
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per  
«custodiar» 
també hem de 
tenir cura de  

nosaltres mateixos  

Barcelona, 21 de març de 2013                                                                  ANY VI. núm.      

Papa Francesc: 

«Església pobra i per als pobres» 

Veiem també quin 
és el centre de la 
vocació cristiana: 
Crist. Guardem 
Crist en la nostra 
vida, per guardar 
els altres, 
salvaguardar la 

creació 

No hem de tenir por de la bondat 

Només qui serveix 
amb amor sap 

custodiar 

Caminar, 
construir, 
confessar 
custodiar 

Hi ha «Herodes» que 
tramen plans de mort, 
destrueixen i 
desfiguren el rostre 

de l’home i de la dona 
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Capilla Sixtina - Jueves 14 de marzo de 2013 

En estas tres lecturas veo que hay algo en común: es el movimiento. En la primera lectura, 
el movimiento en el camino; en la segunda lectura, el movimiento en la edificación de la 
Iglesia; en la tercera, en el Evangelio, el movimiento en la confesión. Caminar, edificar, 
confesar. 

Caminar. «Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor» (Is 2,5). Ésta es la primera 
cosa que Dios ha dicho a Abrahán: Camina en mi presencia y sé irreprochable. Caminar: 
nuestra vida es un camino y, 
cuando nos paramos, algo no 
funciona. Caminar siempre, en 
presencia del Señor, a la luz 
del Señor, intentando vivir con 
aquella honradez que Dios 
pedía a Abrahán, en su 
promesa. 

Edificar. Edificar la Iglesia. Se 
habla de piedras: las piedras 
son consistentes; pero piedras 
vivas, piedras ungidas por el 
Espíritu Santo. Edificar la 
Iglesia, la Esposa de Cristo, 
sobre la piedra angular que es el mismo Señor. He aquí otro movimiento de nuestra vida: 
edificar. 

Tercero, confesar. Podemos caminar cuanto queramos, podemos edificar muchas cosas, 
però, si no confesamos a Jesucristo, algo no funciona. Acabaremos siendo una ONG 
asistencial, pero no la Iglesia, Esposa del Señor. Cuando no se camina, se está parado. 
¿Qué ocurre cuando no se edifica sobre piedras? Sucede lo que ocurre a los niños en la 
playa cuando construyen castillos de arena. Todo se viene abajo. No es consistente. Cuando 
no se confiesa a Jesucristo, me viene a la memoria la frase de Léon Bloy: «Quien no reza al 
Señor, reza al diablo». Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del 
diablo, la mundanidad del demonio. 

Caminar, edificar, construir, confesar. Pero la cosa no es tan fácil, porque, en el caminar, 
en el construir, en el confesar, a veces hay temblores, existen movimientos que no son 
precisamente movimientos del camino: son movimientos que nos hacen retroceder. 

Este Evangelio prosigue con una situación especial. El mismo Pedro que ha confesado a 
Jesucristo le dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo, pero no hablemos de 
cruz. Esto no tiene nada que ver. Te sigo de otra manera, sin la cruz. Cuando caminamos 
sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no 
somos discípulos del Señor: somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, 
cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. 

Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos el valor, precisamente el 
valor, de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre 

Homilia del papa Francesc en la missa amb els cardenals 
 



3 
 

la sangre del Señor, derramada en la cruz; y de confesar la única gloria: Cristo crucificado. Y 
así la Iglesia avanzará. 

Deseo que el Espíritu Santo, por la plegaria de la Virgen, nuestra Madre, nos conceda a 

todos nosotros esta gracia: caminar, edificar, confesar a Jesucristo crucificado. Que así sea.  

  

 

 

Homilia del papa Francesc en el dia de la inauguració del seu Pontificat 19|03|2013 

 

Estimats germans i germanes, 

Dono gràcies al Senyor per poder celebrar aquesta Santa Missa de començament del 
ministeri petrí en la solemnitat de sant Josep, espòs de la Verge Maria i patró de l’Església 
universal: és una coincidència molt rica de significat, i és també l’onomàstic del meu venerat 
predecessor: hi estem propers amb la pregària, plena d'afecte i gratitud. 

Saludo amb afecte els germans cardenals i bisbes, els preveres, diaques, religiosos i 
religioses i tots els fidels laics. Agraeixo la presència als representants de les altres 
Esglésies i Comunitats eclesials, així com als representants de la comunitat jueva i altres 
comunitats religioses. Dirigeixo una cordial salutació als caps d'Estat i de Govern, a les 
delegacions oficials de tants països del món i al cos diplomàtic. 

Hem escoltat en l'Evangeli que «Josep va fer el que l’àngel del Senyor li havia manat i va 
prendre a la seva dona» (Mt 1,24). Amb aquestes paraules es tanca la missió que Déu 
confia a Josep, la de ser custodi, custodiar. Custodi de qui? De Maria i de Jesús, però és 
una custòdia que s'estén després a l’Església, com ha assenyalat el beat Joan Pau II: «Igual 
que va cuidar amorosament Maria i es va dedicar amb joiós interès a l’educació de Jesucrist, 
també custodia i protegeix el seu cos místic, l’Església, de la qual la Verge Santa és figura i 
model» (Exhort. ap. Redemptoris Custos, 1). 

Francesc, el poder del servei: «No hem de tenir por de la bondat» 
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Com exerceix Josep aquesta custòdia? Amb discreció, amb humilitat, en silenci, però amb 
una presència constant i una fidelitat total, fins i tot quan no comprèn. Des del seu matrimoni 
amb Maria fins a l’episodi de Jesús al Temple de Jerusalem als dotze anys, els acompanya 
en tot moment amb cura i amor. Està al costat de Maria, la seva esposa, tant en els 
moments serens de la vida com en els difícils, en el viatge a Betlem per al cens i en les 
hores tremoloses i joioses del part, en el moment dramàtic de la fugida a Egipte i en la 
afanyada recerca del seu fill al temple, i després en la vida quotidiana en la casa de 
Natzaret, al taller on va ensenyar l'ofici a Jesús. 

Com viu Josep la vocació com a custodi de Maria, de Jesús, de l'Església? Amb atenció 
constant a Déu, obert als seus signes, disponible al seu projecte, i no tant a ell mateix; i això 
és el que Déu li va demanar a David, com hem escoltat en la primera lectura: Déu no vol una 
casa construïda per home, sinó la fidelitat a la seva paraula, al seu designi, i és Déu mateix 
qui construeix la casa, però de pedres vives marcades pel seu Esperit. I Josep és «custodi» 
perquè sap escoltar Déu, es deixa guiar per la seva voluntat, i precisament per això és més 
sensible encara a les persones que li han confiat, sap com llegir amb realisme els 
esdeveniments, està atent al que l’envolta, i sap prendre les decisions més sensates. En ell, 
estimats amics, veiem com es respon a la crida de Déu, amb disponibilitat, amb promptitud, 

però veiem també quin és el 
centre de la vocació cristiana: 
Crist. Guardem Crist en la 
nostra vida, per guardar els 
altres, salvaguardar la creació. 

Però la vocació de custodiar no 
només ens afecta a nosaltres, 
els cristians, sinó que té una 
dimensió que l’antecedeix i que 
és simplement humana, que 
correspon a tots. És custodiar 
tota la creació, la bellesa de la 
creació, com se'ns diu en el 
llibre del Gènesi i com ens 
mostra sant Francesc d’Assís: 
és tenir respecte per totes les 

criatures de Déu i per l’entorn en què vivim. És custodiar la gent, preocupar-se per tots, per 
cada un, amb amor, especialment pels nens, els ancians, els qui són més fràgils i que sovint 
es queden a la perifèria del nostre cor. És preocupar-se l’un per l’altre en la família: els 
cònjuges es guarden recíprocament i després, com a pares, tenen cura dels fills; i amb el 
temps, també els fills es convertiran en cuidadors dels seus pares. És viure amb sinceritat 
les amistats, que són un recíproc protegir-se en la confiança, en el respecte i en el bé. En el 
fons, tot està confiat a la custòdia de l’home, i és una responsabilitat que ens afecta a tots. 
Sigueu custodis dels dons de Déu. 

I quan l’home falla en aquesta responsabilitat, quan no ens preocupem per la creació i pels 
germans, llavors guanya terreny la destrucció i el cor queda àrid. Malauradament, en totes 
les èpoques de la història hi ha «Herodes» que tramen plans de mort, destrueixen i 
desfiguren el rostre de l’home i de la dona. 

Voldria demanar, si us plau, a tots els qui ocupen llocs de responsabilitat en l'àmbit 
econòmic, polític o social, a tots els homes i dones de bona voluntat: siguem «custodis» de 
la creació, del designi de Déu inscrit en la naturalesa, guardians de l’altre, del medi ambient, 
no deixem que els signes de destrucció i de mort acompanyin el camí d’aquest món nostre. 
Però, per «custodiar», també hem de tenir cura de nosaltres mateixos. Recordem que l’odi, 
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l’enveja i la supèrbia embruten la vida. Custodiar vol dir, llavors, vigilar sobre els nostres 
sentiments, el nostre cor, perquè d’aquí és on surten les intencions bones i dolentes: les que 
construeixen i les que destrueixen. No hem de tenir por de la bondat, més encara, ni tan sols 
de la tendresa. 

I aquí afegeixo encara una altra anotació: preocupar-se, custodiar, requereix bondat, 
demana ser viscut amb tendresa. En els Evangelis, sant Josep apareix com un home fort i 
valent, treballador, però en la seva ànima es percep una gran tendresa, que no és la virtut 
dels febles, sinó més aviat tot el contrari: denota fortalesa d’ànim i capacitat d’atenció, de 
compassió, de veritable obertura a l’altre, d’amor. No hem de tenir por de la bondat, de la 
tendresa. 

Avui, al costat de la festa de Sant Josep, celebrem l’inici del ministeri del nou Bisbe de 
Roma, successor de Pere, que comporta també un poder. Certament, Jesucrist ha donat un 

poder a Pere, però 
de quin poder es 
tracta? A les tres 
preguntes de Jesús a 
Pere sobre l'amor, 
segueix la triple 
invitació: Pastura els 
meus anyells, 
pastura les meves 
ovelles. Mai oblidem 
que el veritable poder 
és el servei, i que 
també el Papa, per 
exercir el poder, ha 
d'endinsar-se cada 
vegada més en 

aquest servei que té el seu cim lluminós en la creu, ha de posar els seus ulls en el servei 
humil, concret, ric de fe, de sant Josep i, com ell, obrir els braços per custodiar a tot el Poble 
de Déu i acollir amb afecte i tendresa a tota la humanitat, especialment els més pobres, els 
més febles, els més petits; el que Mateu descriu en el judici final sobre la caritat: al qui té 
fam, set, a qui és estranger, nu, malalt, empresonat (cf. Mt 25,31-46). Només qui serveix 
amb amor sap custodiar. 

A la segona lectura, sant Pau parla d’Abraham, que «recolzat en l’esperança, va creure, 
contra tota esperança» (Rm 4,18). Recolzat en l’esperança, contra tota esperança. També 
avui, davant tants cúmuls de cel gris, hem de veure la llum de l’esperança i donar nosaltres 
mateixos esperança. Custodiar la creació, cada home i cada dona, amb una mirada de 
tendresa i d'amor, és obrir una escletxa de llum enmig de tants núvols, és portar la calor de 
l’esperança. I, per al creient, per a nosaltres els cristians, com Abraham, com sant Josep, 
l’esperança que portem té l’horitzó de Déu, que se’ns ha obert en Crist, està fundada sobre 
la roca que és Déu. 

Custodiar Jesús amb Maria, custodiar tota la creació, custodiar a tots, especialment als més 
pobres, custodiar-nos a nosaltres mateixos; heus aquí el servei que el Bisbe de Roma ha 
d’exercir, però al qual tots estem cridats, per fer brillar l’estrella de l’esperança: protegim amb 
amor el que Déu ens ha donat. 

Imploro la intercessió de la Mare de Déu, de sant Josep, dels apòstols sant Pere i sant Pau, 
de sant Francesc, perquè l’Esperit Sant acompanyi el meu ministeri, i a tots vosaltres us dic: 
Pregueu per mi. Amen.  
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La Vanguardia, 20 de març de 2013 

 

 

 

 

 

«No quiero ofender, pero si crees que Cáritas es una ONG, te has equivocado». 

«Con mucha vergüenza hace años hemos asistido a lujosas cenas de Cáritas en las que se 

rifaban joyas y cosas fastuosas. Te equivocaste: eso no es Cáritas».  

 
Juan Bosco Martín Algarra | Religión en libertad | 15 marzo 2013 

 

Destacamos estas diez frases que abarcan diversas temáticas sociales: 

 

1. Contra la trata de seres humanos  

«Buenos Aires es una fábrica de esclavos y una picadora de carne (...) ¡Por favor, no nos 

lavemos las manos, porque, si no, somos cómplices de esta esclavitud! (...) Hay esclavos 

que fabrican estos señores que están a cargo de la trata. Buenos Aires es una picadora de 

carne que destroza la vida de estas personas y les quiebra su dignidad». 13 de julio de 

2010. Homilía pronunciada durante una misa en el barrio de Constitución (Buenos Aires). 

 

2. Sobre la justicia social  

«El que duerme en la calle no se ve como persona sino como parte de la suciedad y 

abandono del paisaje urbano, de la cultura del descarte, del ‘volquete’». 26 de agosto de 

2011, ante 400 delegados –laicos, sacerdotes, religiosas y religiosos– de las diócesis de la 

L’escut i el lema del papa Francesc 
 

Deu frases del cardenal Jorge Bergoglio que no deixen indiferent 
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Región Pastoral de Buenos Aires, que participaban en el Primer Congreso Regional de 

Pastoral Urbana. 

 

3. Contra los sacerdotes que no bautizan bebés de madres solteras  

«Estos son los hipócritas de hoy. Los que clericalizaron a la Iglesia. Los que apartan al 

pueblo de Dios de la salvación. Y esa pobre chica que, pudiendo haber mandado a su hijo al 

remitente, tuvo la valentía de traerlo al mundo, va peregrinando de parroquia en parroquia 

para que se lo bauticen». 4 de septiembre de 2012, en la misa de clausura del encuentro de 

Pastoral Urbana de la región pastoral de Buenos Aires. 

 

4. Sobre la cultura de la vida; contra el aborto y la eutanasia  

«Hay que poner la cara y decir: esto es cultura de la vida, esto es vida, todo lo contrario a la 

cultura de la muerte; si alguien ve que alguna de estas cosas falta, díganle que no, que por 

ese camino no se va a ninguna parte, que por ese camino se fracasa siempre». 1 de 

septiembre de 2009, en el santuario de San Ramón Nonato, a quien tradicionalmente las 

madres gestantes le agradecen el don de la vida y las mujeres le piden su intercesión para 

quedar embarazadas. 

 

5. Sobre la ley de matrimonio homosexual en Argentina  

«No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva 

al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino 

de una movida del Padre de la Mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de 

Dios». 8 de julio de 2010, en una carta dirigida a las religiosas carmelitas de Buenos Aires. 

 

6. Sobre la explotación laboral  

«He dicho que los que lo que nos enseñaban en el colegio, que la Asamblea del año XIII 

abolió la esclavitud, son cuentos chinos. En Buenos Aires tan vanidosa, tan orgullosa, sigue 

habiendo esclavos, sigue habiendo esclavitud». 29 de marzo de 2011. Misa en el lugar 

donde funcionaba un taller clandestino en el que murieron seis personas calcinadas por un 

incendio en 2006. 
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7. Sobre el episcopado argentino  

«Descuidamos fácilmente el ministerio de la predicación y, para vergüenza nuestra, nos 

continuamos llamando obispos; nos place el prestigio que da este nombre, pero en cambio 

no poseemos la virtud que este nombre exige». 

11 de noviembre de 2009. Ante el plenario de la conferencia episcopal argentina. 

 

8. Sobre los peligros del laicismo  

«Al hacer como si Jesucristo no existiera, al relegarlo a la sacristía y no querer que se meta 

en la vida pública, negamos tantas cosas buenas que el cristianismo aportó a nuestra 

cultura, haciéndola más sabia y justa; a nuestras costumbres, haciéndolas más alegres y 

dignas». 8 de agosto de 2010, homilía en la celebración religiosa dedicada a san Cayetano 

en el barrio porteño de Liniers 

 

9. Sobre la educación de los niños 

«Nunca podremos enseñarle a un chico el horizonte de grandeza de la patria (…) si usamos 

nuestra diligencia como escalón de nuestras ambiciones personales, para nuestro trepar 

cotidiano, para nuestros mezquinos intereses, para abultar la caja o para promover los 

amigos que nos sostienen». 15 de abril de 2010, en la homilía de la Misa por la Educación, 

oficiada en la Catedral frente a 5000 alumnos y docentes. 

 

10. Sobre el peligro del «clericalismo»  

«Los curas tendemos a clericalizar a los laicos. Y los laicos -no todos pero muchos- nos 

piden de rodillas que los clericalicemos porque es más cómodo ser monaguillo que 

protagonista de un camino laical. No tenemos que entrar en esa trampa, es una complicidad 

pecadora. (...) El laico es laico y tiene que vivir como laico con la fuerza del bautismo, (...) 

llevando su cruz cotidiana como la llevamos todos. Y la cruz del laico, no la del cura. La del 

cura que la lleve el cura que bastante hombro le dio Dios para eso». Noviembre de 2011, en 

una entrevista hecha por la agencia argentina AICA. 

 

«Si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni para los ricos». 

 

 

 

 
El P. Abella, Superior General dels 
Missioners Claretians, ens fa arribar la 
seva reacció una vegada escollit el 
successor del Papa Benet XVI: 

«L’anunci ens ha sorprès. El Cardenal 
Jordi Mario Bergoglio és ara Francesc I, 
el Bisbe de Roma, l’Església que 
presideix en la caritat la comunitat de 
totes les esglésies, tal com ens ha dit en 
la seva salutació. 

Abans del conclave hem pogut llegir 
anàlisis i previsions fetes des de punts 
de vista ben diferents i inspirades per 
valors ben diversos. Algunes les hem 

P. Josep M. Abella: «Rebem amb goig i esperança el papa Francesc» 
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trobades ben arrelades en una visió d’Evangeli i d’Església; altres ens semblaven néixer de 
la perspectiva del poder i de posicions de caire polític tan presents en altres tipus 
d’eleccions. 

Ara rebem la notícia de l’elecció del nou Papa amb goig i esperança. Em vaig trobar 
personalment unes quantes vegades amb el Cardenal Bergoglio quan era arquebisbe de 
Buenos Aires, tant a casa seva com a Roma, durant el Sínode sobre l’Eucaristia. El vaig 
trobar sempre proper i senzill. M’han fet reviure aquestes trobades alguns detalls de la seva 
salutació des del balcó de la Basílica de Sant Pere aquesta nit. Ha començat amb una 
salutació que entén tothom: «Bona tarda», s’ha presentat com a Bisbe de Roma i ens ha fet 
entendre que és part del ministeri d’aquest Bisbe presidir en la caritat totes les esglésies, ens 
ha demanat que preguéssim perquè Déu el beneís i s’ha inclinat davant el poble que 
pregava per ell. Ha recordat el seu predecessor i amic, el Papa emèrit Benet XVI, i ens ha 
invitat a tots a recordar-lo. Ens ha parlat d’un camí que cal fer junts, pregant els uns pels 
altres, ajudant-nos els uns als altres i construint fraternitat en el nostre món. Ens ha promès 
que anirà a pregar per nosaltres a la Mare de Déu i ens ha beneït. Ha acabat la seva 
salutació, amb un «Bona nit» senzill i cordial. 

Francesc I –el nom ens parla de desig d’arrelament profund a l’evangeli– arriba a Roma amb 
la seva experiència llatinoamericana. Una església que va ser pionera en l’aplicació del 
Concili Vaticà II i que, a través del seu Magisteri, ha inspirat el caminar de moltes altres 
Esglésies. L’opció preferencial pels pobres i el compromís per la justícia, la centralitat de la 
Paraula de Déu en la vida de les comunitats cristianes i molts d’altres aspectes han anat 
forjant un nou model d’Església que serà certament present en el ministeri del nou Papa. 

He sentit a dir que la seva vida com a Pastor de l’Església de Buenos Aires ha estat 
marcada per una gran senzillesa i per una pregona espiritualitat. Espero que pugui seguir 
sent ell mateix en aquesta nova posició on l’ha col·locat la decisió dels Cardenals. No 
sempre deu de ser fàcil pels condicionaments que acompanyen la seva nova responsabilitat. 

El nou Papa és un religiós jesuïta que comprèn la necessitat d’una profunda comunió de tots 
els carismes i formes de vida cristiana en l’Església. Tot això ens ajudarà créixer a tots en el 
seguiment de Jesús i en la missió evangelitzadora. 



10 
 

Si el pogués saludar personalment li demanaria que sigui un pastor que susciti esperança en 
el món i en l’Església, que ens ajudi a crear una Església dialogant amb la cultura i les 
cultures, amb les altres Tradicions religioses i amb les altres esglésies cristianes i que ens 
empenyi a créixer en un diàleg de vida amb els pobres. Li diria que estem disposats a 
treballar per una més gran transparència en l’Església, en les seves institucions i en el seu 
funcionament, que el recolzarem en tot el que calgui. Li explicaria el desig que tenim d’una 
església amb més espais de participació en totes les seves institucions per les dones i els 
joves. 

Gràcies, Papa Francesc I, per haver acceptat aquest encàrrec pastoral. Pots comptar amb 
nosaltres per a continuar proclamant l’Evangeli en el món d’avui.». 

 

 

 

(Emili Turú. Superior General dels Germans Maristes | 15/03/2013) Sant Ignasi de Loiola va 
fundar a la Companyia de Jesús per servir a la missió de l'Església des de la disponibilitat i 
llibertat pròpies de la vida religiosa. Per això mateix volia que els jesuïtes no aspiressin a 
càrrecs episcopals o els acceptessin, llevat que el Papa ordenés el contrari. Semblaria, 
doncs, una contradicció que justament un fill espiritual d’Ignasi de Loiola hagi estat cridat a 
exercir el lideratge global de l'Església catòlica. 

Com podria semblar també una contradicció que el nou Papa hagi escollit com a nom el de 
Francesc, aquell home que 
aspirava a transformar 
l’Església del seu temps 
des de la base i no, 
certament, des d’una 
posició jeràrquica. 

¿Quina lectura podem fer 
llavors del fet que s’hagi 
triat com a Papa un jesuïta 
i que aquest s’hagi donat 
el nom de Francesc? 

En primer lloc em sembla 
un reconeixement implícit 
de l’actualitat i de la 

possible força renovadora de la vida religiosa. En un moment en què alguns anuncien, fins i 
tot públicament, les exèquies de les formes tradicionals de vida religiosa, Benet XVI convida 
a fer cas omís d’aquests profetes de calamitats uns pocs dies abans de renunciar, i els 
cardenals electors escullen com el seu successor un jesuïta, que pren el nom d’un fundador 
d’un altre orde religiós. 

En segon lloc, davant la possible interpretació que la jerarquia eclesiàstica pretén domesticar 
la vida religiosa per assimilació, el només nom de Francesc ja és un clar missatge del model 
d’Església i de vida religiosa que el nou Papa té en ment, i del tipus de llibertat que desitja 
per a ell mateix. Francesc, religiós no sacerdot, cridat a reconstruir l’Església des de la 
vivència de l’evangeli «sense glossa». Pobresa, senzillesa, profecia de la fraternitat 
universal. Missió sense fronteres i diàleg interreligiós. Passió pel Senyor Jesucrist i 
apassionat per la humanitat. 

Benvingut, doncs, germà Francesc. Gràcies per abraçar el somni d'una Església més 
evangèlica, omplint d'il·lusió moltes persones que també portem aquest mateix somni en el 

Emili Turú: «Gràcies per abraçar el somni d’una Església més evangèlica» 

http://www.champagnat.org/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/37453
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nostre cor. Compta amb els teus germans de la vida religiosa per intentar afrontar els 
immensos desafiaments d’aquest segle XXI, des de la nostra específica vocació al si del 
poble de Déu. El teu propi compromís ens estimula a ser cada dia més coherents amb la 
crida a convertir-nos en místics i profetes.  

 

 

SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO  
Cardenal Jorge Mario Bergoglio 
 
Santísimo Padre, 
Desde el primer momento de su elección como Pastor de la Iglesia universal, la 
Congregación de Religiosas de Jesús-María queremos expresarle nuestra alegría por su 
nombramiento y nuestra gratitud por haber aceptado generosamente guiar la barca de la 
Iglesia.  

Durante los días de Sede 
Vacante hemos orado 
intensamente para que el 
Espíritu Santo nos diera a la 
Iglesia un Pastor «según el 
corazón de Dios».  Querido 
Santo Padre,  muchas 
gracias por su SÍ.  

A la vez queremos decirle 
que oramos intensamente 
por usted, con la seguridad 
de que el Espíritu Santo le 
iluminará y asistirá siempre. 
Que Él le regale todos sus 
dones y le colme de su amor y de su gracia para llevar adelante el ministerio que le ha 
confiado de «confirmarnos a todos en la fe» y guiarnos según el espíritu del Evangelio de 
Jesús, cuidando especialmente de nuestros hermanos más pobres y necesitados. 

Le escribo en nombre de toda la Congregación: religiosas, miembros asociados a Jesús-
María, alumnos, exalumnos, familias y colaboradores laicos, actualmente presentes en 29 
países del mundo, para asegurarle nuestra adhesión y afecto filial a la Iglesia a través de su 
persona. 

Otro motivo de alegría es la amistad que nos une con usted, a través de nuestras religiosas 
de la comunidad de Buenos Aires, en nuestra Provincia religiosa de Argentina. 
Personalmente tuve el privilegio y el gusto de conocerle y saludarle en la entrevista que me 
concedió con motivo de la Visita canónica a dicha Provincia en mayo de 2011. 

Pedimos a la Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra, a quien usted tanto quiere, que 
le conceda siempre su consuelo maternal, tanto en los momentos de gozo como en los 
momentos de dificultad.   

Con confianza y humildad imploramos su Bendición apostólica y nos encomendamos a su 
oración. 

Un cariñoso saludo en nombre de nuestra Congregación de Jesús-María  
 

                                                                                             María Ángeles Aliño, RJM 
                                                  Superiora General 

Carta al papa Francesc – Congregació de Jesús-Maria 
 



12 
 

 
 
 

 
 
¡Escuchemos a Dios donde la vida clama! 

La Presidencia de la CLAR, junto con la Vida Religiosa de todo el Continente, comparte el 
gozo y la esperanza con que los creyentes y el mundo han recibido la elección del Cardenal 
Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como nuevo Obispo de Roma y Papa de 
la Iglesia Católica. 

1. Interpreta su origen latinoamericano como reconocimiento al camino hecho por la Iglesia 
en América Latina y el Caribe y al valor de la periferia en la construcción de la unidad 
eclesial; y como una entrada de aire nuevo que oxigenará el empeño de la Nueva 
Evangelización para la transmisión de la fe cristiana. 

2. Se alegra por su condición de religioso jesuita porque reconfirma la actualidad del 
seguimiento del Maestro a través de una pobreza asumida como solidaridad con los pobres, 
de una obediencia entendida como discernimiento para la misión y de una castidad vivida 
como amor en celibato, y porque reconoce el evangélico aporte hecho por San Ignacio de 
Loyola y la Compañía de Jesús, desde su fundación en 1540, a la llegada del Reino. 

3. Lee su nombre de Francisco como una evocación de la sencillez, la minoridad, el amor 
por los pobres y el pedido de la renovación de la Iglesia de Francisco de Asís, y del celo 
misionero de Francisco Javier; y como un llamado a ir a los más lejanos, missio ad gentes, y 

a acercarse a los más 
alejados, missio inter 
gentes. 

4. Ve su experiencia de 
formador, de superior 
provincial y de pastor, su 
cercanía a los jóvenes y 
a los párrocos, en 
especial los curas 
«villeros», su amor por 
los pobres y su voz 
profética, su estilo de 
vida sencillo, como un 
llamado a simplificar 
nuestro estilo de vida y 
de acción y presagio de 
una Iglesia renovada y 
resignificativa. 

5. Desea asumir este kairós, a la luz del Horizonte Inspirador –Plan Global del trienio 2012- 
2015–, actualizando el Icono de Betania: casa de encuentro, comunidad de amor y corazón 
de humanidad, con la promoción y acompañamiento de comunidades nuevas de Vida 
Religiosa, por medio de la escucha, el dialogo y la comunión eclesial, para el reencanto de la 
fe y la vocación. 

6. Se compromete a dar eco permanente a la petición del Papa Francisco de ser 
acompañado con la oración del pueblo de Dios. 

Movidos por este acontecimiento eclesial y deseosos de dar nuestro aporte a los tiempos 
nuevos que van despuntando, pedimos a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de 

Mensaje de la presidencia de la CLAR (Confederación Latinoamericana  
y Caribeña de Religiosos y Religiosas) al Papa 
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América, que nos ayude a agudizar el oído ante los gritos de los sujetos emergentes y a 
ampliar la mirada ante los nuevos escenarios, y a sembrar semillas de alternativas de 
compasión ante la pobreza, de armonía con la creación, de reflexión teológica más alegre y 
liberadora, de profecía de la intercongregacionalidad, del reconocimiento de nuestros 
carismas en los laicos, de comunión eclesial con nuestros pastores. 

Deseamos que ella nos contagie su esperanza, para seguir confiando en la fuerza de la 
pequeñez, y nos siga mostrando el camino de la escucha atenta a Dios, ¡donde la vida 
clama! 

Bogotá, D.C, 15 de marzo de 2013 
Hna. Mercedes Leticia Casas Sánchez, F.Sp.S.  

Presidenta 
P. Gabriel Naranjo Salazar, CM 

Secretario General 
 
 
 
 

 (Lluís Magriñà. Provincial dels Jesuïtes de Catalunya, 15/03/2013) Des de la Companyia 
de Jesús hem rebut l’elecció del nou Papa amb esperança, en un moment tan transcendent 
per a l’Església. El fet que hagi estat escollit un company jesuïta i que provingui d’Amèrica 
llatina ens reafirma en la idea de la capacitat de l’Església de deixar-se portar pels aires 

nous que vénen dels altres 
continents.  

És molt significatiu que hagi 
escollit un nom nou, que cap 
altre Papa ha portat, i que 
sigui precisament el de 
Francesc, que ens evoca el 
seu esperit de proximitat als 
pobres i la seva identificació 
amb el poble senzill. En la 
seva etapa de vida jesuítica i 
després com a arquebisbe de 
Buenos Aires ja va sobresortir 
per una remarcable austeritat 
personal, que ja hem vist 
també en les seves primeres 

aparicions com a Papa. Sens dubte  el bisbe de Roma ajudarà a portar l’Església vers 
camins de senzillesa evangèlica. 

Com a jesuïta, Bergoglio ha estat immers en l’espiritualitat ignasiana, basada en el 
desenvolupament de la capacitat de viure místicament en la vida ordinària, enmig dels 
sorolls i preocupacions de la vida.   

Els reptes que esperen el nou Papa són enormes i molts diversos. Estem convençuts que 
l’Esperit li donarà l’alè suficient per continuar, amb audàcia i senzillesa, l’anunci de la bona 
nova de Jesús que ens omple de joia i esperança vers un món nou. En qualsevol cas, 
nosaltres els jesuïtes ens comprometem a ajudar-lo en la seva missió igual que hem fet 
sempre amb tots els altres successors de Pere.   

Lluís Magriñà: 
«La capacitat de l’Església de deixar-se portar pels aires nous» 

 

http://www.jesuites.net/
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EL PUNTAVUI 20/03/13 02:00 – JOSEP GENDRAU, PROVINCIAL DELS FRANCISCANS   

Francesc d'Assís va trencar motlles, vivint com a pobre en una societat opulenta. Ara 

el nou papa Francesc aplicarà diplomàcia, seny i rauxa en la necessària renovació 

de l'Església 

Si fa uns dies vaig quedar corprès amb la renúncia del papa Benet XVI, un gest difícil i savi 
amarat d'humilitat, el dimecres passat, dia 13 de març, em sorprengué amb goig i 
entusiasme quan vaig sentir, juntament amb els frares del meu convent franciscà, que el 
nom del nou papa era Francesc. Tot seguit comentàrem aquest fet sorprenent. Alguns deien 
que, essent jesuïta el papa, hauria triat aquest nom pensant en sant Francesc Xavier, un 
gran missioner de la Companyia de Jesús. Però arribàrem a un acord: el papa hauria escollit 
el nom de Francesc d'Assís, entre altres raons, per aquestes: 

El cardenal Jorge Mario 
Bergoglio és descendent 
d'italians. Sant Francesc 
d'Assís és el patró d'Itàlia. 
Per tant, la tria és molt 
bona, i el italians deuen 
estar ben contents: 
diplomàcia, bon seny i 
rauxa! El nou papa estima 
la humilitat, la senzillesa i 
els més pobres. Francesc 
d'Assís va trencar motllos i 
va viure enmig d'una 
societat feudal i burgesa 
com a pobre entre els 
pobres, amb senzillesa i 
minoritat. 

L'Església necessita avui una renovació i una conversió en el seu interior, fonamentades en 
l'adhesió a Jesucrist, pobre i crucificat. Francesc en la seva conversió prega davant el Crist 
de la capella o ermita de Sant Damià, prop d'Assís, i li pregunta: «Senyor, què voleu que 
faci? Il·lumineu les tenebres del meu cor i doneu-me una fe recta, una esperança certa i una 
caritat perfecta, seny i coneixement, per tal que jo acompleixi el vostre veritable manament». 

Al seu cor va sentir la veu de l'Esperit, que li digué: «Francesc, vés i repara la meva església 
que amenaça ruïna». Tot seguit es va posar a fer de paleta per restaurar aquella ermita, 
però Déu li donà a entendre que no volia que els franciscans fossin només manobres. Sinó 
que havia de refer l'Església, Cos de Crist. Així ho féu: visqué l'Evangeli amb totes les 
conseqüències, confiant en el Déu Pare de les misericòrdies. No és avui la restauració de 
l'Església un repte per al nou papa? 

Sant Francesc es va distingir per la seva actitud pacificadora i positiva davant l'islam. No el 
va animar l'esperit bel·ligerant de les creuades, sinó una actitud de diàleg cordial amb el 
sultà, que el va acomiadar sa i estalvi. En un moment en què són novament necessàries 
unes relacions entre musulmans, jueus... i cristians per al bé de la humanitat, el papa podria 
ser mediador eficaç entre uns i altres. 

Josep Gendrau: 
El nou papa es diu Francesc 
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Finalment, Francesc d'Assís es va destacar pel seu amor cap als animals i la naturalesa tota. 
Es tracta d'un repte molt actual, i seria formidable que el papa fos un veritable líder en 
qüestions mediambientals. 

El testimoni de sant Francesc d'Assís és universal, fins i tot és un arquetip per als no creients 
o agnòstics. Amb tot, els que formem la família franciscana ens alegrem que el nou papa 
hagi escollit el nom del nostre pare i fundador, i preguem amb les mateixes paraules amb 
què ell solia beneir els seus fills i filles: 

«Que el Senyor beneeixi i guardi el papa Francesc, que fixi la seva mirada damunt seu, i li 
concedeixi la pau.» 

Darrera actualització ( Dimecres, 20 de març del 2013 02:00 ) 
 
 
 
 

 
(Josep Guiteras. 
Provincial La Salle 
Catalunya, 14/03/2013)  

Estem davant d’un Papa 
que prové de la Vida 
Consagrada i això també 
és un fet important per a 
nosaltres els religiosos, ja 
que pot establir nous 
ponts de diàleg i obrir 
mires per entendre millor 
aquesta opció de vida. 
Des de la meva vocació 
com a educador, deixeu-
me que transcrigui un 
fragment d'una homilia 

seva adreçada als educadors de l'Argentina l'abril del 2007: «Tenim el cor prou obert per 
deixar-nos sorprendre cada dia per la creativitat i les il·lusions dels joves? Em deixo 
sorprendre per les ocurrències dels joves? Em deixo sorprendre per la transparència dels 
joves? Em deixo, també, sorprendre per les mil i una trapelleries dels joves, aquests 
inefables "Jaimitos" que estan a les nostres aules? Tinc el cor obert o ja el tinc clausurat, el 
tinc tancat en una mena de museu de coneixements adquirits i de mètodes adquirits en què 
tot és perfecte i que he d’imposar però no he de rebre res? Com a educador, tinc un cor 
receptiu i humil com per veure la frescor dels joves?» 
El que es feia dir «padre Bergoglio», i a qui ara anomenem Francesc I, Papa, és un home 
que en la seva trajectòria a l'Argentina ha mostrat fermesa i valentia per a ésser coherent 
amb les seves idees i lluitar a favor dels pobres, la justícia social, l’educació i l’Església. Ho 
podrà seguir fent? 
En la breu presentació que ha fet Francesc I a la plaça Sant Pere del Vaticà hi ha hagut tres 
gestos que m'han sobtat i que voldria ressaltar. En tot moment s'ha presentat com a bisbe de 
Roma i no com a Papa. Ha començat demanant una pregària pel seu antecessor Benet XVI. 
I, abans d'impartir la benedicció «Urbi et orbi», ha demanat una estona de silenci perquè el 
poble el beneís i pregués per ell. Quina lectura podem fer d'aquest tres fets significatius? 

Josep Guiteras: 

«Esperem que Francesc obri les finestres de bat a bat» 

http://www.lasalle.cat/
http://www.lasalle.cat/
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Amb aquests tres gestos crec que Francesc I ha mostrat un gran respecte vers el seu 
antecessor i per a tota la tradició de l'Església, però, alhora, ens ha mostrat un canvi vers la 
proximitat i la interioritat.   
El nom que ha escollit és un bon símbol i un clar senyal que ens parla d’humilitat, de pobresa 
i de senzillesa. Tant de bo que aquests carismes els pugui transmetre a tota l'Església!  
Amb esperança crec que podem dir que estem davant d'un nou profeta. Desitjo que, tot i la 
seva edat, continuï tenint la mateixa fortalesa que fins ara l’ha caracteritzat per afrontar els 
actuals reptes de l'Església i poder així reprendre tot allò que encara està pendent des del 
Vaticà II. Sembla, doncs, que s'obren noves finestres per a l'Esperit Sant. Esperem que 
Francesc I les obri de bat a bat.   

 

 
 

 
(Gil Parès. 
Ministre Provincial 
dels Caputxins de 
Catalunya i Balears, 
14/03/2013).  

És una mica aviat 
per fer valoracions 
sobre l'elecció del 
papa Francesc, però 
pels petits signes 
que ha donat: 
humilitat, bonhomia, 
pregària..., i els 
gestos de la seva 
vida que hem 
conegut pels diaris: viure en un pis, anar en transport públic, enfrontar-se amb el govern 
argentí per no tenir cura dels pobres..., la cosa promet. És molt significatiu que, igual que el 
papa Benet en la seva renúncia, hagi parlat de si mateix com del bisbe de Roma, insistint 
així en la línia de dessacralització del papat i situant-lo en el que és: un ministeri. 
El vincle amb el nostre orde és que ha escollit el nom del nostre fundador: Francesc d’Assís, 
un home enamorat de Jesucrist, fascinat per la seva Pobresa i Mansuetud, que amb la seva 
vida, simple i desprotegida de seguretats, va demostrar que l’Evangeli és possible de viure’l i 
omplir de joia una vida, sense fugir de les dificultats. 
L’expectativa és que hi haurà canvis, no sols a la Cúria, sinó en la forma d’exercir el seu 
ministeri. S’augura un nou estil, més carismàtic i centrat en l’espiritualitat, menys europeu i 
més pastoral i sensible al món dels pobres.  
Espero que pugui fer més fraterna l’Església, més horitzontal, més comunitat de germans 
iguals i coresponsables a imatge de la Trinitat. Que sigui un mestre espiritual i un exemple, 
amb gestos profètics de vida evangèlica. Que descentralitzi el govern de l’Església i ens doni 
bisbes de categoria i profunditat evangèlica. 

 
 
 

 
(Jaume Pallarolas. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya -14/03/2013)  
La meva expectativa és que deixarem de parlar d’aquests quatre o cinc temes que ens tenen 
empastifats, temes redundants i negatius. Tant de bo ens preocupéssim més de 
l’espiritualitat que de la correcció dogmàtica i comencéssim a ocupar-nos de temes «nous», 

Gil Parès: «Francesc va demostrar que és possible viure l’Evangeli» 

Jaume Pallarolas: «Comencem a ocupar-nos de temes nous, 
engrescadors i positius» 

http://www.caputxins.cat/
http://www.caputxins.cat/
http://www.escolapia.cat/
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engrescadors, positius. Temes que van 
des de la col·legialitat fins a les esglésies 
locals, des de la reorganització de la Cúria 
fins a l’ecumenisme, des de l’absorbent 
clericalització fins al paper de la dona a 
l’Església, des de les crisis econòmiques, 
socials i de valors fins al viure en 
esperança.  
El nou Papa ha escollit el nom de 
Francesc. Aquesta elecció crec que és una 
opció significativa i esperançadora, com 
també ho és el fet que es presenti com a 
bisbe davant l’Església. Em sembla que 
tindrem un pastor. 
El fet que sigui religiós, membre d’un orde, 
ho trobo molt bé. Els religiosos estem a les escoles, al costat dels malalts, a les presons…a 
les bases de la societat i molt a prop de la realitat. Penso que el papa Francesc tindrà 
present a tothom, ningú se sentirà exclòs. 
Sembla que l’elecció l’ha agafat per sorpresa, a ell i a tots. Per tant, no entra amb cap peu 
forçat, no deu res a ningú, tindrà llibertat d’acció i d’organització, que és el que ens cal.   

 

 
 

 
(Ángel Asurmendi. Provincial dels Salesians de la Inspectoria de Barcelona -14/03/2013)  
La notícia era esperada en aquests dies, però ens ha agafat una mica per sorpresa. Quan 
hem sabut que el nou Papa havia triat el nom de Francesc i era Jorge Mario Bergoglio, 
jesuïta i arquebisbe de Buenos Aires, la sorpresa s'ha transformat també en expectació. 
Sobre tot això es parlarà força aquests dies. 
Ara els mitjans intenten traslladar el seu perfil humà i religiós, el seu actuar diari, les seves 
relacions amb la gent i els polítics... tot el que poden trobar per donar una primera informació 
sobre la seva persona. De les seves virtuts i mancances també en sentirem parlar bastant. 
De qui el coneix directament, ens arriba el testimoni que és una persona autèntica i senzilla, 
que viu amb austeritat i normalitat. D'entrada són trets importants per a un pastor, per a un 
bon pastor. Donem gràcies a Déu per haver inspirat a través del seu Esperit aquesta elecció. 
Ens sumem a l'alegria de l'Església que ja té un nou pastor. I unim la nostra pregària a la 
resta dels cristians, demanant a l'Esperit que l'assisteixi i acompanyi en l'obstinació de la 

Ángel Asurmendi: «Un bon pastor» 

http://www.salesians.cat/ca/content/%C3%A1ngel-asurmendi-provincial-dels-salesians-de-la-inspectoria-de-barcelona-valora-lelecci%C3%B3-del
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nova Evangelització i perquè, segons les seves pròpies paraules, puguem treballar junts, 
units en fraternitat, amor i confiança recíproca. 
Li assegurem que, per la nostra part, no quedarà. Té ja assegurada la nostra confiança, ja 
que sabem que Déu està darrere de la seva elecció.  
 
 
 
 
(Lluís Serra. Germà marista. Secretari general URC – Catalunya Cristiana - 24/03/2013)  

Els grans canvis es fan a través de revolucions. Els canvis profunds, a través de petits 
gestos. Aquest darrer conclave ha estat marcat per la renúncia de Benet XVI. Sense mort ni 
funerals, s’ha realitzat en un clima de serenitat, d’anàlisi de la situació eclesial, de 
preocupació per la cúria, de reflexió sobre els reptes futurs. La persona elegida ha estat 
Jorge Mario Bergoglio. N’ha tingut prou amb la cinquena votació per superar àmpliament les 
dues terceres parts dels 
vots exigits. L’expectació 
ha donat pas a la 
sorpresa. No han servit 
de res els cinc mil 
periodistes concentrats a 
Roma ni l’afany 
crematístic de les cases 
d’apostes per endevinar 
el desenllaç. Joe Crilly, 
portaveu de William Hill, 
va afirmar: «Dir que 
aquest resultat ha estat 
un xoc seria quedar-se 
curt». Els sensors 
mediàtics, un cop més, 
no han funcionat. 

El temps determinarà 
si la presentació del nou 
Papa des del balcó central, davant de desenes de milers de persones que omplien la plaça, 
respon a una sèrie d’anècdotes o estableix un conjunt de categories i novetats. Francesc, el 
nom triat, és nou en la relació de pontífexs. El missatge que conté és de gran profunditat en 
els moments actuals: renovació profunda de l’Església portada a terme en esperit de 
comunió, pobresa davant d’ostentació, evangeli sense glossa enfront de glossa evangèlica, 
fraternitat enfront de grupuscle d’interessos. Un jesuïta, Papa per primera vegada. Bergoglio 
procedeix de la Companyia de Jesús, que va ser suprimida el 1773 pel papa Climent XIV, en 
una època de grans convulsions, i els membres de la qual fan un quart vot d’obediència al 
Papa. Paradoxes de la història. Les congregacions religioses acostumen a ser reticents a 
l’hora d’acceptar responsabilitats episcopals. Algunes d’elles el rebutgen en les seves 
constitucions, fora de situacions de mandat explícit. No sempre és fàcil compaginar 
profetisme i govern. Un llatinoamericà, argentí per a més detalls, Papa per primera vegada. 
No és un objectiu en ell mateix fer prevaldre la procedència però, en aquest cas, té els seus 
avantatges. Fill d’emigrants, pot entendre millor què significa aquesta realitat en un món de 
grans desplaçaments de població. Saltar l’oceà, anar «gairebé fins a la fi del món», dóna la 
idea d’una Església global i posa l’accent al continent amb un major nombre de catòlics. 

El camí entre bisbe i poble. El Papat no és una monarquia absoluta, sinó que, en ser 
elegit bisbe de l’Església de Roma, «que és la que presideix en la caritat totes les 

Lluís Serra Llansana: «Francesc, bisbe de Roma» 
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esglésies», aconsegueix aquesta dimensió universal. Semblen matisos insignificants i no ho 
són. Se segueix així el discurs de Benet XVI després de la seva renúncia. Molts petits gestos 
del papa Francesc: oració en directe, silenci, interioritat, vestits discrets, cotxe no oficial, 
pagament de la pensió... Canvi en profunditat. 
 
 

 
 

(M. Teresa Llach. Carmelita de la Caritat Vedruna - 19/03/2013)  

Mai la figura de sant Josep se m’havia fet tan eloqüent com en l’homilia de Francesc  a la 
missa de l’inici del seu ministerí petrí. 

Ni tan eloqüent ni tan interpel·ladora: «Custodiar Jesús amb Maria, custodiar tota la creació, 
custodiar tots, especialment els més pobres, custodiar-nos a nosaltres mateixos; heus aquí 
el servei que el bisbe de Roma ha d'exercir, però al qual tots estem cridats, per fer brillar 
l'estrella de 
l'esperança: 
protegim amb 
amor el que Déu 
ens ha donat». I 
s’ha adreçat 
valentament i 
humil als qui 
tenen 
responsabilitats 
majors. 

Si el nom escollit, 
Francesc, és un 
programa, aquest 
dimarts es posa 
en marxa. 

El Papa Francesc 
ha estat molt vinculat amb les nostres comunitats vedruna de Buenos Aires, Coneix les 
germanes. Havia anat diverses vegades a una comunitat propera a San Máximo compartint 
la taula de l’eucaristia i l’àpat familiar. No deixen de dir que és el bisbe compromès amb els 
més dèbils, malgrat les contrarietats que li han proporcionat els forts d’aquest món. 

Transcric el testimoni d’aquest dilluns d’una germana: «Acabo d’arribar de la missa en una 
humil capella del meu barri i els pobres exulten de goig». 

 
 

 

(Francesc Riu i Rovira de Villar, salesià, 18/03/2013  - Del papa Francesc, ja s’han dit 
moltes coses des del dimecres passat, i quasi totes molt agradables. Però no ens ha de 
sorprendre que hi hagi persones que, en l’Església, no hi sàpiguen descobrir res que sigui 
satisfactori. Tampoc no ens ha de sorprendre que, si aquestes persones no hi troben res que 
pugui desmerèixer, s’ho inventin. Això forma part de la vida de l’Església. Jesús va ser el 
primer a experimentar-ho, i el papa Francesc no és ni serà una excepció. La seva primera 
homilia com a successor de l’apòstol Pere, en l’Eucaristia celebrada divendres passat amb 
tots els cardenals, ja li va donar l’oportunitat de remarcar que l’Església, sense la Creu, no 
seria l’Església de Jesús.   

Teresa Llach: «Francesc, els pobres exulten de goig» 

Francesc Riu i Rovira de Villar: «Del papa Francesc» 

http://www.eduvedruna.org/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/38176
http://www.vedruna.org/ver_documento.asp?index=true&pag=79&idactividad=2907&lugar=noticias
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També podríem dir que, del 
papa Francesc, no s’ha dit 
res que sigui extraordinari. 
No obstant això, hem de 
reconèixer que, tot plegat, 
tant el fet de l’elecció de 
Jorge Mario Bergoglio com a 
bisbe de Roma i pontífex de 
l’Església Catòlica com els 
seus primers gestos i les 
seves primeres intervencions 
han constituït un rosari de 
sorpreses. Potser perquè no 
hi estàvem avesats. Potser 
perquè no ens ho 
esperàvem. Potser perquè no acabem d’estar convençuts que sempre serà veritat allò que 
Jesús va dir als seus deixebles, poc abans d’acomiadar-se’n: «Jo seré amb vosaltres, dia 
rere dia, fins a la fi dels temps».   

Els qui hem tingut l’oportunitat de seguir, pas a pas, tot el que ha succeït en el Vaticà la 
darrera setmana, hem vist com la nostra moral no ha parat de pujar. Tot plegat, un gaudi 
continu, sense descans. Renoi, quin regal!   

La meva darrera sorpresa ha estat observar el que ha passat en alguns dels periodistes 
destacats a Roma, aquells que sovint no dubten a manifestar la seva nul·la religiositat i la 
seva poca simpatia per l’Església Catòlica. En sortir de la trobada que dissabte el nou Papa 
va mantenir amb ells, aquests periodistes han comunicat que la seva manera de veure 
l’Església ha començat a canviar. I tot, només pels gestos i les paraules del papa Francesc. 
Potser ara tots els catòlics també ens decidirem a fer un bon pas endavant pel camí que el 
mateix papa Francesc ha començat a mostrar-nos. Lloat sigui Déu! 

 
 
 
 

Programa 
especial 
dedicat al 
papa 
Francesc. 
Tertúlia amb 
l'arquebiste 
de 
Tarragona, Jaume Pujol, el secretari 
general de la Unió de Religiosos, Lluís 
Serra, i la periodista experta en temes 
vaticans, Miriam Díez. Emès el 17 de 
març de 2013. 

 
Podeu veure’l íntegrament a: 

http://www.tv3.cat/videos/4504291/Tert
ulia-sobre-el-nou-papa 

TV3 Signes dels Temps : «Tertúlia sobre el nou papa » 
Tertúlia sobre el nou papa 

http://www.tv3.cat/videos/4504291/Tertulia-sobre-el-nou-papa
http://www.tv3.cat/videos/4504291/Tertulia-sobre-el-nou-papa
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«PROVÍNCIA SANT RAMON DE PENYAFORT» 

Amb data 12 de desembre de 2012, les dues Províncies que les 
Dominiques de l’Anunciata tenien a Catalunya es van unificar sota el nom 
de Província de Sant Ramon de Penyafort. 

Durant uns tres anys van anar fent el procés d’estudi, assessorament, 
trobades de  reflexió i activitats conjuntes amb la finalitat d’un major 

coneixement mutu.  

Ara fa uns tres mesos que es va convocar el XII Capítol Provincial per a elegir un equip de 
govern molt representatiu i per elaborar els acords i normes concretes que ens han de regir  
en el proper quadrienni. 

Les 37 Germanes 
Capitulars, presidides per la 
Gna. M. Natividad Martínez 
de Castro, Priora General, 
ens reunirem a Vic, casa 
Mare de la Congregació, el 
dia 22 de març, per iniciar 
les jornades capitulars  amb 
uns dies d'espiritualitat 
dirigits pel dominic Fr. 
Martín Gelabert.  

Participen en el Capítol els 
Consells Provincials de les 
dues antigues Províncies 
que existien a Catalunya: 
Província de Sant Ramon 
de Penyafort  i Província de la Mare de Déu del Roser.    

De les 27 capitulars restants, 4 hi  assisteixen com a membres per dret dels càrrecs que 
representen i la resta són delegades per elecció de les 30 comunitats que té la  Província 
unificada. 

El Capítol Provincial començarà el  dilluns dia 25 de març amb una Eucaristia que presidirà 
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic. La data no pot ser més escaient, ja que coincideix 
amb el dia de l’Anunciació de l’Àngel a Maria, títol de la Congregació. 

Els treballs capitulars tindran diverses fases:  

Lectura de les Memòries.  

Elecció de la Priora  Provincial i  el seu Consell.  

Elaboració de les Actes per al pròxim quadrienni. 

 

«Estem cridades a formar un sol cos en un mateix esperit i una mateixa vocació i esperança 
en Crist»(cf. Ef 4, 4). 

Si tot Capítol és un pas de Déu per la vida i missió de la Província, d’aquest esperem, amb 
fe, la força de l’Esperit, perquè ens infongui els seus dons i ens condueixi i ens guiï pels 
camins de la unitat i la fraternitat. 

XII Capítol provincial – Dominiques de l’Anunciata a Catalunya 
Tertúlia sobre el nou papa 
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Del 27 al 31 de marzo celebraremos 
nuestro XI Capítulo Provincial de Aragón 
en Valencia. Nos reuniremos 41 
religiosas y participarán 9 colaboradores 
laicos en una sesión del Capítulo. El 
trabajo es: 
 
1.      Releer los seis últimos años de 
nuestra andadura para agradecer, ver el 
momento actual y los retos y desafíos 
que tenemos por delante. 
2.      Elegir a las tres hermanas que 
participarán como delegadas en el 
próximo Capítulo General que se tendrá 
en Roma del 15 de septiembre al 15 de 
octubre de 2013. 
3.      Estudiar nuestras propuestas para 
vivir el lema del próximo Capítulo 
General: «Llamadas a una misión 
profética como único cuerpo apostólico» 
y cualquier otra propuesta que nos ayude 
a hacer vivo y operante nuestro carisma 
en este momento de la historia. 
 
Las dos Provincias de España, Aragón y 
Castilla estamos en un proceso de 
reestructuración y vamos hacia una 
nueva y única Provincia en España en el 
año 2014.  

También la Provincia de Castilla celebra su Capítulo Provincial en Madrid en las mismas 
fechas. 

Como preparación hemos tenido tres Asambleas Precapitulares Interprovinciales zonales 
(Centro, en Madrid; Norte, en Zaragoza, y Sur, en Granada) en las que hemos participado en 
total 163 religiosas de las 278 que formamos las dos Provincias. En estos encuentros hemos 
vivido una experiencia honda de fraternidad, diálogo y deseo de responder a las 
necesidades educativas y evangelizadoras de la sociedad española desde los distintos 
ámbitos en los que trabajamos: centros educativos, casas de acogida de niños/as y 
adolescentes, proyectos de promoción de la mujer y niñez; educación del ocio, proyectos de 
solidaridad a través de la Fundación Juntos Mejor para la educación y el desarrollo. Además, 
también hemos tenido una Asamblea Interprovincial con colaboradores laicos de las dos 
Provincias a la que han asistido 51 personas, y en la que hemos dialogado sobre la 
percepción que tienen de nosotras, las religiosas, los desafíos que creen tenemos que 
afrontar y el modo de entender la misión compartida. 

Gracias por vuestra acogida y así compartimos. Pedid oraciones para este momento 
importante de nuestra vida religiosa.  

 
Inmaculada Tuset RJM 

Religioses de Jesús-Maria: XI Capítol Provincial 
Tertúlia sobre el nou papa 
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I JORNADA DE COMUNICACIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

 Com podem comunicar els valors de les nostres 
congregacions en la societat globalitzada actual? 

Data 15 d’abril de 2012, dilluns 

Programa 9.30 
9.30 - 9.45 

 
 

9.45 - 11.45 
11.45 - 12.15 
12.15 - 13.15 

 
13.15 - 13.30 

Recollida d’informació 
Presentació Jornada a càrrec de Màxim Muñoz, 

President de la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) 

Xerrada-col·loqui amb Joan Francesc Cànovas 
Pausa 
Presentació d’experiències reeixides en comunicació en 

l’entorn de les nostres congregacions 
Conclusions i cloenda de la Jornada 

Lloc La Jornada tindrà lloc a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (C. 
Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona) i cal inscriure-s’hi prèviament. 

Inscripcions URC - Plaça Urquinaona, 11, 2-2 | 08010 - Barcelona 
Tel. 93 302 43 67 (15h - 19h) | urc.info@gmail.com – www.urc.confer.es 

Presentació >> Conscients de la importància que té la comunicació en les nostres 
congregacions, entesa com una eina fonamental i indispensable per fer 
conèixer el nostre carisma, celebrem la I Jornada de Comunicació de 
l’URC. L’objectiu és reflexionar i compartir sobre la comunicació dels 
nostres valors en l’actual societat globalitzada. 
>> La jornada està especialment dirigida a les persones que lideren i 
gestionen la comunicació en les congregacions o que la volen utilitzar com 
a eina al servei de la Missió: superiors/es majors, caps de comunicació, 
responsables de pastoral, responsables d’entitats o projectes,... i en 
general tothom que intervingui en el dia a dia dels processos de 
comunicació en la institució. 
>> La jornada de comunicació tindrà lloc el proper 15 d’abril de 9.30 h a 
13.30 h a la Sala Pere Casaldàliga, i s’organitzarà entorn a una primera 
ponència a càrrec de Joan Francesc Cànovas. Com a professional en 
aquest camp, el ponent, farà una anàlisi sobre l’actual comunicació en 
l’àmbit religiós i suggerirà quines haurien de ser les decisions a prendre 
per aconseguir una comunicació reeixida. En segon lloc, s’exposaran 
algunes experiències que s’hagin dut a terme positivament en les nostres 
congregacions i que puguin ser formatives per a la resta d’assistents. 

Joan F. 
Cànovas 

>> Joan Francesc Cànovas és periodista i consultor especialitzat en 
comunicació de crisis i institucional, i en formació de portaveus. Redactor i 
col·laborador a diversos mitjans de comunicació com a periodista i tertulià. 
>> Ha estat cap de l’Oficina del Portaveu del Govern de la Generalitat de 

 

I Jornada de Comunicació de l’URC 
Tertúlia sobre el nou papa 
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Catalunya (2000) i Director de l’Oficina de Comunicació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya (2001- 2003). Membre del Consell 
d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (TV3, 
Catalunya Ràdio…) (2004-2008).  
>> Actualment és el coordinador del Màster en Direcció de Comunicació a 
l’Institut d’Educació Continua (UPF). 

Experiències >> La jornada preveu la presentació d’experiències reeixides en 
comunicació en les nostres congregacions.  
>> Per tal que aquesta part de la jornada esdevingui profitosa per a tots els 
assistents, les congregacions poden proposar una experiència positiva en 
comunicació. De totes elles, se’n farà una selecció per ser presentades 
durant la jornada. 
>> L’organització ha creat una plantilla model per redactar les 
experiències. Podeu sol·licitar-la enviant un correu electrònic a 
urc.info@gmail.com 

 

 

 

 

 

 Compartir l’espiritualitat i la missió amb els laics 
Data 24 d’abril de 2013, dimecres 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Sala Pere Casaldàliga 

Assistents Superiores i superiors majors. Responsables religiosos generals o 
provincials del tema dels laics 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de 
l’URC 

Finalitat El tema d’estudi i la reflexió d’aquesta reunió apunta al fet de compartir 
l’espiritualitat i la missió de cada congregació amb els laics (homes i 
dones) que li són afins. 
S’esbrinaran els objectius, les experiències reeixides, les dificultats reals 
en la participació comuna del mateix carisma fundacional. La pervivència 
del carisma i el sentit eclesial d’aquesta tasca. 
Si es creu convenient, es podrà proposar la celebració d’un fòrum per al 
proper curs que aprofundeixi les línies dinàmiques de l’espiritualitat i la 
missió compartides. 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Sentit eclesial de compartir el carisma (espiritualitat i missió) 
4. Intercanvi de criteris i d’experiències 
5. Preocupacions i propostes 
6. Conveniència de celebrar un fòrum 
7. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 19 d’abril, divendres, a través 
del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí (933 
024 367), en horari de 3 a 7 de la tarda. 

 

 

 

Sessió de reflexió i estudi: 
«Compartir l’espiritualitat i la missió amb els laics» 

 
Tertúlia sobre el nou papa 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2013 
 

EE1 
 Dates: 22 a 28 de juliol de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: Passió, mort i resurrecció de Jesús segons els 
sinòptics  
Inici: matí del dia 22 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 28 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

 

EE2 
Dates: 2 a 8 de setembre de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo de Montserrat 
Tema: El Parenostre 
Inici: matí del dia 2 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 8 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

Forma d’inscripció: 
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. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que 
hi ha plaça, efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
4. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 22-28 juliol) o EE2 (Montserrat, 2-8 de setembre). 

Organitza: URC-CEVRE 

 

 

 
fecc informa | núm. 462 |18.03.2013 

Cridats a l’esperança  

Entrem en la darrera setmana del trimestre escolar, al final de la quaresma i a les portes de 
la Setmana Santa. Moments forts en la vida cristiana, més en un any dedicat a la Fe. 
Moments que enguany han coincidit amb un relleu inèdit, per les seves peculiars 
característiques, al capdavant de l’Església catòlica.  

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya informa 
 

Tertúlia sobre el nou papa 
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Si fa uns dies expressàvem l’agraïment a Benet XVI pel seu servei i valoràvem el gest que 
suposava la seva renúncia, avui saludem amb goig el nou bisbe de Roma, el Papa 
Francesc. Tal com ell ens demana amb insistència des de la seva sortida al balcó de la 
plaça de Sant Pere, i fins al primer missatge enviat per twitter, preguem per ell i per la seva 
missió.  

La successió apostòlica viscuda aquests dies i l’inici d’un nou pontificat cal viure’ls amb la 
confiança que l’Esperit guia la seva Església i amb l’esperança que en els reptes, per difícils 
que ens puguin semblar, Deu també hi és present.  

La proximitat de la Pasqua sempre és una crida a l’esperança. Que enguany ho sigui, 
encara amb més profunditat, és el desig que expressem des d’aquí envers tota la humanitat, 
però d’una manera especial per a totes les persones que es mouen a redós de les 
comunitats educatives de les escoles cristianes de Catalunya.  

El finançament dels centres concertats: una qüestió que alguns volen sempre 
polèmica  

Sovint hem de sortir al pas d’informacions tendencioses 
o d’opinions esbiaixades sobre qüestions d’aquesta 
índole. A l’inici d’aquest curs, en la circular 
corresponent al 25-9-2012, ens fèiem ressò d'un dubtós 
estudi de l'OCU recollit per bona part de la premsa 
escrita catalana i espanyola que havia fet revifar la 
polèmica sobre el que fan pagar els centres 
concertats i la legalitat d’aquests cobraments.  

Tot i que és un tema ben conegut pels titulars i 
directors dels nostres centres, des de l’Escola Cristiana 
vàrem elaborar un document per explicar la legalitat i 
el rerefons de quotes, aportacions i d’altres 
pagaments que fan les famílies a les escoles 
concertades, i que vàrem trametre aquell mateix dia 
a tots els destinataris del fecc informa. El document també pot servir com a argumentari 
de com cal explicar aquestes qüestions per no donar peu a les tergiversacions que, 
interessades o no, es produeixen tan sovint.  

A finals d’any, la publicació de l’Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación va 
suscitar noves polèmiques. Aquest cop, Luis Centeno, director de l’Assessoria Jurídica 
d’Escuelas Católicas, ha publicat un article sobre el finançament dels centres concertats 
que, tot i recordar coses que ja sabem, ens sembla d’interès per la seva claredat i 
contundència. Us el trametem adjunt a aquesta circular. 

 

 

 

- Presentació del Seminari de l’Orient Cristià (15 abril) 
- Symposium «The Eucharist in Early Chrstianity» (Barcelona, 18-20 abril) 
 
També us informem del Congrés Internacional «Els últims anys de la vida de 
Pau»(Tarragona, 25-29 juny), organitzat per l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant 
Fructuós (INSAF). 
 
Per a més informació: http://www.teologia-catalunya.cat/inici/microsite/mostra.php 
http://www.insaf.cat/index.php?arxiu=subfamilies&id_familia=2297 

Facultat de Teologia de Catalunya 
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Dilluns 15 d’abril de 2013 tindrà lloc el proper Sopar Col·loqui de l'acidH. 
En aquesta ocasió, la xerrada serà a càrrec del Sr. Ignasi Farreres i portarà per títol Noves 
consideracions i vessants de la Responsabilitat Social.  
Debatrem si la responsabilitat social és de l’empresa o si ambé és una responsabilitat 
institucional. 
L'horari serà de 20.30 h a 23 h i tindrà lloc a la sala d'actes de l'acidH c/ Milà i Fontanals, 
49. 
L´acte consistirà en un sopar, amb posterior col·loqui, ofert pel servei de càtering de l'acidH 
(Shuup Catering), per l'aportació econòmica de 25 €. 
Cal reservar plaça als telèfons: 93 457 38 52 – 93 219 36 51  o al mail 
comunicacio@acidh.org o bé realitzar l'ingrés indicant les dades personals al compte: 
Banc Sabadell 0081-7011- 19- 0001792582. 
L’aforament és limitat, prevaldrà l’ordre d’inscripció. 
 
 
 
 

César Valero Bajo, OP 

Vida religiosa: Fe y futuro. ¿Abatidos 
o esperanzados? 
 

 
Data: 20  d’abril de 2013, dissabte 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE 

CATALUNYA  
(tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Preu: 20 euros.  
Pagament: Ingrés o transferència 

bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres CV 

 
 
 

 

 URC Catalunya 

@URC_Catalunya 
 

URC Catalunya  @URC_Catalunya 
Temps per pair, en un clima de pregària i de reflexió, els petits gestos del papa Francesc i 
els textos de les seves homilies. Nova aurora. 
 
 
 

acidH: Noves consideracions i vessants de la Responsabilitat Social 

 
Tertúlia sobre el nou papa 

Som al Twitter. Ens hi pots trobar. Fes-te’n seguidor/a 
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Jornada de formació permanent amb el P. César Valero, OP 
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EL INFORME FOESSA 2013 MUESTRA UNA SOCIEDAD FRACTURADA A CAUSA DEL 
SEVERO AUMENTO DE LA DESIGUALDAD 
 
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española: «El incremento significativo 
de la pobreza nos habla de personas que están más allá de la frontera de la dignidad» 
 
Cáritas. 20 marzo de 2013.- El Informe 2013 de la Fundación FOESSA, que se ha se 
presentado esta mañana en Madrid bajo el título Desigualdad y derechos sociales.  
Análisis y perspectivas, muestra de manera contundente la dimensión de los efectos 
sociales de la crisis en las personas más pobres. 
 
Una sociedad fracturada 
Si con motivo de la presentación, hace un año, del primer Informe anual de FOESSA, el 
secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, hablaba de «una pobreza más  
extensa, intensa y crónica», los datos del Informe 2013 indican que ese proceso de 
empobrecimiento se ha profundizado en extensión e intensidad. Sin embargo, el hecho más 
destacado es, como ha alertado Mora, «el incremento severo de la desigualdad social que 
nos muestra una sociedad fracturada». 
«La fractura social –ha asegurado el secretario general de Cáritas durante la presentación 
del Informe– se ha instalado entre nosotros y con el tiempo cada vez será más difícil que las 
personas empobrecidas 
puedan salir de la exclusión». 
Es más, este «incremento de 
la desigualdad ha venido 
acompañado de una 
disminución de los recursos 
de protección social pública 
en su vertiente redistributiva 
y asistencial». 
 
Aumenta la brecha social 
La brecha que se ha abierto 
entre las personas 
empobrecidas y las personas 
con más posibilidades de 
acceso a bienes y servicios 
es alarmante. Según datos del Informe, que ha detallado el coordinador del Equipo de 
Estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo, los ingresos medios de las personas más ricas de 
España es siete veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. 
Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%. 
 
Década perdida para el nivel de rentas 
Al analizar el comportamiento de la renta per cápita, el Informe constata que las cifras 
actuales son muy similares a las que existían hace más de diez años, lo que invita a pensar 
en más de una década perdida. Es decir, la renta de 18.500 euros que en promedio 
recibieron los españoles en 2012 es inferior en términos de capacidad adquisitiva a la que ya 
existía en el año 2001. Asimismo, desde 2007 la renta media ha caído un 4%, mientras que 
los precios se han incrementado en un 10%, lo que ha provocado un deterioro de las rentas 
de los ciudadanos españoles sin parangón en las últimas décadas. 

Informe FOESSA 2013 
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Para los autores del Informe, el rasgo más preocupante de la evolución de la renta en la 
crisis es el aumento sin precedentes de la desigualdad en su distribución, ya que desde 
2006 los ingresos de la población con rentas más bajas han caído cerca de un 5% en 
términos reales cada año, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más 
ricos ha sido el mayor de toda la población. 
 
Efecto de la destrucción de empleo y los recortes 
La destrucción de empleo y la moderación salarial han sido determinantes en la reducción 
del nivel de renta de los hogares españoles, a lo que cabe sumar el efecto negativo sobre la 
renta disponible que han tenido tanto algunos de los cambios en las prestaciones sociales 
(reducción de las cuantías de la prestación contributiva de desempleo) como las mayores 
exigencias para percibir el subsidio y el aumento de algunos impuestos (incremento de los 
tipos marginales del IRPF y de los tipos del IVA). 
La evolución del empleo es uno de los factores que más están contribuyendo al deterioro de 
la situación social de un número cada vez mayor de hogares, si se tiene en cuenta que 
durante el año 2012 el mercado de trabajo registró los que probablemente pueden 
caracterizarse como peores resultados de la etapa democrática. 

 
Niveles de desigualdad más altos de la UE 
Todo ello explica que los indicadores de desigualdad en España arroje los niveles más altos 
de la Unión Europea. Y de cara al futuro, alerta Francisco Lorenzo, «existe un riesgo notable 
de que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles se 
enquiste en la estructura social». En su opinión, «procesos de dualización social como este 
conllevan riesgo real de ruptura, lo que significa que el no dotarnos de los mecanismos 
redistributivos necesarios supone empujarnos a la fragmentación social». 
El porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado del 
2,5% del total al 10,6% del total de hogares. En términos absolutos, el Informe indica que se 
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ha pasado de 380.000 hogares en esta situación antes de la crisis a más de 1.800.000 a 
finales de 2012. 
Para Lorenzo, «en un contexto como el actual, asistimos a la transformación del empleo no 
solo en términos cuantitativos, sino en cuanto a su naturaleza y al lugar que ocupa en el 
imaginario colectivo de nuestra sociedad: si bien hace 5 años estábamos a la cabeza de 
Europa en la generación de empleo, trabajar hoy no es ya un derecho, sino que parece 
haberse convertido en un privilegio». 
 
Invisibilización de los más pobres 
Los datos del Informe FOESSA indican a que asistimos a un proceso de empobrecimiento 
que eclipsa a los más pobres. Como ha denunciado Sebastián Mora, «se está dando una 
especie de invisibilización de la pobreza y de la exclusión severa por saturación y extensión 
de la pobreza. La pobreza severa se ha incrementado de manera importante y esto nos 
habla de personas más allá de las fronteras de la dignidad». 
Estamos borrando las fronteras de la dignidad humana en este contexto social que vivimos. 
Para el secretario general de Cáritas «la erosión de las políticas sociales han mostrado su 
impacto especialmente en los colectivos más vulnerables y es también evidente cómo nos 
hemos olvidado de los pueblos del Sur, hemos excluido continentes y países de nuestro 
pensamiento, de nuestra solidaridad, de nuestro compromiso». De hecho, la evaluación de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 
políticas de cooperación (ADO) que se 
analizan en el Informe muestran un horizonte 
desalentador. 
 
El escándalo de la pobreza 
A modo de conclusión, el Informe FOESSA 
2013 dibuja una realidad social en España 
donde los mecanismos de aseguramiento de 
la sociedad se han debilitado y las políticas de 
austeridad han generado una mayor 
vulnerabilidad de la sociedad española. Al 
mismo tiempo, los recortes en los servicios 
públicos de bienestar pueden suponer una 
ruptura definitiva para los más pobres. Es 
decir, si la austeridad vulnera los derechos 
sociales, estamos abandonando a los más 
pobres. 
Como ha advertido Francisco Lorenzo, «nuestra apuesta por los derechos sociales dará 
cuenta de los valores que realmente tenemos como sociedad, pues solamente seremos 
democracia si garantizamos los derechos sociales de los más vulnerables». 
«Si es verdad que siempre la pobreza y la exclusión hieren el corazón –ha añadido 
Sebastián Mora--, la desigualdad es un escándalo ético y político. Como me decía hace un 
tiempo una campesina salvadoreña “la pobreza nos asusta pero la desigualdad nos 
indigna”». 
 
LA FUNDACIÓN FOESSA 
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965 con el 
impulso de Cáritas Española ante la necesidad de conocer la situación social de España de forma objetiva y 
persistente como alternativa y complemento a las iniciadas políticas de desarrollo creadas en nuestro país en 
esos momentos. 
Desde su origen, los Informes sobre la situación y el cambio social de España (1967, 1970, 1975, 1980-83, 
1994 y 2008) han señalado la importancia de conocer la situación social de España a través del análisis de los 
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procesos en que se manifiesta la evolución social, así como las estructuras y tendencias que se corresponden 
con esos procesos. 
Junto al equipo técnico de la Fundación, y a los miembros de su Patronato, la Fundación FOESSA --que 
preside Rafael del Río Sendino, presidente de Cáritas Española-- está compuesta por un Comité Técnico y un 
Consejo Científico del que forman parte investigadores de diferentes Universidades españolas, con el cometido 
de orientar las líneas de trabajo y las actividades de los Informes FOESSA. 
Además, la Fundación cuenta con la participación de investigadores especializados que conforman una red 
integrada por más de 60 expertos en pobreza, desigualdad, privación, exclusión social, políticas sociales, 
cohesión social, cooperación internacional, sociedad civil, derechos sociales, desarrollo sostenible o política 
internacional. 

 
 
 
 

 2013   MARÇ 
21 dj. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

24-26 dg.-dt. 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (Delegació de Vida Consagrada): jornades 
de formació a Montserrat 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

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.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 
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