
    

Pelegrinatge de la Província Claretiana de Catalunya a Barbastre 
 

Amb motiu del 75è aniversari dels claretians màrtirs del 36 

 
Amb motiu del 75è aniversari dels màrtirs del 36, entre ells els beats màrtirs de Barbastre, la 
Província Claretiana de Catalunya va pelegrinar a Barbastre per fer memòria agraïda dels 
seus germans, mestres en la fe i en la fidelitat fins a la mort. Hi van participar una quarantena 
de claretians provinents de totes les comunitats de la Província. La trobada va començar a la 
sala dels pelegrins amb unes paraules d'acollida i motivació de la jornada a càrrec del P. 
Màxim Muñoz, provincial dels Claretians de Catalunya, i del P. Manuel Tamargo, províncial de 
Santiago, la Província que actualment té cura de la casa museu dels màrtirs de Barbastre. 
Després hi va haver un temps per visitar el museu, sota la guia experta del P. José Beruete. 
 
A la una va tenir lloc l'eucaristia a la capella dels màrtirs, presidida pel P. Provincial. El 
moment més emotiu va ser al final, a la cripta, quan el P. Pere Codinachs, nebot d'un 
dels màrtirs, va llegir la carta escrita pels màrtirs i adreçada a la Congregació. 

La trobada va acabar amb un dinar fratern, compartit també amb el P.Manuel Tamargo i 
alguns membres de la comunitat de Barbastre. Cap al final del dinar es va lliurar un petit 
obsequi als qui celebraven el seu 50è aniversari de professió (PP. Manuel Casal i Ramon 
Olomí) i d'ordenació (PP. Anton M. Sànchez Bosch i Francesc Pujol; al P. Maties Augé també 
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se li va fer arribar). Fou una diada ben intensa de celebració i pregària, que va fer ben viva la 
presència i l'estímul de tots els germans màrtirs.  

 

 

 

 

 

   P. Benoît Grière, nou Superior General dels Agustins de l’Assumpció 
 

L’11 de maig de 2011, el Capítol General dels 
Assumpcionistes ha elegit el P. Benoît Grière 
nou Superior General de la Congregació  
El P. Benoît Grière és el 10è Superior General dels 
Agustins de l‟Assumpció (també anomenats 
Assumpcionistes).  
Aquest francès, que en uns dies farà 53 anys, 
succeeix el Padre Richard Lamoureux (Estats Units), 
que ara acaba dos mandats de sis anys al davant 
d‟aquesta Congregació.  
Els Assumpcionistes són avui 834 religiosos i 45 
novicis, repartits en 130 comunitats en 30 països de 
tots els continents.  
---------------------------  
Benoît Grière va néixer el 22 de maig de 1958 a 
Chauny (Aisne, França)  
Quan va acabar els seus estudis secundaris a 
Epernay (Marne), va fer la carrera de medicina a 
Reims (1976-1985) i, paral·lelament, va iniciar la 
seva formació filosòfica amb vistes al sacerdoci en el 
marc dels Grups de Formació Universitaria (GFU, 
1981-1987).  
Seguidament va estudiar teologia al seminari de Reims (1987-1989) i a l‟Institut Catòlic de 
París (1989-1993). És Màster en Teologia.  
És Doctor en Medicina (DEU de Medicina tropical – Salut i desenvolupament; Certificat de 
Nutrició – Salut pública).  
Va realitzar el Servei Nacional a Dakar (Senegal) com a alumne-investigador a Orstom, secció 
de Nutrició (1985-1986).  
Va ingressar a la congregació dels Agustins de l‟Assumpció (Assumpcionistes) el 1991 i, quan 
va acabar el noviciat a Sceaux (Hauts-de-Seine), va ser ordenat sacerdot el 1995, a Epernay.  
El 1995 va ser destinat a Madagascar i nomenat coordinador de la salut per la diòcesi de 
Tuléar, i el 1999 va ser professor de teologia al seminari de Fianarantsoa. També va ser 
capellà, metge d‟una presó i responsable d‟un Centre de Rehabilitació Nutricional. El 1998 va 
fer part del Comitè d‟Ètica de l‟Església Catòlica de Madagascar.  
El 1999 torna a França per ser Primer Assistent del Provincial de França i encarregat, entre 
altres coses, de l‟editorial Bayard (2002-2005).  
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Des de l‟any 2005 era Superior Provincial de la Província de França dels Agustins de 
l‟Assumpció, que avui comprèn 252 religiosos distribuïts en 41comunitats, a França i també a 
l‟Europa de l‟est, Itàlia (Florència), Orient Mitjà, Àfrica (Togo) i Àsia (Corea, Vietnam).  
El P. Benoît Grière és Cavaller de l‟Ordre Nacional del Mèrit (França).  
El seu passatemps favorit: les novel·les policíaques. 
 

   Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell 
 

LA CREU DE L’AMOR I DEL SERVEI ARRIBA A CATALUNYA 
Una de les iniciatives engegades amb motiu de la beatificació d‟Anna Maria 
Janer Anglarill, fundadora de les Germanes de la Sagrada Família d‟Urgell, 
té un nom propi: la Creu de l’amor i del servei. Es tracta d‟una creu de fusta 
que pelegrina per les diverses escoles, residències, hospitals, comunitats i 
parròquies dels 11 països on es troba present aquesta Congregació. 
La Creu recull en cadascun dels seus braços escenes de la vida de la Mare Janer que 
responen al lema triat per a la seva beatificació: Estimar-te i servir-te sempre i en tot. 
L‟escola Sagrada Família del carrer Avinyó de Barcelona es prepara per rebre la Creu que ha 
passat per diversos punts de l‟Estat espanyol: Madrid, Los Molinos, Pola de Lena, Villalón de 
Campos (Valladolid), Utrera i Sevilla. Una rèplica de la mateixa Creu arriba aquests dies a 
Buenos Aires provinent d‟Uruguai.  
 
Tota la informació a la web www.anamariajaner.org  
En la web creada especialment per a la beatificació, www.anamariajaner.org, es poden seguir 

totes les informacions referides a la 
Creu, i a d‟altres iniciatives 
relacionades amb aquest 
esdeveniment.  
També es pot trobar tota la 
informació sobre les inscripcions per 
participar en la missa i en tots els 
actes previstos en el programa de 
beatificació. 
 
Iniciatives al Bisbat de Solsona 
El Bisbat de Solsona i la 
Congregació de la Sagrada Família 
d‟Urgell preparen un seguit de 
conferències sobre la vida i l‟obra de 
la futura beata catalana. La primera 
serà el divendres 27 de maig a 
l‟Auditori municipal de Cervera. La 
impartiran l‟historiador Josep M. 
Llobet i la postuladora de la causa de 
Canonització M. Pilar Adín. La 
conferència porta per títol: Anna 
Maria Janer Anglarill, un camí de 
santedat forjat a Cervera. 
Durant el mes de juny tindran lloc 
altres xerrades a Solsona i a Berga. 
El mes de juliol se celebrarà un 

http://www.anamariajaner.org/
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pelegrinatge d‟un dia als llocs significatius en la vida de la Mare Janer a Cervera i La Vall 
d‟Ora. 
La ciutat de Cervera acollirà una vetlla de pregària a finals de setembre com a preparació 
immediata a la beatificació. Posteriorment, s‟hi celebrarà al missa d‟acció de gràcies, el 9 
d‟octubre, a la parròquia de Santa Maria. 
La venerable serventa de Déu Anna Maria Janer serà la primera dona nascuda al bisbat de 
Solsona beatificada pel procediment de virtuts heroiques. 
 

   Entitats Socials d’Església 

 
 

Benvolgudes i benvolguts, 

Després de la bona acollida i del treball que vam fer plegats en la Jornada de les Entitats 
Socials d‟Església del passat 12 de març als Salesians d‟Horta, ens plau convocar-nos per al 
proper divendres 27 de maig, a les 18 h, al Centre d‟Estudis Pastorals  (C/ Rivadeneyra, 6, 3r) 
per valorar la jornada i donar els primers  passos per constituir el “Seminari Permanent 
d’Entitats Socials d’Església”. 

 
L‟ordre del dia previst és: 
1. Valoració de la Jornada d‟Entitats Socials d‟Església del 12-3 i de les conclusions 

(s‟acompanyen) 

2. Consideració de la proposta de creació d‟un “Seminari d‟Entitats Socials d‟Església” i 

explicació de les característiques 

3. Manifestació per escrit de les entitats per formar-ne part 

4. Composició d‟una primera Junta per impulsar un pla de treball i el funcionament 

operatiu del Seminari 

De manera orientativa, les entitats que proposem formin part del seminari haurien de 
ser no tant cada servei o equipament, sinó les institucions que apleguen aquestes 
realitats.  

Perquè disposeu d‟una primera orientació de la proposta que s‟explicaria i es discutiria en la 
reunió, així com de l‟adhesió, us fem arribar un breu resum de la proposta i de full de 
vinculació. 
Us agrairé confirmeu la vostra assistència al correu mangueira@peretarres.org 
Amb l‟esperança i l‟amor del Crist Ressuscitat, rebeu una salutació cordial. 
 
Paco Estellés, Manuel Lecha, Rafa Ruiz de Gauna 
 

   Festa de la Visitació de Nostra Senyora 
 

L‟Obra de la Visitació de Nostra Senyora celebra la festa patronal, els actes de la qual tindran 
lloc a l‟Església Parroquial de Sant Julià d‟Alfou, el 31 de maig, amb l‟horari següent: 
 

mailto:mangueira@peretarres.org
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15.30 Sortida dels autocars de la Casa Central de l‟Obra de la Visitació, que es troba al 
passeig Sant Joan, 2 

17.00 Celebració eucarística, presidida 
per mossèn Josep Mª Forcada, 
conciliari de l‟Obra de la Visitació 

18.00 Berenar de germanor al 
Restaurant Can Llança 

20.00 Retorn a Barcelona, arribant 
aproximadament a les 21 h 

 
Nota.- Els tiquets per assistir a la festa 

s‟han d‟encarregar a la Casa 
Central, Pg. de Sant Joan, 2. (tel. 
932 313 706) i recollir-los abans 
del 23 de maig 

 

   Conferència Episcopal Tarraconense – Comunicat de la reunió 198 
 

 
Els dies 10 i 11 de maig de 2011 ha tingut lloc la reunió n. 198 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), al santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha estat 
presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona. 
 
1.- En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol ha expressat l‟agraïment de tots 
al Sant Pare Benet XVI per la recent beatificació del Papa Joan Pau II, que serà model i 
intercessor per a tots els cristians. Així mateix, Mons. Pujol s‟ha congratulat per la recent 
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publicació de la Bíblia en format popular, en la traducció catalana interconfessional, cridada a 
tenir una molt àmplia difusió, i també pel favorable ressò que ha tingut la carta pastoral dels 
bisbes de la CET, Al servei del nostre poble, en la commemoració del 25è aniversari de la 
publicació d‟Arrels cristianes de Catalunya. 
 
2.- Mons. Pardo, bisbe de Girona i delegat de la CET per a la pastoral de joventut, ha informat 
els bisbes de les activitats de preparació, a les diòcesis catalanes, per part del Secretariat 
Interdiocesà de Joventut (SIJ), de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que tindrà lloc a 
Madrid el pròxim mes d‟agost. 
 
A partir de l‟11 d‟agost es preveu l‟arribada de més de 40.000 joves, procedents de diverses 
diòcesis d‟Europa i d‟Amèrica, que seran acollits en centres educatius, en parròquies i en 
famílies de les deu diòcesis amb seu a Catalunya, i participaran en distintes activitats 
organitzades en les ciutats i pobles de Catalunya i Andorra. 
 
El dissabte 13 d‟agost, tots els joves es trobaran a Barcelona, on tindran lloc els actes 
conjunts dels dies previs de la JMJ: a les 10 h, celebració de l‟Eucaristia, en l‟Espai Fòrum; a 
les 13 h, recepció oficial a l‟Ajuntament als bisbes i als representants de les delegacions 
acollides; a la tarda, itinerari espiritual i cultural per la ciutat, amb visites a la Catedral i a les 
basíliques de Santa Maria del Mar i de la Sagrada Família i, a les 8 del vespre, cloenda de la 
jornada, amb un concert a l‟Espai Fòrum. 
 
A partir del 15 d‟agost, tant els joves arribats de fora com els grups organitzats aquí marxaran 
a Madrid, on es desenvoluparan les activitats de la JMJ, que culminaran amb l‟arribada del 
Papa Benet XVI el dijous 18 d‟agost, el Via Crucis pels carrers de Madrid el divendres 19, la 
vetlla de pregària, a Cuatro Vientos, el dissabte 20 i l‟Eucaristia presidida pel Sant Pare, el 
diumenge 21 d‟agost, en la qual participaran joves de tot el món. La CET s‟ha congratulat que 
alguns arquebisbes i bisbes de Catalunya han estat escollits per la Santa Seu com a 
catequistes de les Jornades. 
 
Els bisbes han estudiat la informació rebuda i animen novament tots els joves de les diòcesis 
catalanes a participar amb entusiasme en aquesta Jornada Mundial de la Joventut. Per a 
inscriure‟s i per a tenir tota la informació adient, els interessats poden accedir al web del SIJ 
(http://www.jovesij.com/) o al seu blog (http://www.marcats.blogspot.com/).  
 
3.- Mons. Salinas, bisbe de Tortosa i delegat de la CET per a la catequesi, ha informat els 
bisbes de la celebració del II Seminari d‟Estudi Catecumenat i Comunitat, dirigit per Mn. Lluc 
Riera, vicari general i delegat del Catecumenat de la diòcesi de Mallorca, que tindrà lloc a 
Barcelona el divendres 13 de maig, i de les Jornades interdiocesanes de formació de 
catequistes, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), que tindran lloc, 
també a Barcelona, del 4 al 6 del pròxim mes de juliol, i durant les quals es presentaran les 
noves edicions del Catecisme de l’Església Catòlica i del Compendi del mateix Catecisme, així 
com el nou llibre que exposa “L’essencial de la vida cristiana”. També ha comunicat que està 
ja molt avançada la traducció catalana del llibre YouCat, divulgació catequètica per als joves, 
que es lliurarà durant les JMJ. 
 
4.- En presència del Sr. Pere Micaló, delegat diocesà d‟ensenyament de Girona, de Mn. 
Norbert Miracle, delegat diocesà d‟ensenyament de Tarragona i de Mn. Ramon Corts, delegat 
diocesà d‟ensenyament de Barcelona, com a membres del Secretariat Interdiocesà 
d‟Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), els bisbes han tractat de diverses 
qüestions relacionades amb l‟ensenyament de la religió i amb l‟àmbit educatiu en general. 

http://www.marcats.blogspot.com/
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Els membres del SIERC han informat de les activitats del Secretariat, de la campanya feta per 
a les preinscripcions a l‟assignatura de la religió catòlica, dels diferents aspectes relacionats 
amb la classe de religió i de la V Jornada interdiocesana de professors de religió, tinguda 
recentment a Montserrat, amb més de 500 participants. 
 
Mons. Pujol, encarregat de la CET per a l‟àmbit de l‟ensenyament, i els altres bisbes han 
mantingut un llarg diàleg amb els membres del SIERC i han insistit en la importància de 
l‟ensenyament escolar de la religió catòlica, en la deguda preparació i formació permanent 
dels professors en els diversos nivells, i en tots els altres aspectes educatius, tan fonamentals 
per a l‟Església com per a la societat en general. Mons. Pujol ha agraït als delegats 
d‟ensenyament i als professors de religió la seva dedicació i els ha urgit a intensificar-la. 
 
5.- Mons. Pardo ha presentat el Sr. Òscar Torrente, president del Moviment Infantil Juvenil 
d‟Acció Catòlica (MIJAC) i Mn. Víctor Martínez, prevere de Lleida i consiliari general, els quals 
han informat els bisbes de la situació a Catalunya d‟aquest moviment d‟Acció Catòlica. 
 
El MIJAC és un moviment d‟infants d‟edats entre 6 i 14 anys, que juguen i actuen junts, viuen i 
celebren la presència de Jesucrist enmig d‟ells i revisen el que fan. El MIJAC és l‟únic 
moviment d‟Acció Catòlica centrat en l‟àmbit de la infància i pretén potenciar la presència i la 
veu de l‟infant, oferint-li l‟oportunitat perquè a través dels jocs i les activitats que fa al seu grup 
actuï al barri o al poble on viu, a l‟escola, a la parròquia, amb els amics, per millorar-los i 
transformar-los d‟acord amb l‟esperit de l‟Evangeli de Jesús. 
 
Els bisbes han dialogat amb els responsables del MIJAC sobre els diversos aspectes del 
moviment i els han animat a seguir treballant en l‟àmbit de la infància, en coordinació amb les 
activitats que es duen a terme en l‟escola i en la parròquia, i a mantenir vius els lligams de 
col·laboració amb els altres moviments educatius en el temps lliure de la infància. 
 
6.- Mons. Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i delegat de la CET per als mitjans de 
comunicació social, ha informat els bisbes de diverses qüestions relacionades amb aquest 
àmbit i de la Jornada de formació per als directors de comunicació de l‟Església a Catalunya, 
que tindrà lloc a Sant Feliu de Llobregat el pròxim 4 de juliol. En aquesta jornada es tractarà 
de les xarxes socials i de la incidència del món digital en la comunicació institucional. 
 
7.- Mons. Vives, secretari de la CET, i Mons. Pardo, bisbe de Girona, han presentat els bisbes 
Mn. Joan Naspleda, delegat 
episcopal de Patrimoni Cultural de 
Girona i membre del Secretariat 
Interdiocesà de Conservació i 
Promoció de l‟Art Sagrat 
(SICPAS); la Dra. Dolors Vidal, 
vicedegana de la Facultat de 
Turisme de la Universitat de 
Girona; el Sr. Marc Sureda, 
conservador del Museu Episcopal 
de Vic; el Sr. Daniel Font, de la 
comissió del patrimoni cultural de 
Vic i el Sr. Guillem Mercadal, del 
centre cultural de l‟Albergueria del 
bisbat de Vic. 



8 

 

 

 
Els bisbes han rebut una completa informació sobre “Catalonia Sacra”, el projecte cultural dut 
a terme conjuntament pel SICPAS i la Universitat de Girona, amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
“Catalonia Sacra” és un projecte d‟articulació de visites turístiques al patrimoni de l‟Església 
catòlica a Catalunya, amb l‟objectiu de fer-lo conèixer més i millor, i mostrar la naturalesa 
fonamental del patrimoni de l‟Església com un resultat de la inculturació de la fe cristiana a 
Catalunya. El projecte, ja molt acabat, compta amb tres rutes: una ruta nuclear, a les catedrals 
de les deu diòcesis amb seu a Catalunya; una ruta radial a les diòcesis, practicable en un o 
dos dies per diòcesi; i una ruta global, amb diversos itineraris per tot el territori, que es podrà 
recórrer en més de dos dies o per etapes, en les quals es coneixerà la personalitat de 
l‟Església a Catalunya i la raó del patrimoni: la història i l‟art, la geografia, l‟espiritualitat i la 
catequesi. El projecte està dirigit tant al públic de motivació religiosa com a l‟interessat en el 
patrimoni religiós en general i a les diverses edats i procedències, tant del país com als 
estrangers que ens visiten, que foren uns dotze milions de persones el 2010. 
 
Els bisbes han valorat positivament la feina feta fins ara pels responsables del projecte i pels 
Delegats diocesans, i han acordat donar-li suport en el futur en la mesura de les seves 
possibilitats. 
 
8.- A proposta de Mons. Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i delegat de la CET per a la 
pastoral del Turisme i dels Santuaris, els bisbes han nomenat el P. Josep Maria Sanromà, 
monjo benedictí i rector del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat, com a director del 
Secretariat Interdiocesà de Pastoral del Turisme i Santuaris, per als pròxims tres anys. 
 
9.- Així mateix, els bisbes, després de revisar les actuals dedicacions i serveis interdiocesans, 
han acordat encarregar l‟àmbit interdiocesà de les qüestions relacionades amb el patrimoni a 
Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona; l‟àmbit de l‟apostolat seglar a Mons. Xavier Novell, 
bisbe de Solsona; i l‟àmbit de la pastoral obrera a Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de 
Barcelona. 

Tarragona, 11 de maig de 2011 
 

“Dues dones divines” de TV3 frivolitza sobre la vocació monacal 
 

En aquest línia va el comentari de Jordi López Camps (www.catalunyareligio.cat), en el qual fa 
referència a l‟article “Monjos al segle XXI” de Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat. 
Publiquem ambdós textos. 

Jordi López Camps 

 
Ahir, a TV3, s‟estrenà la sèrie “Les Divines”, comèdia refrescant protagonitzada per les actrius 
Rosa Maria Sardà i Verònica Forqué. L‟estil desenfrenat i accelerat del primer capítol 
evidencia que els seus productors volen apropar-se a l‟èxit d‟altres sèries populars com fou 
“Plats bruts”. A l‟inici del primer capítol els guionistes presenten progressivament els diferents 
personatges. Un de ben curiós és Lolo, el fill de la Mimí (Rosa Maria Sardà) i aspirant 
permanent a monjo de Montserrat. Els guionistes han dibuixat Lolo como un personatge de 
pietat obsessiva i una caricatura del que és una persona religiosa. La raó per la qual no pot 
fer-se monjo és perquè “no té dot”. En veure la frivolitat com els guionistes tractaven la 
vocació i el fet religiós, vaig recordar un magnífic article de Josep Miquel Bausset, aquest sí 

http://www.catalunyareligio.cat/
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monjo de Montserrat, on explica el perquè de la seva vocació i el sentit de la seva vida 
monàstica. 

L‟article de Josep Miquel Bausset, “Monjos al 
segle XXI”, és una presentació vivencial de 
l‟experiència monàstica en commemorar el 25 
aniversari de la seva professió monàstica. 
L‟excel·lent article de Josep Miquel evoca que 
el monaquisme té un nou sentit avui perquè 
l‟Església necessita el testimoniatge 
d‟experiències singulars de l‟Evangeli. A partir 
d‟unes paraules del teòleg José Antonio 
Pagola, Josep Miquel Bausset transmet el 
sentit de la vida monàstica perquè cal “creients 
de veritat, atents a la vida i sensibles als 
problemes de la gent, buscadors de Déu, 
capaços d‟escoltar i d‟acompanyar amb 
respecte els homes i les dones que pateixen i que busquen i no troben la manera de viure 
més humanament”. Excel·lents paraules que descriuen el valor de l‟opció monàstica feta per 
tantes persones. La vida monàstica presentada per Josep Miquel Bausset està molt allunyada 
de la frivolitat de la sèrie de TV3 que, en la recerca de l‟acudit fàcil i de l‟entreteniment simple, 
banalitza una opció que aporta valors a una humanitat en recerca de sentit. 

Josep Miquel Bausset 

 
Amb motiu del XXV aniversari de la meua professió monàstica, algú em preguntava si el 
monaquisme no era una relíquia del passat. D'un passat esplendorós (Cluny, Sant Bernat...) 
però passat! Evidentment, crec que, com a carisma de l'Església, la vida monàstica és tan 
actual al segle XXI com ho va ser als segles X, XV o XIX. 
 
El monaquisme (un fenomen que es dóna en moltes religions) pren un significat nou en el 
cristianisme, ja que constitueix una forma concreta en el seguiment de Jesús de Natzaret. Va 
néixer entre els segles III i IV al desert d'Egipte, amb Sant Antoni Abat i a Palestina, Síria i el 
nord d'Àfrica, entre altres llocs. Va ser al segle VI, quan el jove Benet va fer una experiència 
de soledat i de pregària que va transformar la seva vida i que recollida en la Regla 
Benedictina encara avui regula el dia a dia dels monestirs: viure la fe en comunitat, compartint 
tot el que som i el que tenim, per tal de ser en el món una presència de l'amor i de la 
misericòrdia del Déu que ens salva. 
 
És des de la humilitat (en una societat que només valora l‟èxit) i la disponibilitat en el servei 
(quan tothom desitja estar més amunt que els altres) que els monjos ens obrim a la voluntat 
de Déu i a l‟acolliment dels germans. Si l‟autosuficiència ens tanca en l‟amarguesa i en 
l‟egoisme, l‟home que s‟obri a Déu troba el seu alliberament i va adquirint una pau que pot 
comunicar als altres. Perquè la humilitat ens fa assumir la nostra realitat i la dels altres sense 
nerviosismes ni frustracions, amb comprensió i compassió, sense classificar ni excloure els 
qui són diferents. 
 
Per la seva part el silenci, que ens obri a Déu i als altres, l‟obediència que ens fa sol·lícits en 
la comunió i la pregària i la vida fraterna esdevenen un signe del Regne i una manera de fer 
present les benaurances en el nostre món. I és la Paraula de Déu la que va modelant el 
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monjo, perquè pugui descobrir l‟amor d‟un Déu que ve a salvar, a donar esperança, a curar 
les ferides del cor, a enfortir la nostra fe, a asserenar tots els que estan atribolats, a consolar 
els desanimats, a eixugar les llàgrimes dels qui ploren. 
 
S'ha dit que el desert (i per tant els monestirs) és el lloc de la llibertat total, un espai sense 
fronteres, on podem descobrir la presència de Déu en els altres i on podem fer l'experiència 
de la fraternitat en un clima lliure de prejudicis, de crítiques, de sospites i dels egoismes que 
esclavitzen. Per això els monestirs han de ser sagrament i manifestació visible d‟una realitat 
invisible i també epifania de la presència del Senyor. 
 
És això el que van viure els monjos de Tibhirine i que narra la pel·lícula Dels déus i dels 
homes, estrenada recentment: homes, que, en un món on tot es pot comprar, ens parlen de la 
primacia de l‟amor fet servei i de l‟anhel de pau i de fraternitat universals. Perquè només la 
gratuïtat de l‟amor dóna sentit i plenitud a la vida. 
 
El papa Joan XXIII deia que l‟Església no podia ser un museu arqueològic, on només 
conservem objectes morts. L‟Església deia el papa bo (i també els monestirs) han de ser com 
uns jardins plens de vida i de color o com una font a la plaça, on tots puguin anar a saciar la 
seva set! 
 
Al monestir, conscients del do de la filiació divina i de la fraternitat universal, aprenem a 
descobrir que cada 
persona és un tresor 
als ulls de Déu i per 
això, amb una mirada 
d‟esperança, valorem 
els aspectes positius 
que cada u té. Sense 
condemnes, sense 
judicis! Al monestir 
aprenem també a 
lluitar amb tenacitat i 
amb bon humor, per 
superar els obstacles i 
per avançar en el camí 
de la fe i de la 
fraternitat. 
 
Igualment intentem 
relativitzar els 
aspectes problemàtics. Els propis i el dels altres, per superar els prejudicis, la crítica, la 
hipersensibilitat, confiant sempre en la bondat del germà, per crear llaços de comunió fraterna, 
per fer de cada comunitat un lloc de reconciliació i de perdó, de pau i d'esperança, un lloc 
obert a l'acolliment, d'harmonia amb la natura i de trobament amb Déu, amb els altres i amb 
un mateix. 
 
La missió dels monjos, avui i sempre, és la de ser homes acollidors, arrelats a la terra que ens 
acull però portats per l'Esperit de Déu, per escoltar amb afabilitat, sense condemnes ni 
prejudicis, amb un cor obert a tothom, per fer realitat el Regne des de la pregària, el silenci i el 
servei humil.  
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Els monestirs, avui i sempre, han de ser unes llars on tots puguem trobar la compassió i el 
consol de Déu, la pau del cor i la fraternitat que anhelem. I per això els monjos hem de saber 
obrir camins d'esperança i de misericòrdia (en un món amb tantes fractures i tantes ferides) 
perquè els homes i les dones de la nostra societat puguin descobrir l'amor d'un Déu que és 
Pare i que estima entranyablement. Sense condicions! Apassionadament! 
 
Com diu el teòleg José Antonio Pagola, "la nostra Església necessita testimonis que contagien 
la seva experiència de l'Evangeli. Necessitem creients de veritat, atents a la vida i sensibles 
als problemes de la gent, buscadors de Déu, capaços d‟escoltar i d‟acompanyar amb respecte 
els homes i les dones que pateixen i que busquen i no troben la manera de viure més 
humanament". Aquesta és la missió fonamental dels monjos, dels segles X al XXI: fer possible 
l‟experiència del Déu amor. Del Déu que ens crida a la llibertat i a la plenitud de vida! 
 

El moviment gnòstic reforça la vitalitat i la pluralitat del cristianisme antic 
 
Conclusions del Simposi Internacional El moviment gnòstic en el 
marc del cristianisme antic, organitzat per la Facultat de Teologia 
de Catalunya 

 
Al costat de la gran tradició cristiana dels primers segles, el gnosticisme és el fenomen 
més ric i més influent, que assoleix un gran desenvolupament teòric i pràctic, si bé 
esdevé finalment incompatible amb la tradició central del cristianisme i n’acaba al 
marge 
 

Barcelona, 16 de maig de 2011. La Facultat 
de Teologia de Catalunya (FTC) ha celebrat, 
els dies 12 i 13 de maig, el Simposi 
Internacional El moviment gnòstic en el marc 
del cristianisme antic, que ha contribuït a 
posar el focus sobre una etapa vital per a la 
configuració de l‟Església i del pensament 
cristià. Durant aquests dos dies, estudiosos 
d‟alt nivell intel·lectual especialitzats en 
aquesta matèria han ofert un debat 
enriquidor sobre un dels temes més 
apassionants de la història del pensament. 
Al costat, o a l‟interior, de la gran tradició 
cristiana dels primers segles, el gnosticisme 
és el fenomen més ric i més influent, que 
assoleix un gran desenvolupament teòric i 
pràctic, si bé esdevé finalment incompatible amb la tradició central del cristianisme i n‟acaba al 
marge. 
 
Les riques aportacions dels especialistes, com també el diàleg científic que s‟ha produït durant 
els dos dies de treball, han contribuït a fer prendre consciència als participants sobre la força, 
la vitalitat i la pluralitat del cristianisme antic. El moviment gnòstic n‟és una prova evident. Els 
més de cent cinquanta participants en el Simposi han pogut conèixer de primera mà les 
investigacions més recents sobre un moviment interessant i en bona part encara desconegut. 
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El Simposi Internacional El moviment gnòstic en el marc del cristianisme antic s‟ha centrat en 
un fenomen realment interessant i complex, que va assolir una gran importància en els 
primers segles de la història del cristianisme. Habitualment, és conegut amb el nom de “gnosi” 
o “gnosticisme”, si bé els termes no acaben de satisfer tothom, com ho han demostrat els 
matisos que hi han introduït molts dels ponents a l‟hora d‟usar-los. Tanmateix, continuen 
resultant pràctics per referir-se a un corrent religiós ampli i plural que va tenir el seu punt àlgid 
en els segles II i III i que posava l‟èmfasi en el coneixement (en grec, gnôsis) com a mitjà de 
salvació, entesa com a retorn al món diví en qual l‟home tenia el seu veritable origen. 
 
Aportacions dels experts internacionals que han participat 
 
A l‟inici del simposi, el professor Jens Schröter (Berlín) va oferir una bona perspectiva dels 
termes relacionats amb aquest moviment i del seu origen. Els estudiosos solen distingir entre 
“la gnosi”, entesa com el coneixement dels misteris divins reservat a una elit, i “el 
gnosticisme”, que designa un conjunt de sistemes que inclouen una gran varietat de grups i de 
conceptes. Apartant-se de l‟opinió tradicional, el Prof. Schröter defensa que el gnosticisme va 
néixer a l‟interior del cristianisme, si bé va manllevar elements filosòfics i mitològics anteriors, 
especialment de tipus platònic. 
 
El simposi estava plantejat com una introducció als diversos aspectes relacionats amb el 
moviment gnòstic. En aquesta línia, el professor Josep Rius-Camps (Barcelona) ha ofert una 
bona panoràmica dels textos patrístics que contenen referències -generalment crítiques- als 
autors o als grups gnòstics de la seva època, i n‟ha presentat una valoració matisada. Per la 
seva banda, el professor Xavier M. Vicens, especialista en papirologia, ha exposat quines són 

les principals fonts documentals que permeten 
un accés directe a la literatura gnòstica, amb 
una atenció particular als manuscrits de Nag 
Hammadi, que han fet possible un salt de 
qualitat en els estudis moderns sobre el 
gnosticisme. 
 
Una nova sessió ha estat dedicada a dos dels 
temes principals del pensament gnòstic. El 
professor Enno Edzard Popkes (Kiel) ha 
exposat alguns elements essencials de la 
protologia gnòstica, sobretot a partir de 
l‟anàlisi de l‟Apòcrifon de Joan. Aquest escrit 
ofereix una de les interpretacions gnòstiques 

més detallades del relat bíblic de la creació. El món hi és vist com una creació pobra i 
maligna, obra del demiürg -diferent del Déu suprem-, i la realitat física és l‟àmbit en el qual 
l‟home resta empresonat. En aquesta visió dels orígens hi ha una barreja de tradicions 
platòniques, neoplatòniques, jueves i cristianes que resulten difícils de destriar. 
 
Per la seva banda, el professor Tobias Nicklas (Regensburg) s‟ha centrat en un altre aspecte 
essencial del mite gnòstic, el que fa referència a la redempció, és a dir, a l‟alliberament d‟un 
món hostil en el qual no es pot trobar la pau. El concepte de resurrecció no és aliè als textos 
gnòstics, si bé resta clar que no es tracta principalment d‟una realitat futura, sinó que s‟ha de 
produir abans de la mort, per mitjà de l‟adquisició del coneixement. En alguns textos apareix la 
idea de la reencarnació com una mena de càstig per a aquells que no han assolit el 
coneixement necessari per retornar al món diví. A més, cal comptar amb el procés de retorn 
de l‟ànima -la guspira divina que hi ha en l‟home- cap al Plèroma, que en alguns textos es 
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presenta ple d‟obstacles i de proves. Per al qui els supera, el destí és el repòs en el Plèroma, 
la immersió en la divinitat. 
 
La segona jornada del simposi ha començat amb la presentació i la valoració de dos textos 
majors del moviment gnòstic. El professor Armand Puig (Barcelona) ha parlat de l‟Evangeli de 
Tomàs, que hauria estat escrit a mitjan segle II, a Síria, i en el qual distingeix un primer estadi 
de matriu judeocristiana, proper a la tradició sinòptica, i amb una teologia molt centrada en el 
Regne, que és objecte d‟una revelació divina destinada als deixebles. El segon estadi de 
l‟evangeli pren una orientació gnòstica i manifesta un allunyament progressiu de la tradició 
apostòlica. 
 
El professor Chistopher Tuckett (Oxford), per la seva banda, ha analitzat l‟Evangeli de Maria 
(Magdalena). L‟adscripció del text és discutida, però té prou elements de coincidència amb el 
pensament gnòstic. L‟escrit és relativament antic, si bé presuposa l‟existència dels evangelis 
canònics i, curiosament, no és citat en cap font antiga. Un dels elements més destacats en el 
text és el paper rellevant que hi ocupa Maria Magdalena, la qual és presentada sempre amb 
trets positius i és destinatària privilegiada de la revelació de Jesús. 
 
En la darrera sessió del simposi, el professor Ismo Dunderberg (Helsinki) ha reflexionat sobre 
un dels autors més característics i influents del moviment gnòstic: Valentí, d‟origen alexandrí i 
resident a Roma a mitjan segle II, on va crear una escola de pensament pròpia, de la qual van 
sorgir deixebles i continuadors de la seva obra. L‟escola valentiniana va rebre dures crítiques 
d‟Ireneu, de Tertul·lià... Tanmateix, la seva vitalitat i la seva continuïtat van ser considerables. 
 
Finalment, el professor Enric Cortès (Barcelona) ha mostrat la notable repercussió que ha 
mantingut el gnosticisme al llarg de la història posterior, en àmbits aparentment tan allunyats 
entre ells com els càtars o la càbala jueva. 
 
El gnosticisme 
 
El gnosticisme és una relectura del cristianisme transmès per la gran Tradició -el que arrenca 
del Nou Testament-, que pretén posar en qüestió elements cristians essencials com són la 
doctrina de la creació, la noció clau d‟encarnació i la teologia de la salvació integral de la 
persona. El moviment gnòstic atrau algunes de les primeres comunitats cristianes cap a 
concepcions filosòfiques que s‟aparten dels textos que formen el Nou Testament. La capacitat 
d‟atracció del gnosticisme explica el seu èxit, sobretot entre les comunitats de Síria i, en part, 
d‟Egipte. El gnosticisme era conegut pels Pares de l‟Església, sobretot Ireneu i Epifani, que en 
subratllen el seu caràcter esbiaixat amb relació a la doctrina apostòlica. Les descobertes dels 
textos de Nag Hammadi (1945) han permès, però, d‟estudiar els textos gnòstics de primera 
mà, gràcies a les traduccions coptes dels originals grecs. 
 

El Vaticà ordena aprovar protocols d’actuació i prevenció dels abusos a 
menors 

 
www.catalunyareligio.cat - Dll, 16/05/2011  
 
La Congregació per a la Doctrina de la Fe ha fet pública aquest dilluns la circular que ha 
enviat a totes les conferències episcopals en què les obliga a crear unes “línies guia” 
d‟actuació en els casos d‟abusos a menors per part de sacerdots i religiosos. Aquestes 
indicacions volen aconseguir “procediments clars i coordinats en la gestió dels casos 

http://www.catalunyareligio.cat/
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27423.php?index=27423&po_date=16.05.2011&lang=sp#TRADUZIONE%20%20IN%20LINGUA%20%20SPAGNOLA
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27423.php?index=27423&po_date=16.05.2011&lang=sp#TRADUZIONE%20%20IN%20LINGUA%20%20SPAGNOLA
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d‟abusos” i afecten els bisbes i els responsables dels instituts de vida religiosa. Els 
procediments que estableixin les conferències episcopals que siguin d‟obligat compliment 
hauran de ser aprovats per la Santa Seu.   

Les indicacions per establir aquests protocols que ha presentat aquest dimarts el cardenal 
William Levada afronten primer l‟atenció a les víctimes i la protecció als menors. Es posa com 
a exemple les trobades de Benet XVI amb 
víctimes d‟abusos i reclama que  “l'Església, en 
la persona del bisbe o d'un delegat seu, ha 
d'estar disposada a escoltar les víctimes i els 
seus familiars i a esforçar-se a assistir-les 
espiritualment i psicològicament”. 

En l‟àmbit de prevenció es posa com a model 
els “programes educatius de prevenció per 
propiciar „ambients segurs‟ per als menors” que 
han posat en marxa algunes diòcesis i 
institucions religioses, i s‟insisteix en 
l‟adequada formació dels futurs capellans i 
religiosos amb “un correcte discerniment 
vocacional i de la formació humana i espiritual dels candidats”. En aquest sentit, es remarca 
“l‟específica responsabilitat dels bisbes, dels superiors majors i d'aquells que són 
responsables de la formació dels futurs sacerdots i religiosos” amb “una atenció particular al 
necessari intercanvi d'informació sobre els candidats al sacerdoci o a la vida religiosa que es 
traslladen d'un seminari a un altre, d'una diòcesi a una altra, o d'un institut religiós a una 
diòcesi”. 

El text també fa referència a l‟acompanyament dels sacerdots implicats. Es recorda la 
presumpció d'innocència però també es remarca que el “bisbe en qualsevol moment pot 
limitar de manera cautelar l'exercici del seu ministeri, tot esperant que les acusacions siguin 
aclarides”. També es reclama que “sempre se segueixen les prescripcions de les lleis civils 
pel que fa a remetre els delictes a les legítimes autoritats”, una col·laboració “que no es 
refereix només als casos d'abús sexual comès per clergues, sinó també a aquells casos 
d'abús en què estigués implicat el personal religiós o laic que coopera en les estructures 
eclesiàstiques”. 

Aquesta circular és una concreció de les noves normes canòniques que va dictar Benet XVI el 
juliol de l‟any passat i recullen el treball que està realitzant per seguir aquest tema la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe. 

Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas 
Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero 

 
CARTA CIRCULAR 

Entre las importantes responsabilidades del Obispo diocesano para asegurar el bien común 
de los fieles y, especialmente, la protección de los niños y de los jóvenes, está el deber de dar 
una respuesta adecuada a los eventuales casos de abuso sexual de menores cometidos en 
su Diócesis por parte del clero. Dicha respuesta conlleva instituir procedimientos adecuados 
tanto para asistir a las víctimas de tales abusos como para la formación de la comunidad 

http://www.radiovaticana.org/spa/Articolo.asp?c=487584
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27422.php?index=27422&po_date=16.05.2011&lang=sp#TRADUZIONE%20IN%20LINGUA%20SPAGNOLA
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27423.php?index=27423&po_date=16.05.2011&lang=sp#TRADUZIONE%20%20IN%20LINGUA%20%20SPAGNOLA
http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm
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eclesial en vista de la protección de los menores. En ella se deberá implementar la aplicación 
del derecho canónico en la materia y, al mismo tiempo, se deberán tener en cuenta las 
disposiciones de las leyes civiles. 

I. Aspectos generales 

a) Las víctimas del abuso sexual 

La Iglesia, en la persona del Obispo o de un delegado suyo, debe estar dispuesta a escuchar 
a las víctimas y a sus familiares y a esforzarse en asistirles espiritual y psicológicamente. El 
Santo Padre Benedicto XVI, en el curso de sus viajes apostólicos, ha sido particularmente 
ejemplar con su disponibilidad a encontrarse y a escuchar a las víctimas de abusos sexuales. 
En ocasión de estos encuentros, el Santo Padre ha querido dirigirse a ellas con palabras de 
compasión y de apoyo, como en la Carta Pastoral a los católicos de Irlanda (n.6): "Habéis 
sufrido inmensamente y me apesadumbra tanto. Sé que nada puede borrar el mal que habéis 
soportado. Vuestra confianza ha sido traicionada y violada vuestra dignidad". 

b) La protección de los menores 

En algunas naciones se han comenzado, en el ámbito eclesial, programas educativos de 
prevención para propiciar "ambientes seguros" para los menores. Tales programas buscan 
ayudar a los padres, a los agentes de pastoral y a los empleados escolares a reconocer 
indicios de abuso sexual y a adoptar medidas adecuadas. Estos programas a menudo han 
sido reconocidos como modelos en el esfuerzo por eliminar los casos de abuso sexual de 
menores en la sociedad actual. 

c) La formación de futuros sacerdotes y religiosos 

En el año 2002, Juan Pablo II dijo: "no hay sitio en el sacerdocio o en la vida religiosa para los 
que dañen a los jóvenes" (cf. Discurso a los Cardenales Americanos, 23 de abril de 2002, 
n. 3). Estas palabras evocan la específica responsabilidad de los Obispos, de los Superiores 
Mayores y de aquellos que son responsables de la formación de los futuros sacerdotes y 
religiosos. Las indicaciones que aporta la Exhortación Pastores dabo vobis, así como las 
instrucciones de los competentes Dicasterios de la Santa Sede, adquieren todavía mayor 
importancia en vista de un correcto discernimiento vocacional y de la formación humana y 
espiritual de los candidatos. En particular, debe buscarse que éstos aprecien la castidad, el 
celibato y las responsabilidades del clérigo relativas a la paternidad espiritual. En la formación 
debe asegurarse que los candidatos aprecien y conozcan la disciplina de la Iglesia sobre el 
tema. Otras indicaciones específicas podrán ser añadidas en los planes formativos de los 
Seminarios y casas de formación por medio de las respectivas Ratio Institutionis sacerdotalis 
de cada nación, Instituto de Vida consagrada o Sociedad de Vida apostólica. 

Se debe dar particular atención al necesario intercambio de información sobre los candidatos 
al sacerdocio o a la vida religiosa que se trasladan de un seminario a otro, de una Diócesis a 
otra, o de un Instituto religioso a una Diócesis. 

d) El acompañamiento a los sacerdotes 

1. El Obispo tiene obligación de tratar a sus sacerdotes como padre y hermano. Debe cuidar 
también con especial atención la formación permanente del clero, particularmente en los 
primeros años después de la ordenación, valorizando la importancia de la oración y de la 
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fraternidad sacerdotal. Los presbíteros deben ser advertidos del daño causado por un 
sacerdote a una víctima de abuso sexual, de su responsabilidad ante la normativa canónica y 
la civil y de los posibles indicios para reconocer posibles abusos sexuales de menores 
cometidos por cualquier persona. 

2. Al recibir las denuncias de posibles casos de abuso sexual de menores, los Obispos 
deberán asegurar que sean tratados según la disciplina canónica y civil, respetando los 
derechos de todas las partes. 

3. El sacerdote acusado goza de la presunción de inocencia, hasta prueba contraria. No 
obstante, el Obispo en cualquier momento puede limitar de modo cautelar el ejercicio de su 
ministerio, en espera que las acusaciones sean clarificadas. Si fuera el caso, se hará todo lo 
necesario para restablecer la buena fama del sacerdote que haya sido acusado injustamente. 

e) La cooperación con la autoridad 
civil 

El abuso sexual de menores no es sólo 
un delito canónico, sino también un 
crimen perseguido por la autoridad civil. 
Si bien las relaciones con la autoridad 
civil difieran en los diversos países, es 
importante cooperar en el ámbito de las 
respectivas competencias. En particular, 
sin prejuicio del foro interno o 
sacramental, siempre se siguen las 
prescripciones de las leyes civiles en lo 
referente a remitir los delitos a las 
legítimas autoridades. Naturalmente, esta 
colaboración no se refiere sólo a los 
casos de abuso sexual cometido por 
clérigos, sino también a aquellos casos 
de abuso en los que estuviera implicado 
el personal religioso o laico que coopera 
en las estructuras eclesiásticas. 

II. Breve exposición de la legislación canónica en vigor con relación al delito de abuso 
sexual de menores cometido por un clérigo: 

El 30 de abril de 2001 Juan Pablo II promulgó el motu proprio Sacramentorum sanctitatis 
tutela [SST], en el que el abuso sexual de un menor de 18 años cometido por un clérigo ha 
sido añadido al elenco de los delicta graviora reservados a la Congregación para la Doctrina 
de la Fe (CDF). La prescripción para este delito se estableció en 10 años a partir del 
cumplimiento del 18º año de edad de la víctima. La normativa del motu propio es válida para 
clérigos latinos y orientales, ya sean del clero diocesano, ya del clero religioso. 

En el 2003, el entonces Prefecto de la CDF, el Cardenal Ratzinger, obtuvo de Juan Pablo II la 
concesión de algunas prerrogativas especiales para ofrecer mayor flexibilidad en los 
procedimientos penales para los delicta graviora, entre las cuales, la aplicación del proceso 
penal administrativo y la petición de la dimisión ex officio en los casos más graves. Estas 
prerrogativas fueron integradas en la revisión del motu proprio aprobada por el Santo Padre 
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Benedicto XVI el 21 de mayo de 2010. En las nuevas normas, la prescripción es de 20 años, 
que en el caso de abuso de menores se calcula desde el momento en el que la víctima haya 
cumplido los 18 años de edad. La CDF puede eventualmente derogar la prescripción para 
casos particulares. Asimismo, queda especificado como delito canónico la adquisición, 
posesión o divulgación de material pedopornográfico. 

La responsabilidad para tratar los casos de abuso sexual de menores compete en primer 
lugar a los Obispos o a los Superiores Mayores. Si la acusación es verosímil, el Obispo, el 
Superior Mayor o un delegado suyo deben iniciar una investigación previa como indica el CIC, 
can. 1717; el CCEO, can. 1468 y el Sst, art. 16. 

Si la acusación se considera verosímil, el caso debe ser enviado a la CDF. Una vez estudiado 
el caso, la CDF indicará al Obispo o al Superior Mayor los ulteriores pasos a cumplir. Mientras 
tanto, la CDF ayudará a que sean tomadas las medidas apropiadas para garantizar los 
procedimientos justos en relación con los sacerdotes acusados, respetando su derecho 
fundamental de defensa, y para que sea tutelado el bien de la Iglesia, incluido el bien de las 
víctimas. Es útil recordar que normalmente la imposición de una pena perpetua, como la 
dimissio del estado clerical, requiere un proceso judicial. Según el Derecho Canónico (cf. CIC 
can. 1342) el Ordinario propio no puede decretar penas perpetuas por medio de un decreto 
extrajudicial. Para ello debe dirigirse a la CDF, a la cual corresponderá en este caso tanto el 
juicio definitivo sobre la culpabilidad y la eventual idoneidad del clérigo para el ministerio como 
la imposición de la pena perpetua (Sst, Art. 21, §2). 

Las medidas canónicas para un sacerdote que es encontrado culpable del abuso sexual de un 
menor son generalmente de dos tipos: 1) Medidas que restringen el ejercicio público del 
ministerio de modo completo o al menos excluyendo el contacto con menores. Tales medidas 
pueden ser declaradas por un precepto penal; 2) penas eclesiásticas, siendo la más grave la 
dimissio del estado clerical. 

En algunos casos, cuando lo pide el mismo sacerdote, puede concederse pro bono Ecclesiae 
la dispensa de las obligaciones inherentes al estado clerical, incluido el celibato. 

La investigación previa y todo el proceso deben realizarse con el debido respeto a la 
confidencialidad de las personas implicadas y la debida atención a su reputación. 

A no ser que haya graves razones en contra, antes de transmitir el caso a la CDF el clérigo 
acusado debe ser informado de la acusación presentada, para darle la oportunidad de 
responder a ella. La prudencia del Obispo o del Superior Mayor decidirá cuál será la 
información que se podrá comunicar al acusado durante la investigación previa. 

Es deber del Obispo o del Superior Mayor determinar cuáles medidas cautelares de las 
previstas en el CIC can. 1722 y en el CCEO can. 1473 deben ser impuestas para 
salvaguardar el bien común. Según el Sst art. 19, tales medidas pueden ser impuestas una 
vez iniciada la investigación preliminar. 

Asimismo, se recuerda que si una Conferencia Episcopal, con la aprobación de la Santa 
Sede, quisiera establecer normas específicas, tal normativa deberá ser entendida como 
complemento a la legislación universal y no como sustitución de ésta. Por tanto, la normativa 
particular debe estar en armonía con el CIC / CCEO y además con el motu proprio 
Sacramentorum sanctitatis tutela (30 de abril de 2001) con la actualización del 21 de mayo de 
2010. En el supuesto de que la Conferencia Episcopal decidiese establecer normas 
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vinculantes será necesario pedir la recognitio a los competentes Dicasterios de la Curia 
Romana. 

III. Indicaciones a los Ordinarios sobre el modo de proceder: 

Las Líneas Guía preparadas por la Conferencia Episcopal deberán ofrecer orientaciones a los 
Obispos diocesanos y a los Superiores Mayores en caso de que reciban la noticia de 
presuntos abusos sexuales de menores cometidos por clérigos presentes en el territorio de su 
jurisdicción. Dichas Líneas Guía deberán tener en cuenta las siguientes observaciones: 

a.) El "concepto de abuso sexual de menores" debe coincidir con la definición del Motu Propio 
Sst art. 6 ("el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un 
menor de dieciocho años"), así como con la praxis interpretativa y la jurisprudencia de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, teniendo en cuenta las leyes civiles del Estado; 

b.) la persona que denuncia debe ser tratada con respeto. En los casos en los que el abuso 
sexual esté relacionado con un delito contra la dignidad del sacramento de la Penitencia (Sst, 
art.4), el denunciante tiene el derecho de exigir que su nombre no sea comunicado al 
sacerdote denunciado (Sst, art. 24); 

c.) las autoridades eclesiásticas 
deben esforzarse para poder 
ofrecer a las víctimas asistencia 
espiritual y psicológica; 

d.) la investigación sobre las 
acusaciones debe ser realizada con 
el debido respeto del principio de la 
confidencialidad y la buena fama de 
las personas; 

e.) a no ser que haya graves 
razones en contra, ya desde la fase 
de la investigación previa, el clérigo 
acusado debe ser informado de las 
acusaciones, dándole la oportunidad de responder a las mismas; 

f.) los organismos de consulta para la vigilancia y el discernimiento de los casos particulares 
previstos en algunos lugares no deben sustituir el discernimiento y la potestas regiminis de 
cada Obispo; 

g.) las Líneas Guía deben tener en cuenta la legislación del Estado en el que la Conferencia 
Episcopal se encuentra, en particular en lo que se refiere a la eventual obligación de dar aviso 
a las autoridades civiles; 

h.) en cualquier momento del procedimiento disciplinar o penal se debe asegurar al clérigo 
acusado una justa y digna sustentación; 

i.) se debe excluir la readmisión de un clérigo al ejercicio público de su ministerio si éste 
puede suponer un peligro para los menores o existe riesgo de escándalo para la comunidad. 
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Conclusión 

Las Líneas Guía preparadas por las Conferencias Episcopales buscan proteger a los menores 
y ayudar a las víctimas a encontrar apoyo y reconciliación. Deberán también indicar que la 
responsabilidad para tratar los casos de delitos de abuso sexual de menores por parte de 
clérigos corresponde en primer lugar al Obispo Diocesano. Ellas servirán para dar unidad a la 
praxis de una misma Conferencia Episcopal ayudando a armonizar mejor los esfuerzos de 
cada Obispo para proteger a los menores. 

Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 3 de mayo de 2011.  

William Card. Levada 
Prefecto 

+ Luis F. Ladaria, s.j. 
Arzobispo Tit. de Thibica 

Secretario 

[Text original: Italià] 

Reunió amb mestres i formadors de postulants i novicis 
 

El 16 de maig, dilluns, s‟ha celebrat a la seu de l‟URC una reunió amb mestres i responsables 
de la formació inicial, en la qual també han participat el president i el secretari general de 
l‟URC. En principi, a partir de les dades aportades fins ara, hi haurà un grup de 18 postulants i 
novicis/es per al curs 2010-2011. Per tant, el curs es començarà a programar des d‟ara. Les 
institucions interessades i que no s‟hagin comunicat amb l‟URC, cal que el més aviat posible 
contactin amb secretaria per tal de rebre la información pertinent. 
 

II Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes 

EL MONACAT FEMENÍ A L’EUROPA MEDIEVAL 
 

Història de l’Església i la religiositat 
 
Els dies 4 i 5 de juliol de 2011 el Monestir de les Avellanes acollirà la 
segona edició de les Jornades d‟Història del Monestir de les Avellanes, una 
reunió científica que reunirà especialistes internacionals en la investigació 
del monacat femení a Europa durant l‟Edat Mitjana. 
 
S‟ha cregut interessant aprofundir en aquesta temàtica perquè en la història religiosa de 
l‟Europa medieval el tema del monacat femení ha estat descuidat durant molt de temps, 
eclipsat per l‟interès general de les comunitats religioses masculines. Malgrat això, es tracta 
d‟un tema de rellevància per ampliar els nostres coneixements, tant per conèixer l‟aspecte 
particular de la vida religiosa femenina com també per entendre la vida de la dona en l‟Edat 
Mitjana.  
 
En aquestes II Jornades d‟Història s‟ha sumat a la direcció científica encapçalada pel Dr. 
Flocel Sabaté (Universitat de Lleida), la Dra. Karen Stöber (Aberystwyth University) i la 
professora Janet Burton (University of Wales), fet que ha donat un caire més internacional a 
les II Jornades. De fet s‟ha volgut posar èmfasi en la internacionalitat i interdisciplinarietat dels 
estudis sobre el monacat femení a l‟Europa medieval; és per això que el programa està format 
per quinze ponències que inclouen l‟estudi de les fonts documentals sobre la història, la 
història de l‟art, l‟espiritualitat, l‟arqueologia, etc., d‟àrees geogràfiques tan diverses com la 
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Península Ibèrica, les Illes Britàniques, Itàlia, Escandinàvia, Transsilvània, França i el centre 
d‟Europa.  
 
L‟objectiu és aconseguir que el Monestir de les Avellanes i la Noguera esdevinguin un referent 
a escala internacional dels estudis sobre la història de l‟Església i la religiositat, tant per a la 
trobada d‟especialistes d‟arreu com sobretot per col·laborar en la difusió de la recerca 
científica entre les persones del territori.   
 
Les Jornades estan destinades a estudiants, 
professors i al públic en general, 
especialment totes aquelles persones que 
tinguin interès a conèixer la història medieval 
i la vida del món religiós femení de la mà 
dels millors especialistes europeus.  
 
L‟hostatgeria del Monestir ofereix una oferta 
d‟allotjament per a tots aquells inscrits en 
les Jornades, ampliable també als inscrits al 
Curs d‟Estiu de la Càtedra d‟estudis 
medievals Comtat d‟Urgell, de Balaguer.  
L‟Arxiu Gavín i l‟Arxiu del Monestir estan 
treballant en l‟elaboració d‟una petita 
exposició de fotografies de monestirs 
femenins catalans, que es mostraran 
durant els dies de les Jornades.  
 
Les Jornades d‟Història del Monestir de 
les Avellanes estan organitzades per 
l‟Associació d‟Amics del Monestir de les 
Avellanes i el Grup de Recerca Consolidat 
en Estudis Medievals Espais, Poder i 
Cultura de la UdL.  
 
Més informació: 
http://www.monestirdelesavellanes.com/in
dex.php/ca/amicsmonestir/activitats/segon
es-jornades-historia 
 

PROGRAMA DE LES II JORNADES 
D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES 

 
Dilluns 4 de juliol de 2011 
9:00 Recepció dels assistents 
9:30 Inauguració de les II Jornades 
 

FUNDACIÓ, IDENTITAT I AUTORITAT 
10:00 Primera sessió 

 Dr. Guido Cariboni (Università Cattolica del Sacro Cuore). Monges cistercenques al 
nord d'Itàlia. Varietat de fundacions i la construcció d'una identitat.  

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-jornades-historia
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-jornades-historia
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-jornades-historia
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 Prof. Goya Cavero (Universidad de León). Monacat femení espanyol: els convents 
familiars femenins i la seva evolució (segles XI-XII). 

Pausa-cafè 
12:00 Segona sessió 

 Prof. Janet Burton (University of Wales Trinity Saint David). Les comunitats 
religioses femenines i l’autoritat masculina. 

 Prof. Michèle Gaillard (Université de Lille Nord de France, UDL 3, CNRS UMR 8529 
IRHiS), Monestirs femenins de l’Edat Mitjana entre el Sena i el Rin (França). 

Debat  
 

EL MONACAT FEMENÍ REGIONAL EUROPEU 
16:00 Tercera sessió 

 Dra. Anna Rapetti (Università di Venezia). Dones i la vida monàstica a Venècia, 
segles X-XII.  

 Prof. Brian Golding (Southampton University). Les formes de la “cura monialium” 
a l’Anglaterra dels segles XII i XIII.  

Pausa-cafè 
18:30 Quarta sessió 

 Prof. Brian Patrick McGuire (Roskilde Universitet). Les monges cistercenques 
en la Dinamarca i Suècia medievals: lluny del soroll? 

 Dra. Núria Jornet Benito (Universitat de Barcelona). L’espiritualitat mendicant en 
femení en terres catalanes: el naixement de les primeres comunitats clarisses.  

 
Dimarts 5 de juliol de 2011 
 

ART, ARQUITECTURA I ARQUEOLOGIA 
9:00 Cinquena sessió 

 Dra. Tracy Collins (University College Cork). Convents medievals d‟Irlanda: una 
arqueologia? 

 Dr. Michael Carter (Courtauld Institute). La bossa de seda o l’orella de porc? Swine 
Priory i l'art i l'arquitectura dels convents cistercencs del nord d’Anglaterra al final de 
l'Edat Mitjana 

Pausa – Cafè 
11:30 Sisena sessió 

 Dra. Carmen Florea (“Babes-Bolyai” University, Cluj). “Perquè ens volia al seu 
servei...” Vida monàstica femenina a la Transsilvània medieval.  

 Prof. Hedwig Röckelein (Georg-August-Universität Göttingen). FemMoData-A. Una 
base de dades sobre els monestirs medievals fenenins a Europa 

Debat 
 

ESPAI SIMBÒLIC 
16:00 Setena sessió 

 Dra. Erin Jordan (University of Northen Colorado). Ni home ni dona en Crist: Gènere, 
espai i convents de monges cistercenques a la Flandes del segle XIII. 

 Dra. Anne Müller (University of Wales Trinity Saint David) Significat simbòlic de 
l'espai en la tradició monàstica femenina. 

 Prof. Matthias Untermann (Universität Heidelberg). L’ubicació del cor en les 
esglésies de convents femenins. 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

EE1 
 Dates: 3 a 9 de juliol 

 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan" 
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar  
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d‟inscripció 
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE2 
Dates: 7 a 13 d‟agost  

 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Josep Vilarrúbias, claretià 
Inici: 7 d‟agost, diumenge, amb el sopar  
Final: 13 d‟agost, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d‟inscripció  
Reserva i pagament: URC 
 

 
Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic: 

1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l‟URC) per correu electrònic 
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. 

3. Horari d‟atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
 
Organitza: URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 

 

Sabadell acull la Festa Inspectorial 2011 

 

Els salesians de la Inspectoria es van aplegar el passat dia 
8 de maig a l'Obra Salesiana de Sabadell, que enguany 
celebra el 50è aniversari de presència salesiana, per 
celebrar la Festa Inspectorial 2011  
La celebració va començar amb un acte al teatre de l'Escola, on 
van ser rebuts pel director de la Comunitat salesiana, Josep M. 
Maideu. A continuación, el periodista Plàcid García-Planas va 
recordar la figura del seu avi, l‟industrial Josep García i Planas, 

impulsor de la presència salesiana a la ciutat. 
 

Més tard, el salesià Àngel Pinto va recordar els inicis dels Salesians a Sabadell, amb una 

mailto:urc.info@gmail.com
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xerrada de caire historiogràfic plena d‟anècdotes. La resposta, en 
clau d‟agraït testimoni i divertit gag alhora, va venir de la mà de 
dos antics alumnes, Jennifer Ruiz i Albert Masip. 
 

La mirada al futur va estar a càrrec de la titular i directora de 
l‟Escola, Carme Jalón, qui va fer un “gràcies esperançat” als 
salesians presents. Va ser ella qui, a continuació, va presentar un 
quadre amb la composició de les comunitats dels Salesians 
aquests 50 anys, que el provincial va lliurar a la Comunitat. 
 

L‟acte va concloure amb el lliurament de records als salesians que enguany feien els 80 anys 
o celebraven aniversaris de sacerdoci (50 i 25) o de professió (50), a càrrec del provincial, qui 
va presidir després l'eucaristia que es va celebrar a la propera parròquia de sant Oleguer.  
 

Un dinar de germanor al menjador de l‟Escola, seguit d‟una animada sobretaula salesiana, va 
servir per cloure la Festa Inspectorial 2011. 
 

   El Lloc de la dona: “Concert solidari de Gospel” 
 

Us convidem a compartir 
una tarda de música, festa i 
solidaritat! 
El Lloc de la dona organitza 
un Concert Solidari de 
Gospel, a càrrec de Sedeta 
Gospel Singers. Serà el 
Diumenge 29 de maig a les 
19 h a l’església del Pi 
(Plaça del Pi, Barcelona) 

Les aportacions voluntàries serviran per finançar projectes 
d’atenció socioeducativa, formació i inserció laboral per 
a dones que viuen en l‟exclusió social per la seva vinculació 
amb la prostitució. 

Teniu més informació a: http://www.llocdeladona.org/?cat=3  

Gràcies per fer-ne difusió. Us hi esperem! 

 

Exercicis Espirituals – Religioses de Jesús-Maria 
 

Data: 21 de juliol (nit) a 30 juliol (matí) 2011  
Lloc: Casademunt del Montseny 
Acompanya: P. José Luis Corróns, sj 
Preu: 250 € 
Places disponibles: 30 (es respectarà l‟ordre d‟inscripció) 
 
Per inscriure‟s: envieu correu electrònic a Mª Dolores Teixidor 
(mdteixidor@gmail.com) amb el comprovant d‟un ingrés de 50 € per 
persona, efectuat a “la Caixa”, oficina 3031 i número de compte: 
2100-3031-87-2500007001 indicant: “Exercicis Espirituals El Brull” i el 
nom de la persona, o persones, que s‟hi inscriuen. 
 
 

http://www.llocdeladona.org/?cat=3
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Presentació d’un llibre de Benet XVI 
 

El pròxim dijous 19 de maig, a les 20 h, tindrà lloc, 
a l‟Aula Magna de la Facultat de Teologia de 
Catalunya (c. Diputació, 231), a Barcelona, l‟acte 
de presentació del llibre Jesús de Natzaret. 
Segona part: De l’entrada a Jerusalem a la 
Resurrecció, del Sant Pare Benet XVI, en les 
seves versions catalana i castellana.  
 
El llibre serà presentat per Mons. Lluís Ladaria 
Ferrer, Secretari de la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe, i l‟acte serà presidit pel Sr. 

Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach. 
 

Més de 600 docents participaran 

en les jornades pedagògiques de l'Escola Pia 
 

(Escolapia.cat) L'Escola Pia Santa 
Anna-Mataró acollirà més de 600 
docents i personal de gestió de 
l‟Escola Pia de Catalunya, sota el títol 
Aprendre a ser feliç. En el marc 
d'aquesta trobada, el psicòleg Ferran 
Salmurri farà una xerrada sobre 
aquest tema. Hi assistiran el secretari general de les Institucions Educatives, Joan Vila, i el P. 
Provincial, Jaume Pallarolas. 
 

Ferran Salmurri és psicòleg clínic amb llarga experiència tant amb joves com amb adults, i ha 
investigat sobre estratègies per educar les emocions i els sentiments. Actualment exerceix a 
l‟Hospital Clínic i Universitari de Barcelona. Ha publicat el llibre "Llibertat emocional. 
Estratègies per educar les emocions". 
 

Les Jornades Pedagògiques de l'EP 
Des de fa 23 anys, l'Escola Pia de Catalunya, institució educativa amb prop de 20.000 
alumnes a tot el territori català, organitza anualment la Jornada Pedagògica, un espai 
participatiu de formació, reflexió i trobada dels professionals que treballen dia a dia en alguna 
dels seus centres educatius. La jornada es dedica a un tema monogràfic, ja sigui en format 
tallers, xerrades o taula rodona, i d'altres anys s'han tractat temes com l'escola inclusiva, 
qualitat versus quantitat, o educar amb bon humor. 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l‟URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l‟URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb 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 

 

http://www.escolapia.cat/
http://escoles.escolapia.cat/Internet/VisorNoticias.htm?GUIDNoticia=7868698b-7d43-40e3-8b67-a838c9516c13
mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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