amb amor”. 

         Llavors Jesús li digué: 
           “Ves, i tu fes 

igual”». 
(Lc 10, 30-37). 

 
 

 
2.-Reflexió pastoral. 

 
Des que el papa Francesc va assumir el pasturatge de l’Església universal, ha arribat 
l’aire fresc del protagonisme dels laics cristians, ja que «tots estem cridats a créixer 
com a evangelitzadors, es necessita una formació, un aprofundiment del nostre amor i un 
testimoniatge més clar de l’Evangeli... En aquest sentit, tots ens hem de deixar evangelitzar 
constantment; però això no vol dir que hàgim de postergar la missió evangelitzadora, sinó 
que trobem la manera de comunicar Jesús en la situació que ens trobem». (Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, E.A.: «La alegría del Evangelio»; nº 221). Des d’aquesta aposta, es fa 
plausible que el laic ancià es converteixi en testimoni d’aquesta missió eclesial no 
tant per ser objecte de la pastoral i de l’evangelització de l’Església, i obrir el repte 
de convertir les persones grans en animadors i artífex de l’evangelització. Doncs bé, 
en aquesta evangelització la gent gran exerceix un doble paper. D’una banda, són 
destinataris d’aquest missatge que subratlla el valor i la vàlua de la vida humana, 
fins i tot marcada per la fragilitat i la vulnerabilitat, però per l’altra banda, per 
aquesta mateixa raó es converteixen en profetes testimonis qualificats. Malgrat la 
seva edat o la seva aparent vulnerabilitat, la seva vida es mereix tot respecte. I, ells, 
alhora, amb la seva pròpia experiència, ajuden les noves generacions a valorar  la 
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vida i el seu sentit últim: «Tots ens hem de sentir convidats a estimar i valorar les 
persones grans, a ajudar-les en les seves necessitats pastorals i acompanyar-les perquè 
puguin ser protagonistes del seu propi acompanyament pastoral, impulsant el seu rol actiu 
en l’Església i en la societat [...]. Envellir no ha de treure la persona de la realitat en la 
qual està inserit, ha de continuar impicat com abans en la seva relació amb els altres, fins i 
tot, des de les seves limitacions físiques, psicològiques i fins i tot espirituals». (Subcomisión 
Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones», 
2022; p. 25).  
 
D’aquesta reflexió se’n desprèn, segons l’exemple del bon samarità, que a més 
d’acollir el valor de la vida humana, la gent gran necessita sentir la proximitat de ser 
acompanyats en aquesta etapa vital. Acceptar les xacres de la vellesa amb serenitat, 
sense fer-los prevaldre sobre els altres, rebre el missatge de la dignitat de la vida, 
encara que sigui limitada o depenent: «La dignitat de cada ésser humà és inherent, 
intrínseca, inviolable i independent de les condicions que l’envolten. Tot i que el dolor, el 
sofriment  i la malaltia són realitats que ens fan sentir impotents, la resposta no es troba a 
descartar la vida d’una persona malalta, perquè quan ja no és possible curar la persona de 
la seva malaltia és obligatori èticament acompanyar-la en els moments finals de la seva 
vida en aquest món». (Ibídem; p. 29). 
 
D’altra banda, aquesta mateixa fragilitat pot ser una bona manera d’evangelitzar. El 
papa Francesc l’exposa en una de les catequesis sobre la vellesa:  «Tota la societat 
s’ha d’afanyar a atendre els ancians –són el tresor!- cada cop més nombrosos, i sovint 
també més abandonats. [...] L’ancià del salm confia a Déu el seu desànim: “Perquè els 
enemics, que m’espien per matar-me, diuen parlant de mi: “perseguim-lo, Déu l’ha 
abandonat; agafeu-lo, que ningú no el defensa”. Les conseqüències són fatals. La vellesa 
no només perd la dignitat, sinó que es posa en dubte fins i tot que mereixi continuar. Així, 
tots estem temptats d’amagar la nostra pròpia vulnerabilitat, amagar la nostra pròpia 
malaltia, la nostra edat i la nostra vellesa, perquè temem que siguin l’anticipació de la 
nostra pèrdua de la dignitat. Preguntem-nos: És humà induir aquest sentiment? Per què la 
civilització moderna, tan avançada i eficient, se sent tan incomoda amb la malaltia i la 
vellesa; amaga la malaltia i la vellesa? I per què aquesta política, que es mostra tan 
compromesa a definir els límits d’una supervivència digna, és alhora insensible a la 
dignitat d’una convivència afectuosa amb les persones grans i amb els malalts? [...] Hi ha 
llavors un “magisteri de la fragilitat”, no amagar les fragilitats, no. Són veritables, hi ha 
una realitat i hi ha un magisteri de la fragilitat, que la vellesa és capaç de recordar de 
manera creïble per tots els que conformen l’arc de la vida humana. No amagar la vellesa, 
no amagar les fragilitats de la vellesa. Aquest és un ensenyament per a tots 
nosaltres.”(Francisco Papa, «No me abandones cuando decae mi vigor. (Sal 71,9)», en «La 
edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez»; 2022, 
p. 60, 62). 
 
L’evangelització i l’acompanyament de la gent gran no necessiten tant de grans 
discursos com de proximitat personal, senzilla i constant, així com de petits i 
quotidians actes de comprensió i empatia a la manera del samarità de la paràbola: 
«Cal renovar la necessitat i les ganes de voler seguir fent camí amb els germans i 
germanes, més vulnerables, afectats per la malaltia, la limitació mental, el desassossec, la 
dificultat per comprendre el missatge de salvació des de la perspectiva d’aquelles persones 
que, cansades de la vida, no hi troben sentit. 
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Vessem el bàlsam d’una pastoral que toqui la sensibilitat i l’esperit d’aquests germans que 
experimenten la fragilitat, imitant el saber fer i el saber estar present amb amor del bon 
samarità». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: riqueza de 
frutos y bendiciones», 2022; p. 29).  
És evident que les persones grans són destinataris de la missió de l’Església i que ho 
han de ser d’una manera específica. Anunciar l’evangeli i acompanyar la gent gran 
és un deure de tota la comunitat eclesial. Però aquesta comunitat ha d’assumir la 
consciència del protagonisme que s’ha de reconèixer a les persones grans, ja que és 
molt més el que donen que el que reben. De formes molt diverses i en ambients molt 
diversos poden ser subjectes actius de l’evangelització i de l’acompanyament: «La 
seva acció evangelitzadora com a agents pastorals en l’acompanyament té, principalment, 
dos grans àmbits d’actuació: amb les noves generacions i amb els seus coetanis». (Ibídem; 
p. 29). 
 
Pel que fa a l’evangelització de les noves generacions, la gent gran col·labora amb la 
tasca de transmetre a aquestes generacions les vivències més profundes de la fe. En 
un món i una societat tan líquida com la actual, és la gent gran la que transmet la 
vivència de la fe, l’experiència de Déu, l’esperança i l’amor cristià: «Avui dia, en la 
nostra societat secularitzada, les generacions actuals dels pares no tenen, la gran majoria, 
la formació cristiana i la fe viva que van tenir ells. Qui millor, en aquesta situació, que el 
avis per transmetre la joia de la fe, l’amor a Déu i l’esperança que no defrauda, a les 
generacions més joves? Són una baula indispensable per educar els nens i els joves en la 
fe». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y 
bendiciones», 2022; p. 34). També ho expressa el papa Francesc amb aquestes paraules: 
«És precisament la vellesa -i això és maco pels ancians- la que apareix aquí en un lloc 
decisiu, el lloc insubstituïble d’aquest testimoni. Un ancià que, a causa de la seva 
vulnerabilitat, acceptés considerar irrellevant la pràctica de la fe, faria creure als joves que 
la fe no té cap relació real amb la vida. Els semblaria, des del seu inici, com un conjunt de 
comportaments que, si cal, poden ser simulats o dissimulats, perquè cap és tan important 
per a la vida». (Francisco Papa, «Eleazar, la coherencia de la fe, herencia del honor», en «La 
edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez»; 2022, 
p. 40). 
 
També es molt important aquesta missió d’acompanyament i evangelització de la 
gent gran en el cercle d’amics i coetanis. Davant d’ells estan cridats a ser testimonis, 
propers i humils, de la seva fe i de la seva esperança: «Avui adquireix una especial 
importància l’apostolat de les persones grans amb els seus coetanis en forma de testimoni 
de vida... Aquest acompanyament s’ha de fonamentar en el testimoni d’una vida viscuda en 
l’experiència de l’amor de Déu, il·luminada per la fe en Crist i l’esperança de la vida 
eterna a la qual el Senyor ens ha cridat». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la 
CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones», 2022; p. 35) . Igualment, també ho 
refereix el papa Francesc en les seves catequesis sobre la vellesa: «Potser ens 
correspon precisament a nosaltres, els ancians, una missió molt important: tornar a la fe el 
seu honor, fer-la coherent que és el testimoni d’Eleazar, la coherència fins al final. La 
pràctica de la fe no és el símbol de la nostra feblesa, sinó més aviat el signe de la seva 
força. Ja no som nens. No fem broma quan ens posarem en el camí del Senyor!» (Francisco 
Papa, «Eleazar, la coherencia de la fe, herencia del honor», en «La edad anciana, una 
bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez»; 2022, p. 42). 
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3.- Qüestions per reflexionar. 
 

a) Cadascú de nosaltres també pot sentir les atencions que l’Església, a través de 
la Pastoral de la salut, ens ofereix. A través de la paràbola del bon samarità, 
assenyalar quines obligacions tenim amb aquells qui pateixen, estan ferits o 
són vulnerables? 

 
b) Des de la fragilitat i la vulnerabilitat també es pot ser testimoni de Déu per 

als altres. Com poden implicar-se les persones grans per ser «bons 
samaritans» o almenys hostalers de les generacions joves i els seus coetanis? 
 
 
 

4.- Per pregar. 
 

Jesús, 
si Vós voleu em podeu guarir.  
Us ensenyo les meves ferides, les meves nafres, el meu dolor, 
les meves debilitats, les meves limitacions.  
Soc del tot vostre per a estimar-me i fixar-vos en mi. 
Vull transmetre als altres aquest amor que m`heu donat. 
Ensenyeu-me a ser bon samarità, el vostre bon samarità. 
Amén (Anònim). 
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6.- 
 Acompanyar els qui acompanyen:  

Els cuidadors familiars. 
 
 

1.- Text bíblic. 
 

«Honra el teu pare d’obra i de paraula i obtindràs la seva benedicció.  
Fill meu, acull el teu pare quan sigui vell, no l’entristeixis durant tota la seva vida. 

Si perds el seny, siguis comprensiu; no el tractis amb menyspreu, tu que et trobes en 
plenitud de les forces. 

Déu no oblidarà que t’hagis apiadat del teu pare, no et tindrà en compte els pecats i 
mantindrà la teva casa».  

(Sir 3; 8, 12-14). 
 

 
2.-Reflexió pastoral. 

 
L’envelliment és una etapa natural de la vida, però no es pot negar que aquesta 
comporta, en algunes ocasions, unes pèrdues notables i limitacions en la gent gran. 
És per això que sorgeix la necessitat de comptar amb l’ajuda d’altres persones per 
les necessitats que aquestes pèrdues i debilitats ocasionen, a través del suport i 
l’acompanyament d’una persona cuidadora. 
 
A casa nostra, la majoria de les persones grans dependents que requereixen un 
cuidador són cuidades per la família. Aquest tipus d’atencions s’anomena informal o 
familiar, i són les que fan els parents, amics o veïns en l’àmbit domèstic. Aquesta 
modalitat sorgeix perquè l’entorn familiar és el context principal on la malaltia i la 
dependència es presenten i on es tracta de resoldre. De totes aquestes atencions que 
reben les persones grans: «El 80-88% els rep exclusivament de la família, mentre els 
serveis formals els porten a terme la resta». (IMSERSO; «Las personas mayores en España, 
perfiles. Reciprocidad familiar». 1995 p. 259). 
 
Les persones grans, en arribar a una edat o a unes condicions físiques molt 
dependents, han de ser cuidades i ateses, vulguin o no, fins i tot per evitar situacions 
límit o irreversibles, com al seu dia van ser cuidats els fills. No haurien d’haver 
d’esperar a rebre l’ajuda, quan ja no tenen forces per seguir autònomament, tal com 
ens ho recorda el papa Francesc en les catequesis sobre la vellesa: «Si us plau, 
custodieu els avis. I si perden el cap, custodieu-los també perquè són la presència de la 
història, la presència de la meva família, i gràcies a ells jo soc aquí, ho podem dir tots: 
gràcies a tu, avi o àvia, jo soc viu. Si us plau, no els deixeu sols. I això, de custodiar els 
ancians, no és una qüestió de cosmètica ni de cirurgia plàstica, no. Més aviat és una 
qüestió d’honor, que ha de transformar l’educació dels joves respecte a la vida i a les seves 
fases. L’amor pel que és humà que ens és comú, i inclou l’honor per la vida viscuda, no és 
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una qüestió de gent gran. Més aviat, és una ambició que il·luminarà la joventut que hereta 
les millors qualitats. La saviesa de l’Esperit de Déu ens concedeixi d’obrir l’horitzó 
d’aquesta autèntica revolució cultural amb l’energia necessària». (Francisco Papa, «Honra 
a tu padre y madre: el amor por la vida vivida», en «La edad anciana, una bendición para la 
sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 34). 
 
Tenir cura d’una persona gran pot significar “sentiments trobats” moltes vegades per 
part dels cuidadors dins de la família, influenciats pel reconeixement, l’obligació, el 
deure, la gratificació de tots els sentiments i sensacions rebudes al si de la família. A 
més, pot ser considerada tasca difícil, esgotadora, que requereix molta 
responsabilitat, dedicació, coratge, paciència i força de voluntat: «Les cures donades 
per la família a les persones grans dependents constitueixen la xarxa de suport més 
important i més ben valorada per elles. [...] El cuidador desconeix quant de temps ho haurà 
de ser, així doncs, s’ha de formar, planificar i preparar per poder desenvolupar la seva 
funció en les millors condicions. Per això, entre altres mesures, ha d’atendre la seva pròpia 
salut i benestar, evitant l’aïllament i la pèrdua de contactes amb el seu entorn familiar, 
social i religiós, així com demanant ajuda a les persones del seu entorn sense esperar que  
li ofereixen. El cuidador presenta dos riscos que cal atendre i prevenir; la solitud i la 
síndrome del cuidador cremat». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La 
ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 40-41). 
 
El cuidador familiar (informal) assumeix aquest rol per iniciativa pròpia, és a dir, 
assumeix aquest rol perquè ho sol·licita, perquè és el més proper o més indicat 
d’acord amb la família. No obstant això, malgrat la seva important funció en la 
nostra societat, els cuidadors familiars no reben la formació, la preparació o el suport 
necessaris per part dels sistemes sanitaris ni organitzacions que existeixen per aquest 
acmpanyament a la gent gran. Tenen el dret i l’obligació de formar-se. Necessiten 
adquirir els coneixements indispensables, desenvolupant les habilitats fonamentals 
per fer l’acompanyament als seus familiars grans i, alhora, sentir-se acompanyats 
ells mateixos: «Els cuidadors necessiten sentir-se acompanyats en el patiment, angoixa i 
esgotament que produeixen la contínua cura d’una persona gran depenent». (Subcomisión 
Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones». 
2022; p.42). Aquest cuidador és, en moltes ocasions, el recurs, l’instrument i mitjà, 
pel qual es proveeixen les atencions específiques i moltes vegades les atencions 
especialitzades a la gent gran dependent. És a dir, s’hi disposita o descansa el 
compromís d’acompanyar l’altre. Per això, una persona cuidadora compleix la 
funció de facilitar i proporcionar les cures necessaries combinant la preparació i 
competència professional a través de la «formació del cor»: «Els cuidadors també 
poden requerir una altra forma d’acompanyament de gran valor: el respir familiar, que té 
per finalitat lluitar tant contra la solitud com contra la síndrome del cuidador cremat. Es 
tracta de proveir un voluntariat social la tasca del qual sigui substituir regularment el 
cuidador en el seu treball habitual, perquè disposi d’algunes hores a la setmana en què es 
pugui relaxar i desconnectar de la pressió assistencial en què viu». (Subcomisión Familia y 
Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p.43). 
 
La formació dels agents pastorals que ajudin aquests cuidadors informals, de manera 
especial els voluntaris, ha estat sempre una preocupació constant per part de les 
institucions i dels organismes de l’Església que han emprès aquest aquest camp 
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pastoral des dels seus inicis. La incorporació dels laics en aquest camp, el 
redescobriment d’elements que col·laboren en l’acompanyament més enllà de 
l’atenció sacramental, fa que la integració de la Pastoral de la salut a la vida de les 
comunitats cristianes com a camp pastoral sigui equiparable a la catequesi o la 
mateixa pastoral sacramental. 
  
Els cuidadors familiars i els voluntaris tenen la necessitat, el dret i el deure de 
formar-se. És a dir, necessiten adquirir coneixements indespensables per al servei 
que prestaran a les persones grans que acompanyaran: «La formació d’un voluntariat 
específic de la pastoral de la gent gran ha de tenir diversos principis. [...] Aquesta formació 
ha d’incloure també coneixements i habilitats per a la comunicació fructuosa amb la gent 
gran, així com dels possibles condicionants derivats de la seva manca de salut física i 
mental. Una formació -ja que es centrarà en la cura i l’acompanyament personal- que no 
s’oblidi de la tendresa». (Ibídem; p. 38). 
 
Per aconseguir-ho cal oferir una formació que parteixi de la vida, torni a la vida amb 
un missatge d’esperança; ofereixi raons per confiar en les persones i els ajudi a 
crréixer com a persones, orientant-les cap a l’acció transformadora de Jesús, animats 
pel seu propi exemple. 
 
L’equilibri entre la formació «tècnica» i la «motivació» que la sosté com a part de la 
missió de l’Església, és una urgència que es fa més evident davant una realitat plural 
i complexa com la que vivim i la necessitat de donar-ne una resposta a les 
necessitats que percebem en la nostra societat sofrent: «Moltes institucions de 
l’Església tenen formació per al voluntariat d’acompanyament pastoral a les persones 
grans. Seria positiu recolzar-nos en aquestes entitats –que ja tenen un llarg recorregut i 
experiència– per crear aquests programens de formació de voluntariat». (Ibídem; p. 38). 
 
 

3.- Qüestions per reflexionar. 
 

a) Davant la realitat del cuidador familiar dels ancians dependents i vulnerables 
al seu domicili, reflexionem sobre les situacions que es poden trobar i com 
els podem ajudar des de la Pastoral de la salut: 
- Esgotament i sobrecàrrega de les activitats diàries de la seva acció 

cuidadora. 
- Allunyament de les relacions afectives i professionals. 
- Limitacions a les xarxes socials, activitats de lleure. 
- Afectacions a la pròpia salut: física, psíquica i espiritual. 

 
b) Quina creus que hauria de ser la formació que haurien de rebre els cuidadors 

familiars i voluntaris en l’acompanyament de la gent gran? 
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4.- Per pregar. 

 
Ens heu beneït, Senyor,  amb el do de la família. 
Us dono gràcies per l’amor, la força i el consol 
que em donen els meus familiars. 
Gireu la vostra mirada i protegiu-los cada dia, 
especialment ara que són lluny. 
Feu que la meva fragilitat serveixi per unir-los, 
perquè es preocupin més els uns pels altres  
i que resolguin sàviament les seves diferències. 
Feu que aquest moment sigui especial en les nostres vides  
que ens faci capaços de manifestar més obertament  
el nostre amor mutu i la nostra fe en Vós.  
Oh Senyor! guieu el seu camí amb la seva pròpia família  
i no us allunyeu d’ells  mentre m’acompanyen i pateixen amb mi. 
Beneï-nos amb la vostra gràcia  
i feu que el vostre amor resti en tots nosaltres. 
Amén. (Anònim).  
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7.- 

Acompanyar els qui acompanyen.  
Els cuidadors professionals.  

 
 

1.- Text bíblic. 
 
 «Jesús recorria totes les viles i pobles, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova 

del Regne i guarint malalties i xacres de tota mena. 
Aquest dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions: 

Prediqueu dient: El Regne del cel és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu 
leprosos, traieu dimonis; de franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc». 

(Mt 9, 35 - 10, 1.5.7-8) 
 
 

 
2.-Reflexió pastoral. 

 
A les darreres dècades  i ateses les característiques de la nostra societat, el nombre 
de cuidadors professionals (formals) en l’àmbit de l’atenció a la gent gran està 
creixent de manera considerable. Cal esmentar que no s’han de confondre les 
funcions del cuidador familiar en comparació amb una persona tècnica (metge 
geriatre, infermera, gerocultors), ja que el seu objectiu és atendre, cuidar i 
acompanyar professionalment aquestes persones. 
 
El personal mèdic, sanitari i social està cridat a intervenir, de manera 
complementària i professional, quan la família de la persona gran, fràgil i dependent, 
no pot prestar la deguda atenció a la situació i necessitats dels seus familiars. Amb 
els professionals de la salut s’amplia l’àmbit de la família natural. A ells, se’ls 
confien les intimitats i les confidències de la gent gran, juntament amb la gran 
resposabilitat d’una acollida que gairebé mai no poden prestar els altres agents 
socials. 
 
Un dels reptes més importants als quals s’enfronta el professional és el de poder 
acompanyar els malalts i els ancians, no sols des de la vessant científica sinó des de 
la necessària visió holística de la persona: «Perquè hi hagi una bona teràpia, l’aspecte 
relacional és decisiu, mitjantçant el qual es pot adoptar un enfocament holístic cap a la 
persona malalta. Donar valor a aquest aspecte també ajuda els metges, el personal 
d’infermeria, els professionals i voluntaris per fer-se càrrec dels qui pateixen per 
acompanyar-los en un camí de curació, gràcies a una relació interpersonal de confiança 
(Nova Carta als agents sanitaris, núm. 4; 2016). Es tracta, per tant, d’establir un pacte entre 
les necessitats de cures i els que en tenen cura; un pacte basat en la confiança i el respecte 
mutu, en la sinceritat, en la disponibilitat, per superar tots els entrebancs defensius, i posar 
en el centre la dignitat del malalt tutelant la professionalitat dels sanitaris i mantenir una 
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bona relació amb les famílies dels pacients». (Francisco Papa. «Mensaje para la XXIX 
Jornada Mundial del Enfermo», de 20 de diciembre de 2020). 
 
Els professionals de la salut han d’ajudar les persones d’avui a afrontar les debilitats, 
fragilitats, les dependències i la mort amb esperança. En una societat en què totes 
aquestes condicions de vulnerabilitat i de manera especial la mort s’estan convertint 
sovint en esdeveniments solitaris i despersonalitzats, confiat al món de la tècnica i 
dels professionals i privat de l’adequada ajuda humana i espiritual, el professional 
cristià ha de defensar el dret dels vulnerables i de la mort humana: : «La vida sempre 
és valuosa. Jesús, quan veu la dona gran, l’agafa de la mà i la guareix: el mateix gest que 
fa per ressuscitar aquella jove que havia mort, l’agafa de la mà i fa que s’aixequi, la cura 
posant-la de nou dempeus. Jesús, amb aquest gest de tendresa, dona la primera lliçó als 
deixebles: la salvació s’anuncia, o millor, es comunica a través de l’atenció a la persona 
malalta; i la fe d’aquesta dona resplendeix en la gratitud per la tendresa de Déu en 
inclinar-se vers ella». (Francisco Papa, «El servicio gozoso de la fe que se aprende en la 
gratitud, Mc 1,29-31: el amor por la vida vivida», en «La edad anciana, una bendición para la 
sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 70-71).   
 
Els professionals volen alleugerir el dolor i la pena a la persona vulnerable en 
situació vulnerable. Amb tot, saben que mai no es podrà eliminar el sofriment i el 
patiment dels que estàn molt malalts i que sovint experimenten la sensació 
d’impotència. Els professionals poden ajudar la persona desesperada a superar els 
moviments de rebel·lió. De vegades serà possible evocar els moments de la vida, 
pels quals podem donar gràcies a Déu. Ell podria ajudar-los a trobar consol i la 
palpable tendresa d’aquells que l’acompanyen: «La malaltia pesa sobre la gent gran 
d’una manera difierent i novedosa més que quan es tracta d’una persona jove o adulta. És 
un cop dur que s’abat en un moment difícil. La malaltia en la persona gran sembla que pot 
accelerar la mort i fins i tot disminuir aquest temps de vida que ja per si es considera breu. 
S’insinua el dubte que no ens recuperarem, que “aquesta vegada serà l’última que 
s’emmalalteix...” i així: venen aquestes idees... No s’aconsegueix somiar l’esperança en un 
futur que ja apareix com inexistent». (Francisco Papa, «Honra a tu padre y madre: el amor 
por la vida vivida», en «La edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa 
acerca de la vejez»; 2022, p. 69-70). I serà bo fer referència a Jesucrist, que va acceptar 
lliurement la mort en creu. Un sofriment i una mort inhumana que ha estat una font 
de salvació, perquè en aquells moments no es va tancar en si mateix, sinó que va 
viure obertament la voluntat de Déu i l’amor de la humanitat. 
 
 

3.- Qüestions per reflexionar. 
 

a) Intentar trobar exemples concrets de diferents suports que es poden oferir a 
les persones grans des dels diversos aspectes de la persona: biològics, 
psicològics, socials i espirituals. 
 

b) Reflexionar sobre la importància de l’esforç dels sanitaris per tractar la gent 
gran com a tals i no com a «malalts d’exclusió», sense deixar-se arrossegar 
per la mentalitat d’empresa predominant d’abaratir despeses i assolir la 
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màxima eficiència, com s’ha pogut constatar en la situació de la pandèmia de 
la covid-19. 

 
 

4.- Per pregar. 
 
Pregària dels professionals. 
Senyor, m’has triat  
per curar i atendre els malalts. 
M’agradaria ser com Vós: acollidor amb tothom,  
especialment amb els més desvalguts, 
sensible davant els seus patiments,  
pacient amb les seves limitacions  
i alliberador de les seves pors. 
Cuida, Senyor els meus patiments,  
accepta les meves limitacions,  
mitiga els meus errors,  
i enforteix la meva feblesa. 
Ajuda’m a ser un bon professional,  
competent en la meva feina, humà i servicial. 
Beneeix els malalts i les seves famílies,  
i beneeix tot el personal sanitari.  
Amén  (Anònim). 
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8.- 
 La Pastoral de la salut en el camí de las persones grans. 

 
 

1.- Text bíblic. 
    

«I se n’anà a Nazaret, on s’havia criat. 
El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga i s’aixecà a llegir.  

Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit: 
“L’esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit.  

M’ha enviat a portar la bona nova als pobres,  
a proclamar als captius la llibertat  

i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits, 
a proclamar l’any de gràcia del Senyor”. 

Després plegà el volum, el retornà a l’ajudant de la sinagoga i es va asseure.  
Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls  posats en ell. Aleshores començà dient-los: 

Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d’escoltar. 
Tothom l’aprovava i es meravellava de les paraules que sortien de la seva boca. I deien: 

“No és el fill de Josep, aquest? 
Ell els digué: 

Ben segur que m’aplicareu aquella dita: “Metge, cura’t a tu mateix”. Tot el que hem sentit 
a dir que feies a Cafarnaüm, fes-ho també aquí al teu poble».  

(Lc 4, 16-23). 
 
 

2.-Reflexió pastoral. 
 
En el camí de l’acompanyament a la persona gran, una de les qüestions més urgents 
que se’ns planteja és com i de quina manera podem fer aquesta missió, observant la 
realitat que ens envolta. Una mirada a l’estil de Jesús, una mirada de fe per a una 
cura més adequada de les persones grans, tant les sanes com les malaltes, un 
acompanyament en una fe més madura: «En aquest horitzó, les diòcesis, les parròquies i 
totes les comunitats eclesials també estan convidades a reflexionar més atentament sobre el 
gran món dels ancians. En els darrers decennis els pontífexs han intervingut diverses 
vegades per sol·licitar el sentit de la responsabilitat i una atenció pastoral dels ancians».  
(Pontificia Academia para la Vida. «La vejez: nuestro futuro. Las condiciones de los ancianos 
después de la pandemia». Roma, 2021; p. 22). 
 
És evident que no podem parlar de gent gran malalta d’una manera generalitzada; de 
fet, existeixen i es troben ancians: a) en condicions de malaltia diversificada 
(crònica, invalidant físicament o mentalment, temporal...; i b) en condicions 
familiars, socials, culturals i religioses molt diferents. 
 
Per tant, l’acompanyament pastoral a les persones grans en totes aquestes 
dimensions ha de ser pensat i fet tenint present aquestes diferents situacions 
concretes: «L’evangelització ha d’apuntar al creixement espiritual de cada edat, ja que la 
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crida a la santedat és per a tots, incloent-hi els avis. No, no totes les persones grans ja han 
trobat el Crist, i encara que s’hagi produït la trobada, és impensable ajudar-los a 
redescobrir el sentit del seu propi baptisme, en una etapa especial de la seva vida [...]: per 
redescobrir la sorpresa davant el misteri de l’amor de Déu i l’eternitat; [...] per descobrir 
la seva relació amb el Déu de l’amor misericordiós; per demanar als ancians que formen 
part de les nostres comunitats que siguin actors de la nova evangelització per transmetre 
ells mateixos l’Evangeli». (Gambino Gabriella. «Conclusiones. Hacia una pastoral de las 
personas mayores», en «La riqueza de los años». Roma, 2020; p. 193).     
 
També cal no oblidar que cada ancià, tant en les seves limitacions i  pèrdues naturals 
com en la situació de malaltia i dependència, viu la seva condició de manera molt 
personal i pot tenir una experiència de fe més o menys desenvolupada i fins i tot 
inexistent, la qual cosa implica que han de ser atesos en les seves necessitats 
espirituals, per tots aquells que els acompanyen: «Les persones grans, amb les seves 
exigències espirituals, hauran de ser tinguts en compte també pels diferents sectors de la 
pastoral especialitzada: des de la pastoral familiar –que no pot descuidar la seva relació 
amb la família no sols en l’àmbit dels serveis, sinó en l’aspecte religiós– fins a la pastoral 
social sense oblidar la pastoral dels agents sanitaris». (Pontificium Consilium Pro Laicis. 
«La dignidad del anciano y su misión en la Iglesia y en el mundo». Ciudad del Vaticano 1998; 
p. 23). 
 
El que fins ara s’ha dit ens porta, cada cop més, a la necessitat de prendre 
consciència de com cal saber acompanyar pastoralment les persones grans. Això 
suposa conèixer de mananera concreta i específica la seva pròpia realitat i 
reflexionar sobre com poder-los acompanyar. Si es vol ser Bona Noticia per als 
ancians i servir-los en la globalitat de la seva persona, per tal d’oferir-los vida en 
qualitat i la salut-salvació, cal detectar què demanen per a ser atesos de manera 
integral, quins factors estan influint i quines necessitats presenten per tal de fer-los 
subjectes actius del seu propi acompanyament. 
 
Les persones grans aspiren a viure els seus anys de vellesa a casa, amb la família, en 
les parròquies, en residències o altres entorns on puguin habitar en la seva última 
etapa. Es tracta de l’aspiració personal més elemental, la més sagrada i la més digna 
de respecte, la qual comprèn el lliurament total i absolut de la seva vida als que 
abans d’ells ho van fer i, alhora, poder gaudir del lliurament als seus i de la 
comunitat qa la qual amb prou feines tenen res a lliurar: «Tota la societat s’ha 
d’afanyar a atendre els ancians -són el tresor!- cada vegada més nombrosos, i sovint també 
els més abandonats. Quan sentim parlar d’ancians que són desposseïts de la seva 
autonomia, de la seva seguretat, fins i tot de casa seva, entenem que l’ambivalència de la 
societat actual en relació amb l’edat de la vellesa no és un problema d’emergències 
puntuals, sinó un tret d’aquesta cultura d’exclusió que enverina el món en què vivim». 
(Francisco Papa, «No me abandones cuando decae mi vigor (Sl 71,9)», en «La edad anciana, 
una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 60), o 
també: «És precisament la comunitat cristiana la que ha de cuidar els ancians: parents i 
amics, però la comunitat. La visita a les persones grans ha d’estar feta per molts, junts i 
freqüentment». (Francisco Papa, «El servicio gozoso de la fe que se aprende en la gratitud 
(Mc 1, 29-31)», en «La edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa 
acerca de la vejez». 2022, p. 70). 
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Tantmateix, cal tenir present la diversitat dels «llocs» en què es troba la persona gran 
malalta: a casa amb familiars, sols al seu domicili, en una estructura d’acollida, en 
un hospital o en un lloc de llarga permanència: 
 
 En la seva llar: la persona gran, idealment, ha de romandre al seu propi 

domicili, on ha viscut tota la vida. Espera de la seva família allò que se li 
poden oferir. Necessita sentir-se estimat, ser valorat en allò que va ser. 
Necessita ser acceptat tal com és. Espera de la seva famíla que posi tots els 
mitjants materials i immaterials possibles perquè la persona gran no visqui 
percebent les sensacions de solitud, abandonament i aïllament, que per a 
molts d’ells tenen conseqüències fatals i, sobretot, esperen l’amor, la cura, la 
companyia i la solidaritat de tota la família: «Hem de fer de tot, sostenir-la i 
animar-la, oferint el millor suport social i cultural a aquells que són sensibles a 
aquesta forma decisivida de la “civilització de l’amor”. I sobretot, em permeto 
aconsellar els pares: si us plau apropeu els vostres fills, els nets, els fills joves als 
ancians, acosteu-los sempre. I quan el vell estigui malalt, o fora de si, acosteu-los 
sempre: que sàpiguen que aquesta és la nostra carn, que això és el que ha fet que 
nosaltres estiguem encara aquí. Si us plau, no allunyeu els avis. I si no hi ha cap 
altra possibilitat que enviar-los a una residència, si us plau, aneu a visitar-los, i 
porteu els infants a veure’ls: són l’honor de la nostra civilització, els ancians que 
han obert les portes. I moltes vegades els fills se n’obliden». (Francisco Papa, 
«Honra a tu padre y a tu madre: el amor por la vida vivida», en «La edad anciana, una 
bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 33). 
 

 Parròquia: L’acció parroquial respecte a la gent gran ha de tenir una doble 
mirada convergent en el mateix Jesús, que va passar guarint i evangelitzant 
els qui el necessitaven (Mt 9,35). La primera és quan la persona gran viu en 
la situació de les seves limitacions i dependències pròpies de l’edat, 
apropant-se com Jesús mateix als més vulnerables. La segona va adreçada als 
qui estan ingressats en sociosanitaris o residències.  
La parròquia continua l’obra de Jesús i, com ell i els seus primers deixebles, 
s’inclina davant de la humanitat vulnerable i sofrent per aixercar-la i fer-la 
caminar en nom de Jesús, el Senyor: «Cal mentalitzar les parròquies a 
acompanyar la persona gran conenixent bé la realitat de l’ancianitat; ajudar-los a 
viure la seva vellesa tenit en compte les seves necessitats; encoratjar-los a 
l’esperança, aprofundint en la fe i agrair a Déu per l’ancianitat assolida; promoure 
un voluntariat específic per donar una resposta a aquestes necessitats que 
sorgeixen de manera integral en les persones grans». (de la Parra María Teresa. «El 
anciano en la comunidad parroquial. Respuestas y desafíos» Rev. Labor Hospitalaria 
1997 (243) Vol. XXIX), o també: «Que les parròquies es facin presents als centres 
sociosanitaris, subratlla aquesta vinculació propera, tan necessària, que possibilita 
que la comunitat cristiana visqui la cura i l’acompanyament de la gent gran. També 
és important suscitar la participació d’un voluntariat pastoral que visiti i 
acompanyi els residents fora dels moments celebratius, invertint un temps preciós 
per escoltar-los i acompanyar-los en la seva vida i en la seva solitud». (Subcomisión 
Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: riqueza de frutos y 
bendiciones». 2022; p. 44). 
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 Residència/sociosanitari: Quan fallen el suport i els recursos familiars o els 
serveis domiciliaris resulten insuficients pel manteniment d’unes condicions 
dignes, l’alternativa residencial s’imposa; allí podran ser atesos en les 
necessitats bàsiques i podran conviure amb persones de la seva edat, que es 
trobin en condicions semblants: «L’ideal continua sent la permanència de la 
persona gran en la família, amb la garantia d’ajudes socials eficaces per a les 
necessitats creixents que comporta l’edat o la malaltia. Tot i això, hi ha institucions 
en què les mateixes circumstàncies aconsellen o imposen l’ingrés en “residències 
de gent gran”, perquè l’ancià pugui gaudir de la companyia d’altres persones i 
rebre una assistència específica. Aquestes institucions són, per tant, lloables i 
l’experiència diu que poden donar un servei preciós, en la mesura que s’inspiren en 
criteris no sols d’eficàcia organitzativa, sinó  també d’una atenció afectuosa. Tot és 
més fàcil, en aquest sentit, si s’estableix una relació amb cadascun dels residents 
per part dels familiars, amics i comunitats parroquials, que els ajudi a sentir-se 
persones estimades i encara útils per a la societat». (Juan Pablo II San. «Carta a los 
ancianos»; 1999, p. 41-42), o també ens ho recorda el papa Francesc en les 
seves catequesis sobre l’ancianitat: «També en les famílies -i això és greu, però  
també passa en les famílies- s’esdevenen tals crueltats. Els avis descartats, 
abandonats a les residències, sense que els fills els visitin o si hi van, hi van poques 
vegades a l’any. L’ancià posat en el racó de l’existència. I això passa: succeeix 
avui, succeeix a les famílies, succeeix sempre. Hem de reflexionar sobre això». 
(Francisco Papa, «No me abandones cuando decae mi vigor” (Sl 71,9)”, en «La edad 
anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 
2022, p. 59-60). 

 
Intentem que mai no falti a la persona gran, la seguretat, la medicina i 
l’acompanyament eclesial i pastoral, perquè des de la perspectiva cristiana, la vellesa 
no és la decadència de la vida, sinó el seu acompliment. La síntesi del que s’ha après 
i viscut, del que s’ha patit i suportat. 
 
 

3.- Qüestions per reflexionar. 
 

a) Com pot ser la Pastoral de la salut instrument d’evangelització en el món de 
les persones grans, tant les sanes com les malaltes, en la seva llar, a la 
parròquia o als centres assistencials? 
 

b) Quines propostes a nivell humà, social i religiós semblen més urgents a fer en 
aquests escenaris? 
 

 
4.- Per pregar. 

 
Senyor, gràcies per la meva comunitat. 
Em sento molt unit a ella. 
Gràcies pels seus serveis. 
Gràcies perquè compta amb mi, 
i fa que em senti útil i estimat. 
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Feu, Senyor, que cada comunitat  
conegui  els seus malats i les seves persones grans,  
com Vós els coneixeu. 
Feu que els estimi com Vós els estimeu. 
Que els escolti, com Vós els escolteu. 
Que els ofereixi la vostra paraula i el vostre perdó. 
Guariu, Senyor, la meva comunitat  
i feu que sigui font de salut per a tots. 
Amén. (Anònim) 
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9.- 
  Acompanyar en la fe el món de la persona gran. 

 
 

1.- Text bíblic. 
 

 «Si algú de vosaltres sofreix, que pregui. Si està content, que canti lloances a Déu. 
Si entre vosaltres hi ha algú que està malalt, que faci cridar els qui presideixen la 

comunitat perquè l’ungeixen amb l’oli en nom del Senyor i preguin per ell.  
Aquesta pregària, feta amb fe, salvarà el malalt:  

el Senyor el posarà bo i li perdonarà els pecats que hagi comès. 
Confesseu els uns als altres els vostres pecats, i pregueu els uns pels altres, perquè sigueu 

guarits. La pregària insistent d’un just és molt poderosa».     
(Jm 5,13-16). 

 
 

 
2.-Reflexió pastoral. 

 
Al apropar-nos al final d’aquest itinerari reflexiu sobre l’acompanyament pastoral de 
la persona gran, crec que és oportú dirigir la nostra reflexió a la cura pastoral de 
l’ancià al tram final de la seva vida i, de manera especial, quan sent en el seu cos i en 
el seu esperit la debilitat i les pèrdues que aquesta etapa vital comporta, però alhora 
es veu enfortida amb una espiritualitat que l’ajuda a afrontar la fragilitat i la 
vulnerabilitat pròpies d’aquesta etapa i de la seva preparació per a la realitat de la 
mort que li és propera: «Quan sembla que tot s’ha acabat i que les degradacions i les 
pèrdues de la vellesa ho abasten tot, encara és possible una tercera etapa que podem 
qualificar com la de la vida espiritual, que significa el desenvolupament de la vida interior. 
L’ancià acaba comprenent que el món que l’envolta ja no és el seu món i que el seu cos 
s’està esfondrant visiblement. Ja no és possible identificar el seu propi “jo” amb tot allò 
que està desapareixent i cal dirigir-lo cap al sentit d’aquella part espiritual i amagada que 
tots portem dins, que ens connecta amb l’esperit diví i ens dona una esperança de vida 
eterna”. (Broggi Moisés. «Sobre el declive físico y el consuelo espiritual de los ancianos». 
Rev. Bioética&Debat, 2008; Vol. 14 (53):17-19), o en expressió del papa Francesc: «El 
seguiment de Jesús, seguir Jesús en la vida i en la mort, en la salut i en la malaltia, i en la 
vida quan és pròspera amb molts d’èxits i també en la vida difícil amb tants moments durs 
de caiguda. [...] L’honor de la nostra fidelitat a l’amor jurat, la fidelitat al seguiment de la 
fe que hem cregut, fins i tot en les condicions que ens apropen al comiat de la vida, són el 
nostre títol d’admiració per a les properes generacions i de reconeixement agraït  per part 
del Senyor. Aprendre a acomiadar-se: aquesta és la saviesa dels ancians. Però acomiadar-
se bé, amb el seu somriure; aprendre a acomidar-se en la societat, a acomidar-se amb els 
altres. La vida del vell és un comiat, lent, lent, però un comiat alegre: he viscut la vida, he 
conservat la meva fe. Això és bonic, quan un ancià pot dir això: “He viscut la vida, aquesta 
és la meva família; he viscut la vida, he estat un pecador, però també he fet el bé”. I 
aquesta pau que ve, aquest és el comiat de l’ancià». (Francisco Papa, «Pedro y Juan», en 
«La edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 
2022, p. 77-78). 
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La principal cura pastoral que es pot donar a la gent gran en la seva etapa del procés 
vital, i de manera especial en la situació de fragilitat i malaltia, és l’atenció que se’ls 
dona en vida. Aquesta atenció sembla força difícil, però no és així, si ens situem des 
de l’àmbit de la fe i, en aquesta realitat, ens hem d’esforçar des de la Pastoral de la 
salut per trobar el millor camí per brindar a la gent gran malalta la màxima atenció. 
 
La realitat de la fragilitat i vulnerabilitat, de manera especial quan les forces 
humanes ja de per si són escasses, provoca situacions dures en la pròpia vida i en els 
que acompanyen aquesta circumstància, fins i tot és una autèntica prova de fe: 
«L’home en emmalatir greument, necessita una gràcia especial de Déu, perquè, dominat 
per l’angoixa no defalleixi el seu ànim, i sotmès a la prova, no es debiliti la seva fe». 
(Ritual de la Unción y de la Pastoral de los enfermos; nº 5.  19874ª edición). 
 
En parlar de l’atenció i l’acompanyament pastoral a la gent gran en la seva fragilitat 
i vulnerabilitat, és lògic que es pensi en els sagraments de la fragilitat, la pregària i 
l’acompanyament al final de la vida. 
 
 Sagraments  de la fragilitat. 

 
Les cures espirituals cristianes fan la conversió de la malaltia i la mort en font de 
vida. A través seu s’enforteix la vida tant física com espiritual de les persones 
angoixades per la realitat de la fragilitat i la malaltia. L’ajuda espiritual que enforteix 
la persona gran en situació de malaltia es realitza especialment a través dels 
sagraments de la penitència, la unció dels malalts i l’Eucaristia rebuda com a Viàtic: 
«Aquest procés d’acompanyament inclou, si la persona és creient, els sagraments que, 
fonamentalment –en aquesta pastoral- són el perdó, l’eucaristía i la unció del malalt: són 
suport i ajuda per acollir la realitat, reconciliar-se i celebrar la presència del Senyor al 
costat nostre, que dona sentit i la fortalesa als nostres passos i al nostre esperit, per 
afrontar la malaltia, la solitud, la vellesa i les diverses pèrdues que envolten aquestes 
situacions». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: riqueza de 
frutos y bendiciones». 2022; p. 50): 
 
 Penitència: La seva celebració constitueix, per a molts ancians, una 

oportunitat profundament salvífica i terapèutica. Els ajuda a integrar el 
passat, a veure’l amb uns altres ulls, a confiar-ho a la misericòrdia de Déu, a 
reconciliar-se amb la mort i obrir-se a l’esperança. (Ritual de la Unción y de 
la Pastoral de los enfermos;  nº 61. 19874ª edición).  
 

 Eucaristia: és el gran signe de la trobada de Déu amb els homes i dels homes 
entre ells. Per al vell malalt, representa la trobada amb la seva comunitat, la 
comunió amb els seus germans i la fortalesa per la debilitat, i avançament del 
banquet final. 
L’Església reserva l’Eucaristia en forma de Viàtic per als moribunds. Aquest 
sagrament que ajuda a superar la mort i introdueix a la Resurrecció i la Vida. 
El Viàtic és aliment pel viatge al consol, en alleujament i en força. (cf.: 
Ibídem, nº 63, y 77-80). 
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Unció de Malalts: És el sagrament específic per al temps de la malaltia; 
expressió de l’amor de Déu que ve a trobar la fragilitat humana i la solidaritat 
de la comunitat. És signe de vida i no de mort. Ajuda l’ancià malalt a viure 
cristianament l’última etapa de la vida, donat-li forces per suportar la malaltia 
i la vulnerabilitat, ajundant-lo a acceptar confiadament la mort. (cf.: Ibídem, 
nº 65-69). 

 
L’ancià malalt necessita pregar. La pregària és la trobada amb Déu en la fe, és el 
diàleg amb Déu en les diferents situacions de la vida. En la visita a l’ancià malalt cal 
convidar-lo a pregar i acampanyar-lo en la pregària.: «La malaltia és un moment 
propici per pregar. Al cor de la persona malalta i en els seus éssers estimats brolla, gairebé 
de forma espontània, la pregària; la pregària en les seves diverses formes». («La asistencia 
religiosa en el hospital. Nº 63». Comisión Episcopal de Pastoral; 1987; p. 31). 
 
 Acompanyar al final de la vida. 

 
També és lògic que en parlar de la cura pastoral de les persones grans tant en 
situació de malaltia, com en situació de fragilitat, cal fer referència a 
l’acompanyament al final de la vida i de les cures pal·liatives valorant abans que res 
la seva dignitat de persona: «La dignitat de cada ésser humà és inherent, intrínseca, 
inviolable i independent de les condicions  que l’envolten. Tot i que el dolor, el patiment i la 
malaltia són realitats que ens fan sentir impotents, la resposta no es troba a descartar la 
vida d’una persona malalta, perquè quan ja no és possible curar la persona de la seva 
malaltia és obligatori èticament acompanyar-la en els moments finals de la seva vida en 
aquest món. Per això cal disposar d’unes bones cures pal·liatives integrals, de les quals 
formen part també una pastoral d’acompanyament que doni esperança i alè a les persones 
en el camí final de la seva vida, atenent les necessitats espirituals, més enllà del que és 
estrictament religiós». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La ancianidad: 
riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 29-30). 
 
De fet, l’acompanyament pal·liatiu no és una sèrie de teràpies que guareixin el 
malalt, però mitiguen el seu dolor, de manera que el malalt pateixi menys, i el que és 
més important, que pugui viure de la millor manera el moment més important de la 
seva existència, la mort. Amb aquest acompanyament l’ancià malalt i vulnerable es 
prepara per aquest gran pas: «També nosaltres, en el seguiment de Jesús, recorrem el 
camí de la vida com a aprenents, experimentant dificultats i fatigues. En aquest camí se’ns 
convida, amb la gràcia de Déu, a sortir de nosaltres mateixos i anar més enllà, fins arribar 
a la meta definitiva, que és la trobada amb Crist. L’ancianitat és el temps propici per donar 
testimoni de l’espera anhelant d’aquesta trobada definitiva». (Francisco Papa, «Voy a 
prepararos un lugar (Jn 14,2): La vejez, tiempo proyectado hacia el cumplimiento», en «La 
edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 2022, 
p. 80). 
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3.- Qüestions per reflexionar. 
 

a) Per què necessita l’ancià cristià malalt els sagraments de la fragilitat i la 
pregària? Quins suggeriments semblen primordials a l’hora de preparar-los i 
celebrar-los? 
 

b) Se sol parlar de la terrible soledat davant la mort, perquè ningú no pot suplir  
ningú i tots hem de morir individualment. Com podem ajudar la persona gran 
a preparar-se per a la trobada definitiva amb el Pare? 

 
 

4.- Per pregar. 
 

Penso en tu, germana mort. 
T’he acceptat fa temps com a meta final del meu destí,  
com a part essencial del meu baptisme,  
com a misteri dolorós d’aquesta carn joiosa, trista i esperançada pols. 
Accepta el meu destí en aquest món efímer i dolent,  
de vegades oblidant que era solament posar-se en camí. 
Li vaig posar afecte. Déu va fer bonic aquest planeta blau, bonica la vida. 
Per això prego dins meu: 
Germana mort, vine a poc a poc,  
a l’hora apropiada del teu rellotge de gràcia. 
Posa’m en camí vers on fa temps ja m’esperen oberts els braços del Pare.  
Amén. 
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10.- 

 Propostes concretes en la pastoral de la gent gran. 
 

 
1.- Text bíblic. 

 
«Hi havia un dels fariseus que es deia Nicodem.  

Era un dirigent dels jueus. Aquest home va anar de nit a trobar Jesús i li digué: 
Rabí, sabem que ets un mestre enviat per Déu, perquè ningú no podria fer aquests senyals 

prodigiosos que tu fas si Déu no estigués amb ell. 
Jesús li respongué: 

T’ho ben asseguro: ningú no pot veure el Regne de Déu si no neix de dalt. 
Li diu Nicodem: 

Com pot néixer un home que ja és vell? 
 És que pot entrar altra vegada a les entranyes de la mare i tornar a néixer? 

Jesús respongué: 
T’ho ben asseguro: ningú no pot entrar al Regne de Déu si no neix de l’aigua i de l’Esperit. 

De la carn en neix carn, de l’Esperit en neix Esperit. 
No t’estranyis que t’hagi dit: Cal que nasqueu de dalt.  

El vent bufa allà on vol; en sents la remor, però no saps d’on ve ni on va.  
Així mateix passa amb el qui neix de l’Esperit. 

Nicodem replicà: Com pot ser tot això? 
Jesús li respongué: 

I tu que ets mestre d’Israel, no ho comprens? 
Et ben asseguro que parlem d’allò que sabem i donem testimoni d’allò que hem vist, però 

vosaltres no admeteu el nostre testimoni. 
Si no em creieu quan us parlo de les coses terrenals,  

com podreu creure’m quan us parli de les celestials?».  
(Jn 3, 1-12). 

 
 

 
2.-Reflexió pastoral. 

 
La persona en situació de fragilitat i vulnerabilitat és motiu de preocupació i 
sol·licitud a l’acció salutífera de l’Església. Les pèrdues, limitacions, vulnerabilitat, 
que presenta l’etapa de l’ancianitat no sols repercuteixen en l’aspecte físic, sinó en la 
integritat i en l’entorn familiar i social. Per alleujar el dolor calen fàrmacs i 
analgèsics; per alleujar les necessitats més profundes, cal trobar respostes sobre el 
sentit i la transcendència de la vida humana. 
 
L’Església sempre ha estat al costat de la gent gran i els malalts ajudant-los a 
recórrer aquesta darrera etapa del seu cicle vital, oferint-los l’ajut material i 
espiritual, companyia i consol.  
 
La nostra feina com agents de Pastoral de la salut ha de ser d’acompanyament a les 
persones grans i ajudar-los a recórrer el seu camí d’envelliment de bona manera, 
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il·luminat pel bàlsam de la paraula de la Bona Nova i la proximitat de Jesús, el bon 
samarità, en el procés natural de l’envelliment, però també quan perden la salut 
física i sorgeix llavors una situació difícil de gestionar per a la persona gran i el seu 
entorn més proper, la seva família, requerint la sol·lícita ajuda de la societat, de les 
institucions i de l’Església. 
 
En el document La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones, que ha servit com a 
eix vertebrador d’aquest itinerari reflexiu, extraiem les següents paraules que 
corroboren aquest acompanyament pastoral: «L’església ha d’entestar-se en la tasca de 
donar més valor a la gent gran a través de nous instruments que ajudin a escoltar-la, a 
educar per assumir aquesta etapa de la vida, entenent-la com una nova oportunitat, encara 
que tot això porti a una resposta revolucionària, tant social com pastoral. [...] L’Església té 
un compromís seriós i profund en l’organització d’una pastoral adequada per la gent gran 
que generi esperança, vida i capacitat oblativa; una pastoral evangelitzadora que 
aprofundeix en els fonaments de la fe per poder viure i anunciar la Bona Nova amb 
plenitud aquesta etapa existencial; una pastoral impregnada d’escalf humà en la proximitat 
amb la persona gran, en l’escolta, l’acolliment i la comprensió, des d’una dimensió 
humana i sobrenatural». (Subcomisión Familia y Defensa de la vida de la CEE, «La 
ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones». 2022; p. 26-27).    
 
La societat  actual, i especialment el món de la salut, ha experimentat nombrosos i 
profunds canvis que ens conviden no a llençar la tovallola, sinó a estar en una 
actitud d’escolta i de recerca per actuar pastoralment amb eficàcia i realisme. La 
vida és empendre nous horitzons, reptes i il·lusions, superant el que és caduc i 
buscant la novetat en positiu. L’horitzó humà mai no ha de fer marxa enrere. Sense 
nous horitzons no hi ha cap nova vida: «L’ancià camina cap endavant, camina cap al 
destí, cap al cel de Déu. L’ancià camina amb la seva saviesa viscuda durnat la vida. La 
vellesa és, doncs, un temps especial per alliberar el futur de la il·lusió tecnocràtica d'una 
supervivència biològica i robòtica, però sobretot perquè s’obre a la tendresa del ventre 
creador i generador de Déu. Aquí voldria subratllar aquesta paraula: la tendresa dels 
ancians... Aquesta tendresa obre la porta a entendre la tendresa de Déu. No oblidem que 
l’Esperit de Déu és proximitat, compassió i tendresa. Déu és així, sap acaronar. I la vellesa 
ens ajuda a entendre aquesta dimensió de Déu que és la tendresa. La vellesa és el temps 
especial per dissoldre el futur de la il·lusió tecnocràtica, és el temps de la tendresa de Déu 
que crea, crea un camí per a tots nosaltres. Que l’Esperit ens concedeixi la reobertura 
d’aquesta missió espiritual i cultural de la vellesa, que ens reconcilia amb el naixement de 
dalt». (Francisco Papa, «Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? (Jn 3,4)», en 
«La edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis del Papa acerca de la vejez». 
2022, p. 67-68). 
 
Motivats per aquesta aportació del papa Francesc i del document de la Conferència 
Episcopal Espanyola, la realitat de l’acompanyament pastoral, amb les diverses 
propostes que sorgeixen, ha d’obrir un nou horitzó tant en el moment vital que hi ha 
en la persona gran com en aquells que han de fer el camí amb ells, els familiars, els 
professionals de la salut, els agents de pastoral i els voluntaris.  
 
El concepte «horitzó» suggereix meta, futur, camí, etapes, projecte. També les 
persones som horitzó: des de les nostres il·lusions es poden albirar nous i atractius 
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mons. Des del nou art de l’acompanyament pastoral ens podem endinsar en el cor 
del misteri, des de la fe i l’esperança podem arribar a la persona gran que està en 
situació de feblesa i vulnerabilitat. En percebre les necessitats, possibilitats i ideals 
de la gent gran, cal promoure unes propostes que facin possible una pastoral de i per 
als ancians: 
 
 Pastoral de presència: 

El primer pas serà la disponibilitat per estar amb la persona gran, parlar amb 
ella, conèixer-la, i sobretot estimar-la. El més important és saber escoltar, per 
ajudar-la a aprofundir en la vida, en els problemes i en les possibilitats. 
D’aquesta manera es podran acompanyar, encoratjar-los i compartir els 
moments bons i dolents. 

 
 Pastoral de coneixement i comprensió: 

L’ancià vol ser comprès i acollit tal com és. Del coneixement s’ha de passar a 
l’acceptació: dialogar-hi, sense judicar-lo, sense qualificar-lo, estimar-lo tal 
com és, com a condició necessària per aconseguir la seva acceptació i la seva 
confiança i per reafirmar-li la seva pròpia dignitat. Cal no oblidar que la 
persona humana, des del seu naiximent fins al seu ocàs, és do de Déu, imatge 
i semblança seva; per tant, cal esforçar-se perquè cada moment de la seva 
existència sigui viscut amb dignitat i plenitud. 
 

 Pastoral activa i creativa:  
La pastoral d’acompanyament de la persona gran està cridada a rescatar el 
protagonisme de la gent gran, a donar-li noves possibilitats de 
desenvolupament que facin de la vellesa un temps de plenitud i realització. 

 
És deure de l’Església, i de la Pastoral de la salut de manera més concreta, fer que 
els ancians adquireixin la consciència de la tasca que tenen, també ells, de 
transmetre l’Evangeli, juntament amb tots aquells que comparteixen un gest, una 
paraula d’amor, com a bàlsam del consol, davant la societat, però de manera especial 
als seus coetanis, ja que coneixen millor que ningú els problemes i la sensibilitat 
d’aquesta fase de la vida: «En la nostra vellesa, estimats amics, i em dirigeixo als “vells” 
i “velletes”, a la nostra vellesa s’aguditza la importància de tants “detalls” dels quals es 
compon la vida: una carícia, un somriure, un gest, una feina apreciada, una sorpresa 
inesperada, una alegria hospitalària, un enllaç fidel. L’essencial de la vida, allò que més 
apreciem en acostar-nos al comiat, se’ns fa definitivament clar. Doncs bé, aquesta saviesa 
de la vellesa és el lloc de la nostra gestació, que il·lumina la vida dels infants, joves, adults 
i de tota la comunitat. Els “vells” hem de ser això per als altres: llum per als altres. Tota la 
nostra vida és com una llavor que haurà de ser enterrada perquè així neixi la seva flor i el 
seu fruit». (Francisco Papa, «Los dolores de parto de la creación. La historia de la criatura 
como misterio de gestación», en «La edad anciana, una bendición para la sociedad. Catequesis 
del Papa acerca de la vejez». 2022, p. 92-93). 
 
Que aquestes pinzellades no siguin simplement un moment puntual, en la tasca de 
l’acompanyament de la persona gran des de la seva fragilitat, sinó que ens donin 
idees i suggeriments per aquesta tasca i viure dia rere dia. Ha de ser primordial 
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acompanyar-los en les seves necessitats específiques i ens ha de donar l’alè i força 
per treballar en aquesta línia des de la Pastoral de la salut. 

 
 

3.- Qüestions per reflexionar. 
 

a) Reflexionar sobre les accions pastorals que realitzeu des de la Pastoral de la 
salut amb la gent gran. Creieu que aquestes accions ajuden a crear un clima 
de comunicació, obertura i alegria que afavoreixin el desenvolupament de la 
fe i l’evangelització? 
 

b) Com creus que podria millorar l’acompanyament a la gent gran des de la 
Pastoral de la salut? Cercar accions a nivell general, però també a nivell de 
cada delegació i des de les parròquies. 
 
 

4.- Per pregar. 
 
Senyor, 
Ajudeu-nos a descobrir les necessitats dels altres,  
ajudeu-nos a fer més del que podem. 
Ensenyeu-nos de veritat a ser més raonables  
per fer el bé als qui ens necessiten. 
Amén. (R. Follereau) 
 
Ajuda’ns a fer més del que podem,  
perquè fer el que podem és avui massa poc. 
Ensenya’ns ja a ser més raonables 
per a fer el bé als qui ens necessiten. 
Amén. (R. Follereau) 
 
 
 


