Barcelona, 12 de novembre de 2009

ANY II. núm.

LXI Assemblea general de l’URC

Eucaristia

Assemblea

Dinar

Prop de 60 participants (superiores majors, superiors majors, delegades, delegats) van ferse presents a la LXI Assemblea general de l’URC, que va tenir lloc a la Casa d’Exercicis de
Sant Ignasi de Barcelona el 4 de novembre, dimecres.
L’Eucaristia va aplegar els assistents i crear un clima d’escolta de la Paraula.
L’Assembla, iniciada amb la salutació de la Gna. Cristina Martínez com a presidenta, podria
distribuir-se en tres blocs diferenciats:
a) un tema de reflexió, estudi i debat entorn de La vida religiosa i els mitjans de
comunicació,
b) punts propis de la dinàmica de l’assemblea com l’aprovació de l’acta anterior, de la
memòria del curs 2008-2009, informes de presidència, de secretaria general i administració,
lliurament del calendari…,
c) comunicacions diverses sobre l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós (Pilar
Claret), la FERSCA, referent a la nova Fundació que recull la Federació de Religioses
Sanitàries de Catalunya (Ana Mª Lander), la vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional, i
l’Estació d’enllaç. Fora de la convocatòria, Montserrat Viñas, abadessa del monestir de Sant
Benet de Montserrat, va informar sobre la situació entorn de Teresa Forcades i Immaculada
Tuset sobre el “Consell General de l’Educació Catòlica”.
La novetat de l’horari, en sessió intensiva, eliminava la sessió de tarda, però feia que el
dinar tingués lloc prop de les tres. Moment important per dialogar i compartir inquietuds
sobre la vida religiosa.
En aquest informatiu, recollirem la ponència d’Oriol Domingo (La Vanguardia), així com les
comunicacions d’Òscar Bardají (Abadia de Montserrat); Montse Girbau (Companyia de
Jesús) i Sergi Rodríguez (Salesians). La comunicació de Jordi Llisterri, director de
www.catalunyareligio.cat, es publicarà més endavant. La memòria de l’URC 2008-2009 i
alguna altra comunicació es faran arribar en números posteriors.
Del 10 al 12 de novembre, té lloc a Madrid l’Assemblea general de la CONFER, amb la
participació de diversos membres de l’URC.

La vida religiosa i els mitjans de comunicació social

Els interrogants inicials impulsen la reflexió de cinc periodistes. Si anunciar l’evangeli és la
missió, quin paper tenen els mitjans de comunicació en aquesta tasca? Quina presència
té la vida religiosa en els mitjans? Com és presentada la vida religiosa als mitjans? Com
podem utilitzar els mitjans de comunicació per evangelitzar avui? Com poden formular els
instituts religiosos l’objectiu de la comunicació? Hi ha servituds i paranys que cal evitar?
El tema de reflexió estudi i debat s’inicià amb la ponència d’Oriol Domingo (La
Vanguardia), seguida de quatre comunicacions: Jordi Llisterri (director del portal
(www.catalunyareligio.cat), Òscar Bardají (cap de premsa de l’Abadia de Montserrat),
Montse Girbau (cap de premsa de la Companyia de Jesús) i Sergi Rodríguez (cap de
premsa dels Salesians). Un col·loqui posterior amb els participants conclogué la reflexió.

Oriol Domingo: caràcter polièdric i transversal de la informació religiosa
Ponència d’Oriol Domingo, periodista de La Vanguardia
OBJECTIUS DE LA PONENCIA
L’Església és comunicativa, o no és Església. Així titulava
Vida Nueva, el passat febrer, una entrevista amb l’arquebisbe
Claudio Maria Celli, president del Pontifici Consell per les
Comunicacions Socials.
Aquesta ponència pretén oferir consideracions i raons
per mostrar la necessitat que l’Església s’interessi pels
mitjans de comunicació.
L’Església té l’objectiu de viure i transmetre l’Evangeli de
Jesús.
L’Església es el conjunt de bisbes, religiosos i laics.
La fe és una manera de viure.
L’Evangeli és bona notícia.
L’Església i les congregacions religioses han d’evangelitzar.
Han de comunicar l’Evangeli. I fer-ho en la seva actuació i en
la seva predicació.
Evangelització i comunicació van lligades.
No poden deslligar-se. La comunicació inclou els mitjans de comunicació.
Per tant, és legítim i necessari que l’Església i els ordes religiosos, amb la seva pluralitat
organitzativa i teològica, es plantegin la seva presència als mitjans de comunicació (premsa,
audiovisuals, Internet). Han de plantejar la seva presència, o la seva absència, i el tipus de
relació que té, i que podria o voldria tenir, amb els mitjans de comunicació social.
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PLANTEJAMENT DE LA PONÈNCIA
Aquesta ponència consistirà en unes consideracions fetes des d’una triple perspectiva. Des
de la lògica, la dinàmica i els criteris...
1. Del cristianisme.
2. Dels mitjans de comunicació.
3. De la informació específica religiosa o d’afers religiosos.
LA LÒGICA CRISTIANA IMPLICA UNA MANERA DE VIURE l’EXISTÈNCIA HUMANA
SEGONS LA FE I UN DONAR RAÓ DE LA PRÒPIA ESPERANÇA.
Aquest “donar raó” ja relaciona la fe i la vida cristiana amb el fet d’explicar, comunicar,
informar.
El cristianisme no s’explica aquí segons un llenguatge dogmàtic, ni el dret canònic, ni el
catecisme de la Conferència Episcopal Espanyola.
El cristianisme s’explica aquí segons el missatge evangèlic i l’experiència teoricopràctica de
la fe.
Ser cristià pot voler dir creure, esperar i estimar segons la doble dimensió de Jesucrist.
Jesús és un home que diu pare a Déu i que fa el bé als altres. Ser cristià és l’estil de vida
que consisteix a intentar assumir, pensar, sentir i viure segons l’Evangeli, el Parenostre, les
Benaurances, el Magníficat. Ser cristià inclou el dubte i l’esperança. Jesús diu: “Déu meu,
per que m’heu abandonat?” I “Pare, us entrego el meu esperit”.
La fe cristiana tendeix a comunicar, compartir, al compromís.
Ho fa amb el testimoni de la pròpia vida.
Ho fa amb gestos, amb símbols, amb silenci a vegades. Ho fa amb la paraula.
L’evangelització o transmissió del missatge evangèlic es fa també a través dels
mitjans de comunicació.
L’evangelització es planteja com a proposta. Es fa sense proselitisme ni imposicions.
L’Església no ha de buscar el suport ni la dependència del poder polític i econòmic per
transmetre el missatge evangèlic. Jesús proclama la separació de Déu i el Cèsar.
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SÓN UNA QÜESTIÓ QUE AFECTA ELS
PROFESSIONALS. TAMBÉ AFECTA ELS CIUTADANS, I ELS RELIGIOSOS COM A
CIUTADANS
Els ciutadans, inclosos els religiosos, formen part del procés comunicatiu i
informatiu.
Són els destinataris dels mitjans de comunicació.
Com a lectors, oients, teleespectadors, internautes.
Els ciutadans tenen dret a la informació.
Els ciutadans tenen deures.
El deure és saber llegir, veure, escoltar, triar, discernir, discutir, intervenir.
Els ciutadans poden intervenir en el procés informatiu. Per esperit cívic, en consciència, en
defensa dels interessos legítims i les pròpies opinions.
Els blocs a Internet ho posen clarament de relleu. Els internautes fan comentaris a l’instant.
Els lectors dels diaris poden participar, escriure cartes al director i al defensor del lector.
Apel·lo que es faci aquesta participació activa. En bé i suport dels espais d’informació
d’afers religiosos. Els periodistes d’informació religiosa necessiten el suport dels
lectors sobretot en una societat i en uns mitjans que marginen el sentit religiós de
l’existència humana.
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Jaume Aymar comenta la importància que l’arquebisbe Joan Martí Alanis donava als
mitjans. “El bisbe Martí Alanis ens explicava que si tenia que escollir entre impartir una
conferència o anar a un plató de TV o a un estudi de ràdio no ho dubtava. Sempre passaven
per endavant els mitjans de comunicació (...) Creia en la presència dels mass media. Havia
superat feia anys la dicotomia entre mitjans propis de l’Església o presència dels catòlics als
mitjans públics. Ambdues coses eren necessàries”.
Lluís Serra Llansana recorda que Martí Alanis comentava sobre una entrevista que li havien
fet a televisió: “M’han sentit avui més persones que amb totes les homilies que he fet”.
-El bisbe Joan Carrera, en l’últim capítol del llibre entrevista Què pensa Joan Carrera?, fet
per mossèn Francesc Romeu (Deria autors), expressa la seva preocupació pels diners que
es necessiten per fer funcionar els mitjans de comunicació i que no arriben. Conclou amb
aquestes paraules: “Estic a punt de la meva jubilació i és per l’única cosa que penso lluitar:
per salvar Catalunya Cristiana i Ràdio Estel”.
UNS CRITERIS CRISTIANS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Hi ha dos nivells. Primer. Periodisme sobre tots els assumptes, afers laics,
(internacional, política, economia, cultura, esports, societat...) fet amb criteris cristians.
Veracitat, objectivitat, respecte, independència, compromís, llibertat. Són criteris
professionals i ètics compartits amb professionals no cristians.
Segon. Periodisme sobre afers religiosos.
Una informació sobre afers profans pot fer-se amb esperit cristià.
Una informació sobre afers religiosos por fer-se sense esperit cristià.
Alguns programes de la Cope, com el que dirigia Federico Jiménez Losantos, amb el
beneplàcit del cardenal Antonio Maria Rouco, no eren model de bon periodisme ni de
periodisme cristià.
PRESÈNCIA DEL FET RELIGIÓS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Escassa. Anecdòtica. Tòpica. Superficial. Escandalosa. Església caricaturitzada.
Amb programes a ràdio i TV en horaris dolents.
Hi ha una Església silenciada. Perquè el seu pensament i la seva activitat més
significatives i positives són silenciades.
Moltes vegades hi ha una informació sobre un afer religiós que va a política, economia o
cultura... Per què? Perquè es subratllen els aspectes polítics, econòmics o culturals mentre
que els aspectes religiosos queden a la penombra.
Obituari. Mor un cristià. Es destaquen els aspectes de la seva figura i obra però es silencia
la seva fe encara que sigui la clau de la seva existència. Tenint en compte aquesta
circumstància, en la sessió de l’arxidiòcesi de Barcelona en record del bisbe Joan Carrera,
mossèn Salvador Bacardit va parlar sobre El bisbe Joan Carrera, pastor. Va dir: “Amb
aquesta reflexió intentarem apropar-nos a la vocació pastoral del bisbe Joan perquè
curiosament, tot i ser la dimensió que unifica la seva vida, potser no se n’ha parlat tant com
d’altres”.
ALGUNES CAUSES DE LA MARGINALITAT DEL FET RELIGIÓS EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
Per a les generacions de més edat hi ha el pes negatiu de l’herència del
nacionalcatolicisme i del franquisme.
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A les generacions joves hi ha allunyament i desconeixement del fet religiós i cristià.
La fe es transmet de manera deficient de pares a fills.
Fracàs de l’ensenyament de la religió a les escoles.
Situació ambiental d’indiferència, menyspreu.
L’església ofereix un missatge que sembla tronat en la litúrgia, la doctrina, la moral. Fins i
tot presenta un missatge evangèlic desfigurat, distorsionat.
Les homilies dominicals i, per altra banda, la realitat de la condició humana i de la
situació ciutadana són moltes vegades dues línees paral·leles que s’ignoren i mai es troben.
Les informacions valoren les dimensions culturals i socials d’un esdeveniment, no el seu
sentit religiós i transcendent. Es valora el Jesús humà sense Déu, i no el Jesús humà
amb Déu. Es valora el Jesús que dóna pa al germà i s’oblida el Jesús que diu Pare a
Déu.
Ciutadans i periodistes desconeixen la pròpia tradició religiosa. Hi ha una gran
ignorància. Es volen conèixer altres concepcions religioses per enfortir el mutu coneixement
i la convivència. Està bé. Però es desconeix la pròpia tradició religiosa.
La papalotria o papisme. El Papa és sistemàticament elogiat faci el que faci, digui el que
digui. Però el Papa no és infalible fins aquest punt. Hi ha por de discrepar. Benet XVI escriu
en el prefaci del seu llibre Jesús de Natzaret: “Sens dubte, no necessito dir expressament
que aquest llibre no és de cap manera un acte magisterial, sinó únicament expressió de la
meva recerca del rostre del Senyor. Per això qualsevol persona és lliure de contradir-me.
Demano només als lectors i lectores aquesta benvolença inicial, sense la qual no hi ha
comprensió possible”. Quin bisbe d’aquest país ha fet algun comentari crític al Papa?
Un cas pràctic. Informe sociòlogic Al servei de servir. Dirigit pel catedràtic Joan Estruch,
sobre la tasca dels ordes religiosos a Catalunya. Milers de persones se’n beneficien: pobres,
malaltes, immigrades, maltractades, empresonades, analfabetes, marginades... Aquesta
actuació eclesial és desconeguda per l’opinió pública. És l’Església silenciada. La
jerarquia té part de responsabilitat. Opta per un discurs pietista i moralista, discutible per
altra banda, mentre el missatge evangèlic alliberador i solidari resta a la penombra.
Hom pot preguntar-se si la gent s’allunya de l’Església o si es l’Església (jerarquia,
religiosos, laics) que s’allunya de la gent, dels seus interessos, les seves necessitats, la
seva cultura.
La primera responsabilitat d’aquest divorci o allunyament recau en la mateixa
Església (Papa, Vaticà, bisbes, congregacions religioses, creients...). Falta d’exemplaritat.
Falta un llenguatge significatiu. Hi ha inflació de paraules buides, gestos incomprensibles,
homilies mal preparades, vestits medievals al segle XXI.
La segona responsabilitat correspon a cada persona. No val dir: no crec perquè els
capellans son uns farsants. Hom ha de creure gràcies a una opció personal i malgrat els
aspectes negatius dels sistemes religiosos.
Una última consideració. Cal distingir si es critica l’Església per ser evangèlica o per
ser poc evangèlica. Es rebutja l’Evangeli? O es rebutja la caricatura que la gent d’Església
pot donar de l’Evangeli? Cal deixar constància d’un fet. Cal una vida cristiana exemplar i que
empri un llenguatge significatiu per donar raó d’aquesta esperança. Però això no és garantia
d’èxit. Hi ha una persona que ha transmès, comunicat i compartit millor que ningú el
missatge evangèlic. Va acabar molt malament. Aquest personatge és Jesús de Natzaret i
va morir crucificat. En aquesta mort crucificada hi ha, però, resurrecció.
5

UNA EXPERIÈNCIA PERSONAL DE PERIODISME RELIGIÓS
Faig informació d’afers religiosos des de setembre del 2002.
La direcció del diari em va convidar a fer informació religiosa. No em va preguntar si
sóc creient. L’informador religiós por ser creient o no. Es pot donar la paradoxa,
aparent paradoxa, que un creient pot fer una dolenta informació religiosa i, en canvi, un
agnòstic pot fer una bona informació religiosa. La clau consisteix a tenir sensibilitat per la
religiositat de la condició humana, interès, preparació, professionalitat.
En acceptar la proposta, un polític em va preguntar: que et castiguen?
L’entorn estava decebut.
Però mai com aquests set darrers anys he tingut tants comentaris de la gent:
telefònics, personals, cartes, correu electrònic. De gent creient o no.
El bloc In saecula saeculorum, des del setembre de 2008 a lavanguardiadigital.es, té èxit.
Una consideració. Es demostra que la informació religiosa interessa més del que la
gent pensa. Depèn de la temàtica tractada i de la manera com es tracta.
UNA PROPOSTA DE PERIODISME D’AFERS RELIGIOSOS
El periodisme d’afers religiosos, primer, té un caràcter polièdric i transversal; segon,
és fronterer; i tercer, empra un llenguatge significatiu.
Primer element. És una de les informacions d’un caràcter més polièdric i transversal.
Polièdric. Té aspectes de caràcter religiós, històric, cultural, ideològic, polític, de
consciència, teològic, doctrinal, estructural, social, ecumènic, plurireligiós. No ha de consistir
a tractar qüestions clericals, pietoses, missaires, casuístiques, esotèriques, de sexe dels
àngels, merament especulatives.
La informació religiosa cristiana hauria d’arrencar de la condició humana i de
l’evangeli.
Què és informació religiosa? Què és informació d’afers cristians? Què és la religió? “La
religió pura i incontaminada davant Déu Pare consisteix en això: visitar orfes i vídues en la
seva tribulació, guardar-se un mateix incontaminat davant el món”. (Jaume 1,27): Hi ha els
dos elements de Jesucrist: Déu Pare i els altres, especialment els que pateixen tribulació.
S’ha de partir de la condició humana, de les situacions cíviques i socials, de la realitat
dels homes i dones, dels seus interessos i preocupacions, de la seva consciència i
sensibilitat. No es pot fer informació religiosa cristiana prescindint de la condició humana. La
condició humana és l’espai i el temps de trobada dels lectors i dels ciutadans siguin
creients, agnòstics o ateus. La religió forma part de la condició humana, personal i social.
El silenci i l’absència de Déu també. La religió és objecte periodístic en el moment que tracta
qüestions que tenen elements de caràcter i d’interès personal i social.
La informació religiosa cristiana també arrenca de l’Evangeli i de l’Església. L’Església
no és només la jerarquia. Però els mitjans de comunicació parlen més de l’aparell
burocràtic i dogmàtic eclesiàstic i de les crítiques ciutadanes que genera. Parlen del Papa,
Vaticà, Cúria Romana, cardenals, Conferència Episcopal Espanyola.
Un periodista que vulgui fer informació ben feta farà, entre altres coses, anar als textos
originals fundacionals. Farà un descobriment sensacional. Els Evangelis i el Nou Testament
no diuen absolutament res de l’aparell eclesiàstic ni del papat tal com s’entén avui (sigui dit
entre parèntesi, Jesús va escollir, com a primer Papa, Pere, un home casat).
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Transversal. A més de polièdrica, la informació religiosa té un caràcter transversal.
Interessa i afecta persones de qualsevol edat, sexe, cultura, condició.
Segon element. Planteja un periodisme situat en un espai i un temps fronterer.
És allà on hi ha diàleg i debat entre religió i política, església i societat, fe i ciència, creença i
agnosticisme. On es dóna el pas de la cristiandat a la diàspora. Hi ha recerca, dubtes, no
dogmatisme. Creients i agnòstics tenen conviccions, dubten i cerquen. Hi ha creients amb
dosi d’agnosticisme, i agnòstics amb dosi de fe. La informació religiosa va destinada a
creients i agnòstics. El periodisme religiós ha de ser respectuós amb les opcions religiosa i
agnòstica, establint corrents de cordialitat i diàleg. El creient i l’agnòstic tenen en comú la
seva humanitat i el fet que ni l’un ni l’altre han vist mai Déu. El creient creu en Déu, però no
l’ha vist mai.
Tercer element. El llenguatge periodístic, com l’eclesial i el de les homilies, ha de ser clar,
didàctic, respectuós, dialogant, senzill, directe, lliure, sobri, elegant. No dogmàtic, ni clerical,
ni esotèric, ni inflat, ni buit. Ha de ser sobretot comprensible i significatiu per la societat
plural del segle XXI.
A la gent li rellisca tota verborrea incomprensible i sense significat.
El llenguatge és paraula, silenci, gest, litúrgia.
El llenguatge forma part del missatge. El llenguatge no és només una qüestió formal, que
de si ja és important. El llenguatge forma part del missatge, l’expressa i el comunica. El
missatge d’amor, misericòrdia, perdó, solidaritat, llibertat i d’obertura al transcendent
emprarà un llenguatge d’amor, misericòrdia, perdó, solidaritat, de llibertat i d’obertura al
transcendent. El misteri no implica parlar en llatí o amb llenguatges i conceptes estranys. El
misteri de Déu s’expressa amb senzillesa i amb humanitat. Com Jesús.
Aquestes qüestions van ser tractades a la lliçó inaugural del curs 2008-2009 al Centre
d’Estudis Pastorals. Màxim Muñoz va parlar de L’estratègia evangelitzadora del P. Claret.
Una idea és aquesta: “Claret es va caracteritzar per un llenguatge senzill i planer,
entenedor, com el de Jesús. Els periodistes cristians no paren d’alertar-nos que el
llenguatge que fem servir els religiosos professionals (religiosos, preveres, bisbes) és molt
difícil d’entendre i no diguem ja d’engrescar la gent pel nostre missatge. Aquí hi ha un llarg
però apassionant camí a recórrer en aquest món de la comunicació”.
El jesuïta Federico Lombardi, portaveu de la Santa Seu, també ha parlat del llenguatge
religiós i cristià periodístic. Diu: “L’anunci de l’Evangeli està estretament relacionat amb la
realitat del món. No pensem en una comunicació catòlica separada d’una comunicació
profana. El que ens interessa és l’home, tot l’home i els seus problemes vistos des de la
perspectiva de l’Evangeli (...) Cal utilitzar sempre un llenguatge respectuós vers els altres,
equilibrat, no agressiu, capaç d’inspirar serenitat de judici i comprensió recíproca (...) El
llenguatge ha de ser clar, simple, comprensible, no massa abstracte ni complicat o
especialitzat (...) Hem de ser capaços de transmetre conviccions i emocions, més enllà d’un
llenguatge fred i burocràtic, clerical en el sentit negatiu del terme”.
FENOMEN TERESA FORCADES
Té projecció pública. Des de la seva vida monacal d’estudi i pregària.
Té els elements de la proposta de periodisme d’afers religiosos.
Tracta qüestions de la condició humana (avortament, grip) partint de l’Evangeli, amb els
seus aspectes polièdric i transversal, situat en un espai i un temps fronterer entre fe i
agnosticisme, i ho fa amb un llenguatge didàctic i significatiu
És lapidada pels fonamentalistes religiosos i pels “pijoprogres”.
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Té suport de cristians de base.
Té suport d’agnòstics. Un ateu: “Mai hauria dit que defensaria una monja”.
Mentrestant, els bisbes mantenen silenci.
CONSIDERACIÓ FINAL
Hi ha moltes coses a dir i molt poc temps i espai disponibles en la vida i en el periodisme. El
que cal és dedicar-se a escriure i parlar del que és important, bàsic, substancial. I prescindir
d’allò que és secundari, superflu i que no forma part del nucli de la fe.
En aquest sentit, el caputxí Jordi Llimona va deixar escrita una bella versió del Parenostre.
Són textos reunits en el recent llibre Ofrena de capvespre (Editorial Mediterrània). Escriu:
“Permeteu-me que ofereixi una versió del Parenostre, expurgat de mitologitzacions i
semitismes i presentat a la nostrada”. Aquest és el text:
“Pare, sigueu glorificat.
Vingui el vostre regne.
Faci’s en tot la vostra voluntat.
Doneu-nos sempre el vostre pa.
Perdoneu-nos, Pare, i ajudeu-nos a perdonar.
I guardeu-nos del mal i de fer-ne. Amén”.

LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN “CONTINENTE DIGITAL”, SEGÚN BENEDICTO XVI
Discurso a la plenaria del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales.
29 de octubre de 2009 (Zenit.org). Discurs de Benet XVI als participants a l’assemblea Del
Consell Pontifici per les comunicacions socials.
Señores cardenales, venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio,
queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Con gran alegría os doy mi más cordial bienvenida con motivo de la asamblea plenaria del
Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. Ante todo, deseo expresar mi gratitud
a monseñor Claudio Maria Celli, presidente de vuestro Consejo Pontificio, por las corteses
palabras que me ha dirigido en vuestro nombre. Extiendo mi saludo a sus colaboradores y a
los que estáis aquí presentes, agradeciéndoos la contribución que ofrecéis a las sesiones
de trabajo de la plenaria y el servicio que ofrecéis a la Iglesia en el campo de las
comunicaciones sociales.
En estos días os detenéis a reflexionar sobre las nuevas tecnologías de la
comunicación. Incluso un observador poco atento puede constatar fácilmente que en
nuestro tiempo, gracias a las más modernas tecnologías, tiene lugar una auténtica
revolución en el ámbito de las comunicaciones sociales, de la que la Iglesia está tomando
cada vez más responsable conciencia. Estas tecnologías hacen posible una
comunicación veloz y penetrante, con una capacidad para compartir ideas y
opiniones; facilitan adquirir informaciones y noticias de manera personal y accesible
a todos. El Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales sigue desde hace tiempo
esta sorprendente y veloz evolución de los medios de comunicación, a la luz del magisterio
de la Iglesia. Quisiera recordar aquí, en particular, dos instrucciones pastorales, la
"Communio et Progressio" del Papa Pablo VI y la "Aetatis Novae", publicada por voluntad de
Juan Pablo II. Dos documentos de autoridad de mis venerados predecesores, que han
favorecido y promovido en la Iglesia una amplia sensibilización sobre estos temas.
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Además, los grandes cambios sociales acaecidos en los últimos veinte años han
exigido y siguen exigiendo un atento análisis sobre la presencia y la acción de la Iglesia en
este campo. El siervo de Dios Juan Pablo II, en la encíclica "Redemptoris missio"
(1990), recordaba que "el trabajo en estos medios no tiene solamente el objetivo de
multiplicar el anuncio. Se trata de un hecho más profundo, porque la evangelización misma
de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo". Y añadía: "No basta, pues,
usarlos para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia, sino que
conviene integrar el mensaje mismo en esta 'nueva cultura' creada por la
comunicación moderna" (n. 37 c.). En efecto, la cultura moderna surge, antes aún que de
los contenidos, del hecho mismo de que existen nuevos modos de comunicar con nuevos
lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos sicológicos. Todo esto constituye un
desafío para la Iglesia, llamada a anunciar el Evangelio a los hombres del tercer
milenio, manteniendo inalterado el contenido, pero haciéndolo comprensible gracias
también a instrumentos y medios armoniosos con la mentalidad y las culturas de hoy.
Los medios de comunicación social, como son llamados en el decreto conciliar "Inter
Mirifica", han asumido hoy potencialidades y funciones que en aquel momento eran difíciles
de imaginar. El carácter multimedia y la interactividad estructural de cada uno de los nuevos
medios, en cierto sentido, ha hecho disminuir el carácter específico de cada uno de ellos,
generando poco a poco una especie de sistema global de comunicación, según el cual, si
bien cada medio mantiene su propio carácter peculiar, la evolución actual del mundo de
la comunicación obliga cada vez más a hablar de una única forma de comunicación,
que sintetiza distintas fuentes o las conecta recíprocamente. Entre vosotros, queridos
amigos, hay muchos expertos en esta materia y pueden analizar con más profesionalidad
las diferentes dimensiones de este fenómeno, incluidas sobre todo las antropológicas.
Quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a quienes en la Iglesia trabajan en el
ámbito de la comunicación y tienen responsabilidades de guía pastoral a acoger los
desafíos que plantean a la evangelización estas nuevas tecnologías.
En el Mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de
este año, al subrayar la importancia que tienen las nuevas tecnologías, he alentado a los
responsables de los procesos comunicativos a todos los niveles a promover una
cultura del respeto por la dignidad y el valor de la persona, un diálogo arraigado en la
búsqueda sincera de la verdad, de la amistad que no es fin en sí misma, sino capaz de
desarrollar los dones de cada uno para ponerles al servicio de la comunidad humana.
De este modo, la Iglesia ejerce lo que podríamos definir una "diaconía de la cultura" en el
actual "continente digital", recorriendo sus caminos para anunciar el Evangelio, única
Palabra que puede salvar al hombre. Al Consejo Pontificio para las Comunicaciones
Sociales le corresponde profundizar en cada elemento de la nueva cultura de los medios,
comenzando por sus aspectos éticos, y ejercer un servicio de orientación y guía para
ayudar a las Iglesias particulares a comprender la importancia de la comunicación,
que representa hoy por hoy un punto firme e irrenunciable de todo plan pastoral. Las
características de los nuevos medios hacen posible precisamente, incluso a amplia escala y
en dimensión global, una acción de consulta, de intercambio, de coordinación, que, además
de incrementar una eficaz difusión del mensaje evangélico, evita en ocasiones una inútil
pérdida de energías y recursos. Ahora bien, en el caso de los creyentes, la necesaria
valoración de las nuevas tecnologías mediáticas debe ser apoyada siempre por una
constante visión de fe, sabiendo que, más allá de los medios que se utilizan, la
eficacia del anuncio del Evangelio depende en primer lugar de la acción del Espíritu
Santo, que guía a la Iglesia y el camino de la humanidad.
Queridos hermanos y hermanas: este año se celebra el quincuagésimo aniversario
de la fundación de la Filmoteca Vaticana, instituida por mi venerado predecesor, el beato
Juan XXIII, que ha recogido y catalogado material grabado desde 1896 hasta hoy, capaz de
ilustrar la historia de la Iglesia. La Filmoteca Vaticana posee, por tanto, un rico
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patrimonio cultural, que pertenece a toda la humanidad. Mientras expreso viva gratitud
por lo que se ha realizado, aliento a continuar en este interesante trabajo de recolección,
que documenta las etapas del camino de la cristiandad, a través del sugerente testimonio de
la imagen, para que estos bienes sean custodiados y conocidos.
A los que estáis aquí presentes, os agradezco nuevamente la contribución que ofrecéis a la
Iglesia en un ámbito particularmente importante en estos momentos, como es el de las
comunicaciones sociales, y os aseguro mi cercanía para que la acción de vuestro Consejo
Pontificio siga ofreciendo muchos frutos. Sobre cada uno invoco la intercesión de la Virgen y
os imparto a todos la bendición apostólica.

Article a La Vanguardia sobre l’Assemblea general de l’URC, signat per Oriol Domingo
(8 de novembre de 2009)

10

Òscar Bardají, director de comunicació de l’Abadia de Montserrat
Intervenció d’Òscar Bardají, director de comunicació
de l’Abadia de Montserrat
La comunicació externa és cada cop més important.
Vivim en un món en què fins i tot l’entitat més petita
pensa a fer arribar les seves novetats als mitjans de
comunicació. Qui més qui menys té el seu mailing mental
de periodistes a on enviar determinada informació, en cas
necessari. En l’àmbit d’Església, el mateix Oriol Domingo
pot certificar com ha augmentat la quantitat d’informació
que rep de multitud d’entitats d’Església. Des del moment
de fer-se càrrec de la informació religiosa de La
Vanguardia, ara fa set anys, ha vist com es multipliquen
setmanalment els correus electrònics i faxos que arriben
a la seva atenció, perquè tothom vol tenir la seva porció
en el pastís de les pàgines de diumenge.
1. Per què és necessària la creació d’un Departament
de Comunicació en un orde religiós?
Abans de muntar res s’ha de creure en ell (Departament).
La comunicació externa, sobretot, és molt important per fer arribar el nostre missatge als
mitjans de comunicació, primer, i al món en general, després (via webs, blocs, Twitters i
altres). Una bona estructura de comunicació ajuda en el moment de fer arribar les bones
notícies, però sobretot ajuda a superar les situacions de crisi. Tota la feina que es pugui
haver fet abans, amb els mitjans, minimitzarà un possible efecte negatiu d’una informació
negativa per a l’entitat.
1.1. Per atendre les demandes externes (subjectes passius)
En moments en què una notícia de l’àmbit religiós és de portada, i diversos dies, com va ser
la mort del Papa Joan Pau II, és quan es guanyen amics. Els periodistes no toquen
habitualment aquests temes i els han de tractar per actualitat informativa. I necessiten fonts,
que algú els expliqui què està passant, necessiten analistes, cronistes, notícies, en
definitiva. Sempre recordaré els dies previs a la mort del Papa Woitila, el telèfon no parava
de sonar i tothom demanava, si més no, el mateix: que els assessoréssim. No parlem ja del
moment de la mort. El telèfon va sonar, fins i tot, a les dues de la matinada! Vaig convocar
els mitjans audiovisuals a les 12 del matí del diumenge a Montserrat perquè el Pare Abat fes
una compareixença pública i no en va fallar ni un. S’ha de dir que els mitjans ho van agrair.
La nostra experiència ens diu que els mitjans, com més amics, tot i que aquesta no seria la
paraula, millor. Si tenim un contacte habitual sempre tindrem les portes obertes. És potser
més important respondre bé a una petició que gestionar-ne una de pròpia. Si no podem
donar resposta sobre un determinat tema, hem d’oferir solucions, alternatives. Si no ho fem,
acabaran demanant el parer a la persona que no interessa que surti, però que sempre està
disposada a sortir.
Sovint, quan es fan debats a televisió o ràdio, les postures més extremes sempre les
protagonitzen les mateixes persones. Són líders d’opinió, directament. Al Sr. Miró i Ardèvol
el podran criticar, però és una persona activa, disposada a oferir el seu punt de vista en tot
moment. Per això cal que hi hagi disponibilitat. El telèfon mòbil del director de comunicació,
en aquest cas, és fonamental que el tinguin perquè quan tinguin qualsevol dubte facin la
trucada, sigui dilluns o diumenge, al matí o a la nit.
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1.2. Per generar propostes internes (ser proactius)
El director de comunicació té més o menys influència en els mitjans de comunicació
depenent del seu grau de relació amb els periodistes dels mitjans. Com més bona relació es
tingui, millor. Si tenim el fil directe per parlar amb les persones que tenen el poder, hi ha més
garantia que surti una informació... o que no surti (crisi). Per tant, les notes de premsa i la
preparació de documentació per als mitjans és feina seva. També és feina del director de
comunicació veure notícies dins la institució, a partir de la informació que va rebent dels
diferents estaments de la casa. Quan recopila tota la informació té la capacitat de discernir
entre el que és notícia i el que no. Quin tractament se li ha de donar a casa cosa...
Evidentment, cada cop és més important tenir una bona pàgina web, amb molta informació,
imatges, vídeos, incorporar-hi blocs..., que el director de comunicació ha de tutelar i generar
continguts.
2. Model de treball d’un Departament de Comunicació
2.1. El/la responsable ha de pertànyer a l’staff. Ha de tenir línia directa amb els
responsables de l’organització.
La persona responsable de l’àrea de Comunicació no pot ser el difusor de notes de premsa,
i prou. Ha de tenir un paper actiu dins l’organigrama. Ha de tenir la informació de primera
mà, ha de seguir fil per randa el dia a dia de cada secció. Sens dubte, tenir coneixement de
les coses internes soluciona possibles crisis generades des del desconeixement. Un
exemple que pot fer entendre això el tinc arran del concert que havia de fer l’Escolania
recentment a la parròquia de Santa Maria del Taulat de Barcelona. Es va suspendre per al
divendres següent perquè una dotzena d’escolans estaven amb grip (intestinal). El director
del cor m’ho va comunicar dues hores després d’haver-se suspès. Quina sort! A les deu del
vespre, uns minuts després de rebre la notícia, em va trucar una periodista d’Europa Press,
que li havien dit que a l’Escolania hi havia grip A (causa de la suspensió del concert). Si no
arribo a saber-ne res, hauria donat la sensació de descontrol, d’inseguretat, de dubte, a la
qual cosa s’agafen ràpidament els mitjans, o determinats mitjans, millor dit. Total, es va
desactivar l’incendi en donar la seguretat i tenir tota la informació. Em van trucar més
mitjans, a l’endemà, però la informació prèvia ens va salvar. Aquest director de comunicació
pot ser:
2.1.1. Plenament integrat, com és el cas de moltes empreses i multinacionals. El director de
comunicació és membre del Consell d’Administració i, si no ho és, ocupa un lloc destacat al
costat del director o del president de la companyia. D’aquesta manera, la informació la té de
primeríssima mà o font.
2.1.2. Dependre del portaveu, que és una figura fonamental en l’organigrama d’un orde
religiós, per exemple. Ell sí que està dins l’staff i el director de comunicació té fil directe amb
ell, i a ell li comunica tota la informació interna i externa necessària.
És bàsic que la tasca de portaveu l’ostenti un religiós. El director de comunicació pot fer de
pont, fer les gestions pertinents, ja que sempre estarà a la mateixa alçada que el periodista,
però la paraula de la institució ha de sortir de la boca únicament del religiós.
3. Trets característics del director de comunicació
3.1. El director de comunicació ha de ser periodista, no succedani. Aquesta professió nostra
està plena d’intrusos; per tant, la persona que ocupi el càrrec ha d’haver estudiat
periodisme, perquè li serà molt més fàcil aplicar els coneixement adquirits a la facultat,
redactar i connectar amb col·legues. El gran error, en aquests casos, és voler posar un
mossèn que alterna l’activitat comunicativa amb altres tasques o una persona que no és del
camp del periodisme. Tot i que els de comunicació som també relacions públiques de les
12

nostres institucions, no s’ha de caure a posar en el càrrec un llicenciat o diplomat en
relacions públiques o protocol, perquè la tasca, encara que sembli similar, no és la mateixa.
3.2. La institució/orde religiós ha de tenir plena confiança en ell/ella. Hi ha d’haver feeling.
3.3. El director de comunicació s’ha d’identificar plenament amb la institució/orde religiós. Se
l’ha d’estimar. De no ser així, no acabarà d’anar bé.
3.4. Ha de tenir un gran sentit de la responsabilitat.
3.5. Ha de tenir també una gran capacitat de discreció.
3.6. No cal dir que ha de saber respectar la privacitat de l’orde i no obrir-se a qualsevol
petició. Ha de frenar el desig incontrolat i insaciable de voyeurisme que tenen els mitjans de
comunicació (voldrien entrar a la cel·la d’un monjo, si els deixessin; o al refetor, per veure
com mengen...). Per tant, cal que sàpiga discriminar les peticions: valorar-les i discernir si és
el moment o no de satisfer-les.
3.7. En cas de dir que no a peticions, oferir, generar alternatives. Si no ho fem, acabaran per
trucar a la porta d’aquella persona que no dóna un missatge d’acord amb la línia oficial de
l’Església o massa decantat per un bàndol. Torno a recordar el nom del Sr. Miró i Ardèvol,
un laic que sempre està disposat a participar a debats o a parlar per la ràdio sobre temes
polèmics. La seva postura no és la de l’Església, però sovint se li atribueix. Ell treballa
perquè el seu punt de vista es tingui en compte i se li ha de reconèixer que se sap moure en
el sector.
3.8. Ha d’establir un equilibri entre les necessitats legítimes dels mitjans de comunicació i
l’interès perquè es difongui l’Evangeli: ser astuts com serps i hàbils com coloms.
3.9. I una penúltima cosa, fonamental: la disponibilitat. Si sempre donem una resposta
sempre ens tindran en compte. Els periodistes són com els nens: necessiten tenir una
resposta a tot. Si no la tenim, l’hem de vestir de tal manera perquè se sentin satisfets amb
ella i disparin cap a una altra banda.
3.10. I, finalment, la previsió. Tot el que es pugui preveure, analitzar, avançar és bo per a
tothom. Fins i tot ens ho agraeixen, els mateixos periodistes. Toquem una matèria, la
religiosa, que no és prou coneguda, pel que fa al vocabulari, funcionament intern dels ordes
o diòcesis. Si podem fer un esforç pedagògic a través de les notes de premsa o de les
converses telefòniques, ens farem un bé a nosaltres mateixos. En un capítol a part queden
els periodistes que no volen aprendre, perquè el tema no els atrau, i, per tant, els errors que
cometen en el text no els importa cometre’ls.
M’agradaria recordar un cas de previsió, que vaig viure arran del vessament cerebral que va
patir el bisbe Joan Carrera al Santuari del Miracle, a Solsona. En el moment que em van
trucar per donar la notícia, ràpidament vaig avisar determinats mitjans perquè preparessin
una hipotètica peça glossant la figura de l’estimat bisbe Joan. Ell s’ho mereixia i valia la
pena que la notícia del seu traspàs no passés desapercebuda. A TV3, per exemple, tenien
preparada la peça biogràfica del bisbe amb l’assessorament de les persones que els vaig
comunicar. Finalment, la notícia no es va produir fins quinze dies després, però la feina ja
estava feta. Jo vaig creure que ho havia de fer pel bisbe Joan i per servir l’Església.
4. Per què el paper de director de comunicació l’ha de tenir un laic?
4.1. Perquè ha estudiat i vol dedicar-se a això. El religiós, en principi, té una altra vocació...
4.2. Perquè és més fàcil entendre’s amb un col·lega. I perquè per tractar segons quins
temes o parlar d’una determinada manera cal tenir una distància necessària de l’orde.
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D’aquesta manera “ens entendrem millor”.
4.3. Perquè el periodista, cal partir d’aquesta base, no entén de religió. Per tant, ens hem de
posar en el seu lloc per fer-los digerir la informació. S’aconseguirà fent unes notes de
premsa emprant un vocabulari planer, a l’alçada del gran públic, no especialitzat, essent
molt pedagògics en els comunicats i notes. Cal tenir paciència i atendre totes les trucades
amb educació. D’aquesta manera, aconseguirem ser un referent per a ells.

Montse Girbau
Intervenció de Montse Girbau, cap de premsa de la
Companyia de Jesús
Quan una organització decideix integrar la comunicació com
una eina més per portar a terme els seus objectius, està
assumint un repte important i haurà d’estar disposada a fer un
esforç de creativitat i transformació. Una voluntat ferma de
treballar en aquesta direcció i aplicar el sentit comú ens
ajudaran molt a encarar aquest repte.
El primer pas és, generalment, contractar un professional com a
cap de premsa o responsable de comunicació de l’entitat.
Comptar amb una persona amb formació i experiència en el
camp de la comunicació és condició indispensable perquè la
nostra comunicació sigui eficaç, però probablement no serà
suficient si creiem que l’organització pot seguir amb el seu ritme habitual i “el departament
de comunicació, ja anirà comunicant”. Ja hem dit que integrar la comunicació demana una
transformació. No podem pensar que hem de comunicar el que fem, sinó entendre que allò
que fem i la manera com ho fem ja està comunicant alguna cosa. Així doncs, la visió de
comunicació ha de ser present des de l’inici a la planificació de qualsevol activitat que ha de
tenir una dimensió pública.
La comunicació ens serà favorable sempre que ens ajudi a portar a terme la missió de la
nostra organització. Si decidim contractar un cap de premsa o incrementar la nostra relació
amb els periodistes, no ha de ser amb l’objectiu de “sortir més” als diaris o a la televisió, sinó
amb intenció de poder transmetre de la millor manera possible aquells missatges,
testimonis, denúncies o experiències que considerem que correspon fer arribar a la societat.
Per tant és fonamental que el responsable de comunicació treballi colze a colze amb els
màxims responsables de l’organització. Ha de comptar amb el seu suport i confiança, i ha
de disposar de tota la informació que necessita. Ha d’estar informat de tot allò que volem
comunicar i, encara més, si arriba el cas, de tot allò que no volem comunicar. En cas de
conflictes o crisis, més que mai, convé estar preparats i evitar sempre la improvisació.
Per obtenir bons resultats en la comunicació externa és necessari que l’organització compti
amb una bona comunicació interna. Aquesta va des de l’intercanvi d’impressions a “l’hora
del cafè” fins a l’ús d’una intranet que ens permeti treballar en un mateix projecte des de
diferents punts del món, passant per la manera com organitzem les reunions o el butlletí
intern de l’organització. Les eines hi poden ajudar però el més important és anar afavorint,
de mica en mica, un canvi de mentalitat per adonar-nos com allò que jo faig interessa i
afecta les altres persones i/o departaments de l’organització.
Sovint es tendeix a valorar la comunicació per si “sortim molt o no als diaris”. La premsa i els
mitjans de comunicació convencionals i de gran difusió són importants però no ho són tot.
Diem que són importants perquè arriben a molta gent i ens donen visibilitat, prestigi,
credibilitat i ens poden situar com a referents o interlocutors en determinats àmbits Cal
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tenir en compte, però, que el treball de relació amb aquests mitjans ens demana un gran
esforç i és difícil obtenir resultats. Existeixen pocs espais on les nostres informacions puguin
fer-s’hi presents i hi ha pocs periodistes especialitzats en qüestions religioses.
Hem de tenir en compte que, als grans mitjans, hi serem notícia, generalment, per qüestions
molt rellevants o polèmiques, o si els podem oferir un personatge mediàtic. A més, hi ha
molts condicionants que escapen al nostre control que poden fer que aquella informació
finalment no arribi mai a publicar-se o que el titular ens resulti decebedor. Existeix, per tant,
un risc, que hem de calcular, intentar minimitzar i, finalment assumir, si considerem que val
la pena. Per tot això és molt important conèixer com funcionen els mitjans, qui són els
periodistes i com treballen, quin tipus d’informació és la que els pot realment interessar i
com presentar-la, com seran utilitzades les declaracions que els fem, etc.
És cert que la informació religiosa és un terreny complicat en els grans mitjans. Sovint es
busca la polèmica i el conflicte. A més, els nostres missatges no són fàcils de transmetre,
perquè són complexos, estan plens de matisos i moltes vegades toquen temes
especialment sensibles. Però també és cert que hem de saber veure i aprofitar les
oportunitats. I en tenim: les nostres organitzacions generen credibilitat i confiança, tenim una
presència en espais geogràfics i socials on no la té ningú més, tenim un plus d’experiència i
testimoni, capacitat de denúncia, experts reconeguts en diversos temes... Tot això cal fer-ho
jugar a favor nostre en la relació amb els mitjans.
Tot i això, el nostre treball no pot estar únicament orientat a aquests grans mitjans. Cal tenir
presents també mitjans més petits i modestos, de menys difusió, però potser més
especialitzats i on podem trobar justament aquell públic al qual ens dirigim.
D’altra banda, ara tenim la possibilitat de dirigir-nos directament al públic, als destinataris
finals del nostre missatge, sense cap intermediari. A través de les noves tecnologies, al
nostre web podem publicar notícies, entrevistes, declaracions... que mai serien notícia als
grans mitjans però que poden interessar molta gent. També podem fer publicacions virtuals,
distribuir-les per correu electrònic, etc.
I no es pot oblidar que la comunicació és molt més que les aparicions als mitjans o les
revistes que publiquem. Els actes que organitzem són moments comunicatius molt
importants: la posada en escena, la tria del lloc, la formalitat o informalitat en el to de
l’esdeveniment, els aspectes de protocol... poden arribar a dir molt de la nostra organització.
També altres aspectes més quotidians i de vegades oblidats, com la manera d’atendre
telefònicament o presencial les persones que s’adrecen a la nostra institució.
En definitiva es tracta de triar en cada moment el més adequat en funció dels nostres
objectius i, sobretot, de les persones a qui vulguem arribar. Què li vull dir? Quina idea li ha
de quedar clara? Entendrà el llenguatge que utilitzo? És aquest el millor canal de
comunicació per arribar a aquest tipus de públic? Són preguntes que ens hauríem de fer en
la planificació de qualsevol acció.
Finalment cal assenyalar la importància d’avaluar la nostra comunicació. Analitzar quin
retorn tenim ens permetrà saber si estem treballant en la direcció adequada. Això no és fàcil
en comunicació, i menys encara en organitzacions on no podem analitzar els índexs de
vendes o la intenció de vots. La transmissió de valors no és quantificable, però haurem
d’intentar establir alguns indicadors que ens puguin ajudar a fer aquesta avaluació.
Tornem al principi i busquem la recepta, si és que n’hi ha: voluntat, sentit comú i... no
desanimar-se! El treball en comunicació és un treball de fons. No en podem esperar fruits
immediats. Però si tenim paciència ben aviat veurem que l’esforç val la pena.
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Sergi Rodríguez: experiència com a cap de premsa dels Salesians
Intervenció de Sergi Rodríguez, cap de premsa dels
Salesians a Catalunya
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Institució carismàticament comunicativa
Petició expressa del Capítol Provincial de 1988
Dues dimensions comunicatives: interna i externa
Comunicació interna: 7 serveis
o
Cobertures
o
Documentació
o
Formació (2 nivells)
o
Materials
o
Publicacions
•
Comunicació externa: 2 serveis
o
Premsa
o
Publicitat
Crear sinèrgia: una xarxa de comunicadors comunitaris
Compartir responsabilitats: la comissió provincial
El motor: una persona exclusiva i una a mitges
Clar estalvi de costos i optimització de la tasca evangelitzadora
Paradigma d’Aranguren: posar de relleu que existim

Aportacions a la reflexió sobre l’aportació de la comunicació a la missió:
Què significa posar un cap de premsa?
Disposar d’una persona que impulsa la dimensió comunicativa de la institució i les persones
que la formen.
Quines exigències implica?
Una voluntat de compartir la vida que es produeix en el si de la pròpia institució, tant de
forma general com a cadascuna de les comunitats.
Quines millores introdueix?
Contribueix a visualitzar la tasca evangelitzadora que es fa en el dia a dia i augmenta la
comunió entre les persones que participen en la missió.
Quines dificultats es troben tant internes com externes?
Normalment costa vèncer algunes resistències i modificar alguns hàbits: recordar fer fotos,
posar-se a escriure... però tot és qüestió de voluntat, més que de temps.
Com pot fer progressar la comunicació?
Situem una persona que fa de referent en la matèria. És ella qui fa de “pal de paller”. No
només comunica, sinó que ajuda a formar-se: utilitats pastorals dels nous llenguatges, saber
comunicar-se millor a escala interpersonal, ajudar a consumir críticament els mitjans de
comunicació...
Com afecta a la imatge de la institució?
És un canvi de paradigma. Si abans la mà esquerra no havia de saber allò que feia la dreta,
comunicar és avui la millor forma de testimoniar la vivència de la fe o la construcció del
Regne. És projectar-la a tota la societat.
Quins suggeriment es donarien a una institució que volgués tenir un cap de premsa...
Saber llegir els signes dels temps i aprofitar les moltes possibilitats que aporta la
comunicació. Començar per posar una persona, independentment del temps que hi dediqui.
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No tenir pressa: no importa si la revista està millor o pitjor feta; el cas és que la tinguem. I
intentar ser proactiu, generar les oportunitats en la relació amb els mitjans.
Quin paper tenen els mitjans de comunicació en aquesta tasca?
Fonamental. Sense comunicació, avui dia, no podem contribuir a crear opinió pública. I
sense ella ens hem de limitar al “boca-orella”, a anar sumant un més un. Evangelitzar avui
és fer-ho en aquest nou areòpag que és la comunicació.
Quina presència té la vida religiosa en els mitjans?
Té, però en circuits molt limitats, bàsicament especialitzats. Però allò que apareix té sempre
un millor tractament del que sol tenir l’Església diocesana.
Com és presentada la vida religiosa als mitjans?
Sol posar-se de relleu la tasca compromesa que fan els religiosos i religioses, sobretot de
vida activa, en l’evangelització implícita, a través d’escoles, hospitals, tercer i quart mons...
Com podem utilitzar els mitjans de comunicació per evangelitzar avui?
Intentant pensar que no parlem per a tothom, per a un col·lectiu ignot i massiu de persones,
sinó que ho fem per a cadascuna en concret, essent alhora molt empàtics i pensant com
explicar de forma breu i senzilla allò que volem.
Com poden formular els instituts religiosos l’objectiu de la comunicació?
Triat algun germà, donar-li formació i alliberar-lo de temps (o contractar algun professional).
No importa la dedicació, sinó anar pas a pas. Cal generar consciència sobre la dimensió
comunicativa en tots els àmbits que conformen la missió.
Hi ha servituds i paranys que cal evitar?
Sí. Hem de tenir voluntat de comunicar, d’arribar a la gent, però no estem al servei dels
mitjans, que sovint representen interessos econòmics o polítics. Saber comunicar vol dir
saber administrar sovint els silencis.

P. Michael Brehl (Canadà), superior general dels Redemptoristes
El canadenc Michael Brehl, de 54 anys, ha estat
elegit superior general dels Redemptoristes durant
el 24è Capítol General de l’Orde que es va iniciar el
21 d’octubre a Roma. Aquest sacerdot, que guiarà
l’orde durant els pròxims 6 anys, havia estat fins
ara el
superior
major
de
la
Província
redemptorista d’Edmonton-Toronto (Canadà) i es
converteix així en el 17è superior general dels
Redemptoristes, orde fundat per sant Alfonso María
de Ligorio. El P. Brehl succeeix el P. Joseph W.
Tobin.
El P. Brehl va néixer a Toronto el 1995. Va fer la professió perpètua el 15 d’agost de 1976 i
va ser ordenat el 15 de març de 1980. Va conèixer els Redemptoristes gairebé en finalitzar
els seus estudis. Després de graduar-se va ingressar a l’orde i va assistir a l’escola de
Teologia de Toronto, on va estudiar fins al 1979. En els últims 25 anys de la seva vida,
explica ell mateix, “he estat membre d’un equip de missions parroquials i recessos, he
treballat a Quatre parròquies diferent, he estat nou anys treballant amb candidats a
Redemptoristes i he servit en molts dels comitès al Canadà i en l’àmbit internacional”.
El nou superior general diu a la seva autobiografia, entre altres coses, que li agrada el
“ciclisme, córrer, l’squash i el golf. A més, li agrada llegir, fer encreuats i el cinema”. Fins
ara, explica, “he viscut una vida emocionant que està a l’altura de la promesa que vaig
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experimentar per primera vegada a la Casa de Gerard”, quan va conèixer l’orde. El P. Brehl
servirà com a superior general durant sis anys i tindrà la seva residència a la Casa General
a Roma (cf. masdecerca.com).

Acte commemoratiu: 20è aniversari dels assassinats a l’UCA
Acte commemoratiu dels 20è aniversari dels assassinats a la Universitat Centreamericana
(UCA). Conferència i pregària en record dels màrtirs.
Organitza
Hi intervindran
Lloc
Dia
Hora
Més informació

Cristianisme i Justícia, en col·laboració amb Justícia i Pau, Càritas i
el Secretariat Diocesà dels Marginats.
José Martí, Gómez, Xavier Alegre i José Ignacio González Faus
Església del Sagrat Cor, c) Casp, 27, Barcelona
16 de novembre, dilluns
19.30 h
Tel. 933 183 736

Estació d’Enllaç: reconstruïm Jesús a través del cinema
Segona Estació d’enllaç:
Reconstruïm Jesús a través del cinema
Escola Tècnica Xavier (Xaverianes).
Av. Francesc Cambó, 12, Barcelona
20 de novembre
22.00 h

Calendari de novembre: propers esdeveniments
10-12
14

Ds

15
16
19
20

Dg
Dl
Dj
Dv

20-21
28
30

Ds
Dl

CONFER: XVI Assemblea - Madrid
Celebració en honor del bicentenari del naixement del venerable Jerónimo
Mariano Usera, fundador de les Germanes de l’Amor de Déu, a les 17.00 h, a
la capella del col·legi - c) Teide, s/n, Barcelona
Aplec de l’Esperit. Jornada d’animadors a Terrassa
Acte commemoratiu: 20è aniversari dels assassinats a l’UCA
RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Montalegre
Estació d’enllaç: Reconstruïm Jesús a través del cinema. Escola Tècnica
Xavier (Xaverianes). 22.00 h. Av. Francesc Cambó, 12, Barcelona
IV Jornades Matrimoni i Família – Auditori P. Manyanet, Barcelona
XVI Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars
Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb

sec.urc@confer.es
urc.info@gmail.com
horeb.urc@gmail.com

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com
http://urc.confer.es
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