
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada Mundial de pregària per les vocacions 

Barcelona, 14 d’abril de 2016                                                                                ANY IX. núm.       
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L’Església, mare de vocacions 

Estimats germans i germanes: 

Com desitjaria que, al llarg del Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia, tots els batejats 
poguessin experimentar el goig de pertànyer a l’Església. Tant de bo puguin redescobrir 
que la vocació cristiana, així com les vocacions particulars, neixen en el si del Poble de 
Déu i són dons de la divina misericòrdia. L’Església és la casa de la misericòrdia i la 
«terra» on la vocació germina, creix i dóna fruit. 

Per això, convido tots els fidels, amb motiu d’aquesta 53a Jornada Mundial de Pregària 
per les Vocacions, a contemplar la comunitat apostòlica i a agrair la mediació de la 
comunitat en el seu propi camí vocacional. A la Butlla de convocació del Jubileu 
Extraordinari de la Misericòrdia recordava les paraules de sant Beda el Venerable 
referents a la vocació de sant Mateu: miserando atque eligendo (Misericordiae vultus, 8). 
L’acció misericordiosa del Senyor perdona els nostres pecats i ens obre a la vida nova 
que es concreta en la crida al seguiment i a la missió. Tota vocació en l’Església té el seu 
origen en la mirada compassiva de Jesús. Conversió i vocació són com les dues cares 
d’una sola moneda i s’impliquen mútuament al llarg de la vida del deixeble missioner. 

El beat Pau VI, a la seva exhortació apostòlica Evangelii nuntiandi, va descriure els 
passos del procés evangelitzador. Un d’ells és l’adhesió a la comunitat cristiana (cf. n. 23), 
aquesta comunitat de la qual el deixeble del Senyor ha rebut el testimoni de la fe i l’anunci 
explícit de la misericòrdia del Senyor. Aquesta incorporació comunitària inclou tota la 
riquesa de la vida eclesial, especialment els Sagraments. L’Església no és només el lloc 
on es creu, sinó també veritable objecte de la nostra fe; per això diem al Credo: «Crec en 
l’Església». 

La crida de Déu es realitza per mitjà de la mediació comunitària. Déu ens crida a 
pertànyer a l’Església i, després de madurar en el seu si, ens concedeix una vocació 
específica. El camí vocacional es fa al costat d’altres germans i germanes que el Senyor 
ens regala: és una con-vocació. El dinamisme eclesial de la vocació és un antídot contra 
el verí de la indiferència i l’individualisme. Estableix aquesta comunió en la qual la 

Missatge del Papa per a la 53 Jornada Mundial de pregària per les 
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indiferència ha estat vençuda per l’amor, perquè ens exigeix sortir de nosaltres mateixos, 
posant la nostra vida al servei del designi de Déu i assumint la situació històrica del seu 
poble sant. 

En aquesta jornada, dedicada a la pregària per les vocacions, desitjo convidar tots els 
fidels a assumir la seva responsabilitat en l’atenció i el discerniment vocacional. Quan els 
apòstols buscaven algú que ocupés el lloc de Judes Iscariot, sant Pere convocà unes cent 
vint persones (Ac 1,15); per escollir els Set, convocaren el ple dels deixebles (Ac 6,2). 
Sant Pau dóna a Titus criteris específics per a seleccionar els preveres (Tt 1,5-9). També 
avui la comunitat cristiana està sempre present en el sorgiment, formació i perseverança 
de les vocacions (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 107). 

La vocació neix en l’Església. Des del naixement d’una vocació és necessari un 
adequat «sentit» d’Església. Ningú és cridat exclusivament per a una regió, ni per a un 
grup o moviment eclesial, sinó al servei de l’Església i del món. Un signe clar de 
l’autenticitat d’un carisma és la seva 
eclesialitat, la seva capacitat per a 
integrar-se harmònicament en la vida del 
sant Poble fidel de Déu per al bé de tots 
(ibíd., 130). Responent a la crida de 
Déu, el jove veu com s’amplia l’horitzó 
eclesial, pot considerar els diferents 
carismes i vocacions i assolir així un 
discerniment més objectiu. La comunitat 
es converteix d’aquesta manera en la 
llar i la família en la qual neix la vocació. 
El candidat contempla agraït aquesta 
mediació comunitària com un element 
irrenunciable per al seu futur. Aprèn a 
conèixer i a estimar els altres germans i 
germanes que recorren diversos camins; 
i aquests vincles enforteixen en tots la 
comunió. 

La vocació creix en l’Església. Durant 
el procés formatiu, els candidats a les 
diferents vocacions necessiten conèixer 
millor la comunitat eclesial, superant les 
percepcions limitades que tots tenim al 
principi. Per això, és oportú realitzar 
experiències apostòliques al costat 
d’altres membres de la comunitat, per exemple: comunicar el missatge evangèlic al costat 
d’un bon catequista; experimentar l’evangelització de les perifèries amb una comunitat 
religiosa; descobrir i apreciar el tresor de la contemplació compartint la vida de clausura; 
conèixer millor la missió ad gentes pel contacte amb els missioners; aprofundir en 
l’experiència de la pastoral a la parròquia i a la diòcesi amb els sacerdots diocesans. Pels 
qui ja estan en formació, la comunitat cristiana roman sempre com l’àmbit educatiu 
fonamental, davant la qual experimenten gratitud. 

La vocació està sostinguda per l’Església. Després del compromís definitiu, el camí 
vocacional en l’Església no s’acaba, continua en la disponibilitat per al servei, en la 
perseverança i en la formació permanent. Qui ha consagrat la seva vida al Senyor està 
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disposat a servir l’Església on aquesta el necessiti. La missió de Pau i Bernabé és un 
exemple d’aquesta disponibilitat eclesial. Enviats per l’Esperit Sant des de la comunitat 
d’Antioquia a una missió (Ac 13,1-4), tornaren a la comunitat i compartiren el que el 
Senyor havia realitzat per mitjà d’ells (Ac 14,27). Els missioners estan acompanyats i 
sostinguts per la comunitat cristiana, que continua essent per a ells un referent vital, com 
la pàtria visible que dóna seguretat als qui pelegrinen cap a la vida eterna. 
Entre els agents pastorals tenen una importància especial els sacerdots. A través del seu 
ministeri es fa present la paraula de Jesús que ha declarat: Jo sóc la porta de les 
ovelles… Jo sóc el bon pastor (Jn 10, 7.11). L’atenció pastoral de les vocacions és una 
part fonamental del seu ministeri pastoral. Els sacerdots acompanyen els qui estan a la 

recerca de la pròpia 
vocació i els qui ja 
han entregat la seva 
vida al servei de Déu i 
de la comunitat. 

Tots els fidels som 
cridats a prendre 
consciència del 
dinamisme eclesial de 
la vocació, perquè les 
comunitats de fe 
arribin a ser, a 
exemple de la Verge 
Maria, si matern que 
acull el do de l’Esperit 
Sant (cf. Lc 1,35-38). 
La maternitat de 

l’Església s’expressa a través de la pregària perseverant per les vocacions, de la seva 
acció educativa i de l’acompanyament que brinda als qui perceben la crida de Déu. 
També ho fa a través d’una acurada selecció dels candidats al ministeri ordenat i a la vida 
consagrada. Finalment és mare de les vocacions al sostenir contínuament aquells que 
han consagrat la seva vida al servei dels altres. 

Demanem al Senyor que concedeixi als qui han emprès un camí vocacional una profunda 
adhesió a l’Església; i que l’Esperit Sant reforci en els Pastors i en tots els fidels la 
comunió eclesial, el discerniment i la paternitat i maternitat espirituals: 
Pare de misericòrdia, que heu entregat el vostre Fill per la nostra salvació i ens sosteniu 
contínuament amb els dons del vostre Esperit, concediu-nos comunitats cristianes vives, 
fervoroses i alegres, que siguin fonts de vida fraterna i que despertin entre els joves el 
desig de consagrar-se a Vós i a l’evangelització. Sosteniu-les en l’anhel de proposar als 
joves una adequada catequesi vocacional i camins d’especial consagració. Doneu-los 
saviesa per al necessari discerniment de les vocacions de manera que en tot brilli la 
grandesa del vostre amor misericordiós. Que Maria, Mare i educadora de Jesús, 
intercedeixi per cadascuna de les comunitats cristianes, perquè, fetes fecundes per 
l’Esperit Sant, siguin font d’autèntiques vocacions al servei del poble sant de Déu. 

Vaticà, 29 de novembre de 2015 

Primer Diumenge d’Advent 

Francesc 
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EE1 
 Dates: 18 a 24 de juliol de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Toni Pou, monjo 
Tema: Meditacions bíbliques sobre la misericòrdia 
Inici: matí del dia 18 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 24 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 

EE2 
Dates: 8 a 14 d’agost de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
G. Bernat Juliol, monjo 
Tema: Contemplar el rostre de la misericòrdia.  
Inici: matí del dia 8 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 14 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC  
a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a 
divendres, de 09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 18-24 juliol) o EE2 Montserrat, 8-14 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2016 
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Suplement especial 
17 d’abril de 2016 | Catalunya Cristiana 
LLUÍS SERRA LLANSANA, germà marista 
 

Seria difícil entendre determinats comportaments periodístics que s’han produït 
recentment a Catalunya sense fer referència a l’oscaritzat film Spotlight. Ha servit com a 
font d’inspiració per tractar d’una manera determinada el tema dels abusos en centres 
maristes. Aquesta valoració s’ha fet des de diferents procedències. Jordi Llisterri, 
periodista i director del portal www.cata- lunyareligio.cat, ha elaborat un escrit molt 
complet, titulat Spotlight Maristes. Un possible informe. Altres, de manera tangencial, 
també han establert una certa relació entre la pel·lícula i la institució marista. Solen 
aparèixer escàndols que afecten centres educatius en època de portes obertes i de 
períodes d’inscripció, però enguany la coincidència amb l’estrena del film i la gala dels 
Oscar ha adquirit una rellevància especial. La meva reflexió apunta a veure el 
funcionament de Spotlight aplicada al nostre país. Dit d’una altra manera, quines 
semblances i quines divergències presenta la pel·lícula de Tom McCarthy amb la campanya 
mediàtica, especialment promoguda per un diari, que s’ha centrat, gairebé en exclusiva, 
sobre els col·legis maristes de Catalunya. 

El film em va semblar molt interessant i el recomano. Crear consciència i purificar són 
dues tasques indispensables. Subscric les paraules de Lucetta Scaraffia, que va es- 
criure a L’Osservatore Romano: «Spotlight, que ha guanyat l’Oscar, té una trama 
interessant. I no és una pel·lícula anticatòlica, com s’ha escrit, perquè és capaç de 
donar veu al desànim i al dolor profund dels fidels davant el descobriment d’aquestes 
realitats terribles.» També les de Peio Sánchez: «Per als catòlics, el més dolorós dels 
fets que presenta Spotlight és l’abandonament  de l’Evangeli, que defensa l’atenció 
preferent a les víctimes, davant dels interessos d’una institució que es protegeix a ella 
mateixa.» Tots dos textos publicats el 29 
de febrer del 2016. El film original i 
l’aplicació al nostre cas presenten 
diferències significatives, que comentaré 
més endavant. 
 
1 LA LLUM DELS FOCUS 
 

The Boston Globe posseeix l’equip 
Spotlight, integrat per quatres persones: 
Robby, el director, Mike, Sacha i Matt. 
Ben Bradlee, Jr. actua com a supervisor. 
Per sobre hi ha Marty Baron, primer 
director jueu del diari arribat de Maimi, a 
qui Robby relata les característiques del 
seu equip: «Som un equip d’investigació de quatre persones, ens supervisa Ben Bradlee, Jr. i 
el nostre treball és confidencial.» Després afegeix: «No ens agraden les presses, quan ens 
centrem en un projecte podem passar un any o més investigant-lo.» El nom de Spotlight 
significa focus (en el teatre), reflector (en l’edifici), llum direccional (a la casa). En els tres 
casos implica centrar l’atenció en un punt. Marty, que respecta l’autonomia de l’equip en 
escollir els seus propis projectes, els convida a centrar-se sobre un tema d’abusos sexuals 

Barcelona no és Boston 
Abordar els abusos sexuals des de la veritat i el rigor 
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fets per sacerdots de l’arxidiòcesi de Boston, al capdavant de la qual hi ha el cardenal Law. 
Ells accepten tot i que intueixen que el tema és espinós i difícil. 
 
2 LA PRIMERA HISTÒRIA 
 

L’equip Spotlight centra els primers esforços a definir l’abast del cas, a partir 
d’unes poques situacions precedents. Aconsegueixen connectar amb Phil Saviano, que va 
patir abusos als 11 anys i que actualment és president de l’associació Supervivents 
Obviats Abusats per Rectors. Amb prou feines deu persones en formen part. Com 
que estirant fils se’n treu l’entrellat, la dimensió del problema cada vegada es fa més 
gran. Nous testimonis confirmen els fets. Es traça un perfil de menors, que provenen de 
famílies amb pocs ingressos, pares absents, llars trencades. El pederasta no cerca els 
qui prefereix, sinó els més retrets, perquè no parlin, segons confirmen a membres de 
l’equip. El coneixement del nombre dels abusadors augmenta al ritme de la investigació 
fins a assolir la xifra de 87. Un drama de grans proporcions. L’advocat Mitchell 
Garabedian afirma: «Si la comunitat pot criar un nen, la comunitat en pot abusar.» Un 
risc enorme, però real. 
 
3 LA SEGONA HISTÒRIA 
 
A poc a poc, el film gira cap a un escenari nou, que esdevé el nucli de la investigació. 
Pressuposa l’abús, però va més enllà. Els treballs es tornaran més complicats, perquè 
els sistemes defensius i d’ocultació són més ferris. Eric McLeish, un advocat de víctimes, 

comenta al Mike que pretenen 
inhabilitar-lo, que hi ha documents 
segellats, que el vigilen molt de prop. 
Hi ha una trama d’advocats, 
pressions eclesials, campanyes 
difamatòries, declaracions públiques 
de bisbes destacats, desaparició de 
documents registrats al jutjat, 
acords de confidencialitat,  una 
cultura del secretisme, compra de 
silencis, diners, control, connivència 

amb la cúpula... Aquestes pràctiques agreugen el problema perquè no eradiquen les 
causes ni s’hi posa remei quan es produeixen. Tothom pot compartir l’objectiu: que no hi 
hagi cap víctima d’abusos sexuals. Però si es produeixen, es busca la seva curació o 
s’amaguen? Aquesta segona història és el quid de la qüestió. La veritat allibera. L’engany 
agreuja l’abús. 
 
 
4 TENIM DUES HISTÒRIES 
 

En Robby, el director de l’equip, diu a l’advocat encobridor: «Tenim dues històries. 
Una sobre un clergat degenerat, i una altra sobre un grapat d’advocats que van 
convertir el maltractament infantil en una petita indústria. Ara, digue’m sobre quina 
història vols que escrivim perquè en farem servir una.» Els membres de Spotlight saben 
que amb els indicis no n’hi ha prou i que han de confirmar amb dades les afirmacions. 
Publicar, sense més, significa ficar-se en una batussa de carrer, com reconeix en Marty. El 
director de The Boston Globe traça l’orien- tació: «Hem de centrar-nos en la institució, no 
en els sacerdots en particular. La pràctica i la política. Demostreu-me que l’Església va 
manipular el sistema perquè no fossin imputats.» És a dir, «demostreu-me  que era 
una cosa sistèmica, de la cúpula fins a baix». Quan la Sacha aconsegueix arrencar una 
confessió d’un sacerdot abusador, que alhora va ser violat quan era un menor, en Marty 
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li diu que, de moment, es concentri en les víctimes. El focus de la investigació es 
desplaça cap al sistema. 
 
5 BOSTON I BARCELONA 
 

Boston no és Barcelona. Tenen en comú la primera història, és a dir, en tots dos casos es 
parla d’abusos sexuals, però les proporcions i les xifres són molt diferents. A Boston, els 
autors són sacerdots. A Barcelona, presumptament, perquè encara no s’ha produït cap 
judici, laics i germans. A Boston, sobretot a les parròquies. A Barcelona, als centres 
educatius. Aquí, alguns dels abusadors han reconegut els fets, tot i que gràcies al mètode 
de la càmera oculta. Una sèrie de denúncies estan als jutjats en la fase d’instrucció. 

D’acord amb la segona història del film, l’arxidiòcesi de Boston no té res a veure amb 
els col·legis maristes de Catalunya. No es trobaran proves de compra de silenci, de 
pèrdua de documents als jutjats, de cercar la inhabilitació d’advocats, d’efectuar 
pressions de tot tipus... perquè els maristes no han dut a terme aquestes conductes. 
Sembla que determinats mitjans de comunicació volen identificar els maristes amb les 
males pràctiques de l’arxidiòcesi de Boston. Es donen per fetes, sense més. Des 
d’aquesta premissa, construeixen l’estratègia. Basar-se en una mentida no ajuda a 
buscar la veritat. S’ha pretès crear l’equivalència entre aquesta institució educativa i la 
pederàstia. Injustícia greu. Es té el poder d’estigmatitzar, però no la raó de fer-ho. 
 
6 L’OPCIÓ DELS MARISTES 
 

Des de l’any 2011, els maristes de Catalunya aborden el tema de la protecció de la 
infància amb noves eines. S’elabora amb un equip internacional una Guia per a la 
protecció de la infància, que conté drets, pautes i orientacions.  S’estableix un 
compromís institucional en un context europeu, la política provincial de protecció dels 
nens, les orientacions i 
recomanacions per a la 
protecció dels nens, el 
protocol d’indicadors per 
detectar els casos d’abús 
així com els procediments 
que cal seguir quan es 
compromet la protecció 
dels menors i, finalment, 
la formació i les maneres 
de contactar. Es crea un 
organigrama. S’afegeixen quinze annexos. Aquest treball és avaluat favorablement per 
un equip amb membres dels cinc continents. L’objectiu de la Guia no és només evitar 
abusos sinó assegurar la promoció, la prevenció, la protecció i la participació. Els 
resultats, en la darrera intervenció, han estat esplèndids perquè han reflectit 
l’empoderament dels alumnes. Hi ha correus per recollir denúncies de manera 
confidencial i donar-los el curs pertinent, sigui dins dels centres educatius o no. 
L’atenció als alumnes és la màxima prioritat. 
 
7 LA SEQÜÈNCIA DELS FETS 
 

Juny del 2011. Uns pares comuniquen al col·legi una denúncia contra el professor 
Benítez. Confirmada en el mateix dia la seva consistència, es desvincula el professor del 
centre i es presenta dies després una denúncia a la Fiscalia de Menors. Posteriorment, es 
va arxivar. Any 2013. Un pare va al centre per denunciar que el seu fill, ja major d’edat, va 
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patir abusos d’aquest professor, que ja fa dos anys que no pertany a la plantilla. S’acorda 
mantenir contactes per ajudar la víctima, que s’interrompen per part de la família. 

Desembre del 2015. Un monitor en període de pràctiques té algun comportament 
inapropiat. El centre marista el torna immediatament a la institució on fa els estudis i 
presenta una denúncia, amb suport d’unes famílies, davant dels Mossos d’Esquadra. 

   Febrer del 2016. Reapareix el pare del 2013, amb indicis de continuar un guió 
detallat de compareixences en televisions, ràdios i diaris, després d’una campanya 
d’empaperar les parets exteriors del centre educatiu amb la paraula «culpables». Aquí 
comença el tsunami mediàtic amb referències constants als mitjans, dia sí i dia també. I 
l’aparició de casos anteriors, enviats a una bústia oberta per un diari. 
 
8 MITJANS DE COMUNICACIÓ I TRIBUNALS 
 

Les valoracions periodístiques 
malauradament no sempre coneixen les 
exigències de la llei. Han demanat als 
centres maristes determinats  
plantejaments  que  xoquen, per 
exemple, amb el dret a la intimitat 
dels menors, comprensible perquè no 
són professionals de la justícia. Em 
remeto a una nota de tres pàgines, 
escrita per Sofia, jutge d’Instrucció 
Penal, on analitza aquests casos del punt 
anterior. Afirma: «No conec fins ara cap 
altre centre o col·legi que hagi pres la 
iniciativa de denunciar penalment un 
professor treballador del mateix centre. 
Malgrat això, es parla de “laxitud” del 
centre davant d’aquests fets quan no hi 
ha res més greu que acusar penalment 
algú de ser un pederasta. Això no 
indica, per pura lògica, ganes d’amagar 
o tapar com diuen alguns, sinó més aviat 
interès perquè surti a la llum o s’esbrini 
pels òrgans corresponents i mitjans 
eficients tot el mal que aquell home 
hagués fet. Vull reiterar que això no és 
una opinió, és una deducció lògica 
derivada d’una acció concreta.» I conclou: 
«Per la meva experiència en aquests 
casos, no he vist mai un centre escolar 
actuar amb la claredat i legalitat que hi he 

apreciat.» L’escrit ha estat a disposició dels principals mitjans i l’han ignorat, com ella 
mateixa reconeix: «He volgut escriure aquestes línies per mirar de donar alguna 
informació de caràcter objectiu que, segons he observat, cap mitjà de comunicació s’ha 
interessat a publicar.» Només Catalunya Cristiana ho fa. Dues visions contraposades 
sobre la mateixa realitat. Els platós de tele- visió, els estudis de la ràdio, les pàgines dels 
rotatius i els espais d’internet són cridats a combatre la pederàstia, però mai a substituir 
els tribunals de justícia, que són els únics competents per dictar sentències. 
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9 L’EQUIP «SPOTLIGHT» 
 

En aquest punt, el contrast entre Boston i Barcelona  és espectacular.  L’advocat 
pregunta a en Mike: «M’està gravant, oi?» Aquest li respon: «No gravaria sense el seu 
permís.» Els membres de l’equip sempre de- manen autorització per gravar o fins i tot per 
prendre notes, sense engany. Aquí, alguns periodistes proporcionen càmeres ocultes a 
les víctimes perquè els facin la 
feina que els correspon a ells. 
Només han d’escoltar la cinta i 
penjar-la a internet. 

Un any d’investigació. Malgrat 
una recer- ca frenètica, no hi ha 
precipitació. Proves. Quan en 
Mike crida: «Cal treure això ara.» 
En Robby li respon: «No penso 
precipitar aquesta història.» 
Corren el risc que una altra 
persona de la competència trobi 
uns documents concrets i els 
ensorri la notícia. La primícia no 
justifica el treball mal fet. El tema és massa seriós per afrontar-lo sense el rigor que 
mereix. Amb les persones no s’hi pot jugar, i menys per assegurar-se una audiència. 
En Robby diu a en Marty, el director de The Boston Globe: «Necessito més temps. Vull 
continuar investigant.» La resposta: «Teniu sis setmanes.» 

Cap diari d’aquí no té un equip com Spotlight. La diferència en el resultat de les 
investigacions, salvant la presumpció d’innocència, és evident. 
 
10 DANYS COL·LATERALS 
 

Fins i tot els mateixos alumnes, menors d’edat, es van queixar a l’inici del tsunami 
mediàtic de la presència de càmeres a l’accés al centre educatiu, una manera d’agredir la 
seva intimitat i dignitat. L’acarnissament d’algun mitjà no ha respectat centenars 
d’alumnes, famílies i professors, en crear un clixé i una etiqueta en comptes de 
proporcionar la informació sense barrejar-la amb l’opinió. El crit d’un periodista, al 
final de la seva columna, reflecteix el clima: «A por ellos» (no referit als abusadors, sinó 
als maristes). 

Un altre petit botó de mostra, en un article interessant de Clàudia Rius, titulat Pederàstia i 
ètica (periodística), denuncia pràctiques poc ètiques sobre aquest cas. Afirma: «És que 
resulta que els periodistes no només han d’informar,  sinó que també han de protegir 
en la mesura del que sigui possible les persones amb qui estan parlant. Perquè les fonts 
no només són les fonts, sinó que són homes i dones que mereixen respecte i que poden 
estar-se exposant a algun perill quan accepten parlar amb els mitjans. Els periodistes no 
són només cercadors de fonts, sinó també individus que poden trastocar la vida privada 
dels altres» (Núvol. El digital de cultura. 7 de febrer de 2016). 

Sense comptar amb les amenaces de pèrdua de concert educatiu, destinades no tant a 
treure’l, en molts casos sense competència per fer-ho, sinó a bloquejar les inscripcions. La 
reducció de gairebé 7.000 alumnes de P3 per al proper curs pot explicar alguna cosa. 
Quina mesura s’aplicaria a un centre públic en circumstàncies semblants? Si es parla 
de concert en centres educatius, no s’hauria d’estudiar el finançament d’algun mitjà 
potser deficitari? 
 



  
 

    11 | 34 

11 ENSOPEGANT EN LA FOSCOR 
 
   Carina Farreras i Cristina Sen van publicar a la premsa un article titulat Quan tot falla. 
Subtitulat: Abusos impunes per manca de coordinació institucional i ineficàcies del 
protocol. Tot. El centre educatiu no va aconseguir detectar els abusos. La família, 
tampoc. El Síndic de Greuges va convocar sis conselleries del Govern, la Fiscalia, la 
presidència del TSJC i la delegació del Govern de l’Estat a Catalunya. Va emetre un 
judici, com bé subratlla Jordi Llisterri, sense «haver posat els peus a l’edifici ni haver 
parlat amb els responsables». Carregar-se la baula més feble d’aquesta cadena, els 
maristes, és el més fàcil. 

A Spotlight, el tot inclou el mateix The Boston Globe. El desembre del 1993, un 
advocat va enviar una carta al rotatiu amb una relació de 20 sacerdots. En Robby, el 

director de l’equip, 
reconeix: «Vam sepultar 
la notícia. No la vam 
seguir.» I afegeix: «Puc 
dir una cosa? De vegades 
oblidem que passem la 
major part del temps 
ensopegant en la foscor. 
De sobte, s’encén una 
llum. Els retrets van i 
vénen sense parar.» 
Potser en un futur alguna 
víctima dirà: «Vau posar 
la llum dels focus 

gairebé exclusivament sobre els maristes i nosaltres continuem en la foscor. Els altres 
casos es van reduir a anècdota.» L’altíssim percentatge d’abusos en famílies i, en menor 
grau, fora de l’àmbit familiar, com s’afronta? Pensar que així es resol el problema resulta 
un  engany. Un editorial d’un rotatiu parlava de negligència. Segur? Només dels maristes? 
A aquest pas, estan més a prop d’acabar amb els centres maristes que amb la 
pederàstia. És això el que es busca? 

 
12 ALGUNES PREGUNTES 

 
La insistència de culpar la institució obeeix a fets reals o pretén obtenir el màxim 

benefici econòmic? És un laboratori de proves per destrossar el model educatiu dual 
vigent a Catalunya? Els maristes han plantejat correctament els dos casos recents, què 
fer dels casos històrics? Es tracta d’un judici sobre una època que cal contemplar en la 
seva globalitat. 
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Persones rellevants s’han preguntat: «Denunciar els abusos i guarir les víctimes són 
dues tasques irrenunciables, però en el cas dels maristes hi ha un linxament que no 
s’explica sense més. Què es pretén?» A l’inici del film, al comiat de l’anterior director, es 
formulen dues preguntes: «Què coi saps?» i «Qui hi ha darrere?». Es busca justícia? Es 
busquen diners? Què es busca en realitat? Una venjança personal? Una campanya 
mediàtica? Són confessables les motivacions de fons? Es busca el bé i el guariment de 
les víctimes o se les utilitza per a altres guerres? La focalització gairebé exclusiva sobre 
els centres maristes, quina part del problema resol? Poden uns casos d’abusos, per més 
dolorosos que siguin, anul·lar la immensa tasca educativa duta a terme pels maristes, 
presents a Catalunya des del 1886? Si 
els centres maristes haguessin estat 
acadèmies o escoles públiques, 
haurien experimentat aquest 
acarnissament  mediàtic? O potser és 
per la seva vinculació amb l’Església 
catòlica? Quines són les autèntiques 
motivacions dels mitjans en aquest 
cas, especialment d’un d’ells? Si un 
equip com Spotlight els investigués, 
a quines conclusions arribaria? 
 

Els representants dels germans 
maristes, a cada intervenció pública, 
han demanat sincerament perdó a les 
víctimes, a la comunitat educativa, pels 
fets als seus centres. 
Volen obrir-se a les víctimes, tot i que 
els casos hagin prescrit, per veure com 
poden atendre-les en el procés de 
guariment. Sense menystenir la 
presumpció d’innocència, no han negat 
el problema. Confien en la justí- cia. 
Acaben de crear un equip d’atenció a 
les víctimes d’abusos sexuals comesos 
en els seus centres en casos que hagin 
prescrit judicialment, coordinar per 
Xavier Puigdollers, president de la 
Secció de la Infància i de la 
Adolescència del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona i exdirector d’Atenció a la Infància de la Generalitat. També en forma part la 
psicòloga clínica Maria Dolors Petit- bo, que és fundadora de la Unitat Funcional d’Atenció 
als Abusos Sexuals de Menors (UFAM) de l’Hospital Sant Joan de Déu i cap de 
Psicologia d’aquest centre sanitari. Dos professionals de prestigi. 

Aquesta reflexió, que ara acabo, cal em- marcar-la en els vuit articles que he publicat al 
setmanari Catalunya Cristiana, on em fixo particularment en el guariment de les 
víctimes. Si no es fan bé les coses, haurem perdut una oportunitat d’or per purificar una 
xacra social amb repercussions greus. Les víctimes del futur ens ho podran retreure. 

A l’Evangeli està escrit: «El que estigui sense pecat que tiri la primera pedra.» Jim 
Sullivan, advocat, i el periodista Robby, amb humilitat i autocrítica (tan admirable allà com 
impensable aquí) dialoguen. Sullivan li pregunta: «Tots sabíem que passava alguna cosa. 
On eres tu, tu que vas trigar tant?» En Robby li respon: «No ho sé, Jim.» 



  
 

    13 | 34 

Signes d’avui: “Víctimes: dos enfocaments” 
17 d’abril de 2016 | Catalunya Cristiana 
LLUÍS SERRA LLANSANA 
 

Des del febrer passat, sembla que la pederàstia en l’àmbit escolar s’ha atribuït 
exclusivament als maristes. Segons la manera de procedir d’alguns mitjans de 
comunicació, ha fet l’efecte que els tribunals de justícia han quedat gairebé arraconats per 
innecessaris. Els presumptes abusos sexuals rebien sentències inexorables en platós de 
televisió, estudis de ràdio i redaccions de diaris. La informació ha estat substituïda per 
mitges veritats, distorsions, acusacions falses d’ocultament, silenci de les tesis contràries 

encara que fossin conegudes i documentades, 
per l’anul·lació de la veu dels experts i dels 
professionals de la justícia… Escenografies 
kafkianes, càmeres en picat, titulars 
escandalosos a portada, càmeres vigilant els 
voltants d’un centre sense pudor ni respecte a 
la intimitat dels menors, càmeres ocultes… La 
paraula que s’ajusta millor a aquesta situació és 
linxament: «Executar sense procés i 
tumultuàriament un sospitós o un reu.» En 
aquest cas, la institució marista, sense 
acusacions ni proves, ha estat l’objectiu a batre. 
Han aparegut alguns casos més, succeïts en 
altres centres, sobre els quals s’ha passat de 
puntetes. Alguns mitjans s’han començat a 
adonar de la dinàmica i han començat a 
desmarcar-se ajustant la seva intervenció a una 
informació més rigorosa. A poc a poc, un diari 
concret es va quedant sol en aquestes 
pràctiques populistes i de premsa groga. Les 
víctimes mereixen més respecte i els lectors 
també.  

N’hi ha hagut prou amb dos casos, succeïts 
en un IES de Barcelona i en una escola de Sant 
Celoni i coneguts la setmana passada, tots dos 

a l’escola pública, perquè s’hagin adoptat immediatament altres criteris en la manera 
d’afrontar els abusos sexuals. A la web de l’Ajuntament, es llegeix el següent text, que 
s’ha divulgat als principals mitjans: «Davant la notícia sobre la denúncia per presumptes 
abusos d’un treballador de l’Escola Pallerola, l’Ajuntament de Sant Celoni informa que: “La 
direcció del centre, el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament estem treballant 
conjuntament. El treballador es troba en aquests moments de baixa laboral. Volem 
recordar que és un cas molt sensible que requereix absoluta discreció, seriositat i 
prudència per part de tothom fins que s’aclareixi. Cal deixar treballar a la Justícia, que és 
l’únic òrgan competent”.» Qualsevol persona assenyada pot compartir-ne el contingut.  

Per què no es fa servir el mateix enfocament en tots els casos? No és exigible sempre 
la màxima seriositat i prudència? Amb aquesta nota algú podrà descobrir que cal «deixar 
treballar la Justícia, que és l’únic òrgan competent» i que, amb les persones, no s’hi pot 
jugar.  

El temps mediàtic no és el temps de la Justícia. El primer busca la primícia i 
l’audiència; el segon, el dret i l’equitat. 

 
 
Davant la notícia sobre la denúncia per 

presumptes abusos d'un treballador de 

l´Escola Pallerola, l´Ajuntament de Sant 

Celoni informa que:  

La direcció del centre, el Departament 

d'Ensenyament i l'Ajuntament estem 

treballant conjuntament. El 

treballador es troba en aquests 

moments de baixa laboral. Volem 

recordar que és un cas molt sensible 

que requereix absoluta discreció, 

seriositat i prudència per part de 

tothom fins que s'aclareixi. Cal deixar 

treballar a la justícia que és l'únic 

òrgan competent. 
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Dm, 12/04/2016 per Eduard Ibáñez 

Nota. Actualment, participa en la plataforma a nom de l’URC la filla de la Caritat Laura  García 

Soria, fdc 

S'han complert deu anys des que un grup d'organitzacions i moviments cristians de 
l'arxidiòcesi de Barcelona vam decidim crear un espai permanent de coordinació i 
reflexió entorn del fet migratori: la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els 
Immigrants. Ho celebrarem amb un acte que tindrà lloc el proper dia 21 d'abril, a 
les 18,30h a la barcelonina Parròquia del Pi, al qual ehi està tothom convidat. 

Val la pena recordar que a principis dels anys 2000 es va començar a produir una gran 
entrada d'immigració estrangera a Catalunya, sobretot extracomunitària. Els estudis 
evidencien que es va produir un increment d'un milió de persones de nacionalitat 
estrangera a Catalunya entre 2000-2009, per a una població total de 7,5 milions. Això 
suposava un enorme impacte en la societat i un repte extraordinari. Alhora, tenia una 
seriosa repercussió en la vida i la missió de l'Església, i obligava a una seriosa reflexió 
a molts nivells. 

Ara bé, el detonant per portar-nos a establir un espai d'acció comuna van ser els 
tancaments de diversos col·lectius de persones sense papers a diverses esglésies de 
Barcelona que van tenir lloc entre 2002 i 2005, davant dels quals es van produir 
posicionaments públics no sempre coincidents entre algunes entitats o comunitats 
catòliques. 

Per això, la tardor de 2005 vam començar a reunir-nos regularment representants 
d'una vintena d'entitats molt diverses: entitats d'acció social com Caritas, la Unió de 
Religiosos de Catalunya, congregacions i comunitats religioses, moviments d'acció 
catòlica, la Fundació de l'Escola Cristiana, organitzacions com Justícia i Pau, 
Cristianisme i Justícia o les delegacions diocesanes de Barcelona de pastoral social i 

Deu anys de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/users/eduard-ibanez
http://justiciaipau.org/ca/agenda/conferencies-seminaris-i-jornades/icalrepeat.detail/2016/04/21/53/-/10e-aniversari-plataforma-d-entitats-cristianes-amb-els-immigrants?filter_reset=1


  
 

    15 | 34 

pastoral obrera, entre d’altres, convidant també a organitzacions i comunitats d'àmbit 
evangèlic i ortodox. 

Des del primer moment ens vam marcar un triple objectiu. En primer lloc, constituir 
una xarxa de solidaritat, intercanvi d'informació i coordinació, especialment 
enfront de situacions concretes inesperades o conflictives davant les quals fos 
necessari reaccionar com a entitats cristianes. En segon lloc, amb una visió més a llarg 
termini, crear un espai permanent per reflexionar de forma conjunta, des de la nostra 
experiència i acció concreta i amb una perspectiva evangèlica, sobre les dimensions 
del fenomen migratori i els reptes que planteja tant a la nostra societat (legals, 
econòmics, polítics, laborals, culturals, educatius...) com a l'Església (pastorals, 
organitzatives...). I, com a tercer objectiu, probablement el més important, ens vam 
proposar tractar de ser una veu pública cristiana, el més representativa possible, al 
servei de la convivència, la integració social i el respecte de la dignitat transcendent i 
els drets de les persones. 

 Al llarg d'aquests deu anys, la Plataforma s'ha ocupat a fons d'una gran diversitat de 
qüestions: les dificultats de la integració social dels col·lectius immigrats, el repte de 
la diversitat cultural i religiosa, els prejudicis, xenofòbia i actituds de rebuig d'una 
part de la ciutadania i de grups polítics que l'alimenten o se n'aprofiten, les 
problemàtiques dels menors immigrats no acompanyats, les problemàtiques que 
afecten les persones sense papers, com són les polítiques d'internament i 
expulsió, els assentaments en condicions infrahumanes i altres situacions d'exclusió 
social, les polítiques espanyoles i europees de control de fluxos i fronteres i les seves 
greus conseqüències... 

Com a fruit d'aquest treball, la Plataforma ha anat publicant periòdicament breus 
posicionaments, notes de reflexió i articles d'opinió, tant a través dels seus propis 
canals com en els mitjans de comunicació. En aquest sentit cal destacar, a més de 
reflexions sobre temes específics, els nostres posicionaments dirigits a les 
candidatures de les diferents campanyes electorals. Hem organitzat també debats 
públics i conferències sobre aquestes qüestions i promogut o participat en iniciatives 
col·lectives (manifestacions, concentracions, trobades d'oració…). Amb tot això, el 
nostre objectiu ha estat tractar de sensibilitzar la ciutadania, neutralitzar prejudicis i 
pors, i promoure actituds favorables a l'acolliment, l'hospitalitat i la integració, tant en 
l'opinió pública en general com, molt especialment, en les nostres comunitats 
cristianes. 

També hem tractat d'oferir la nostra col·laboració als poders públics davant 
situacions concretes conflictives i contribuir a la definició de polítiques o l’elaboració de 
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lleis relacionades amb totes aquestes problemàtiques. Per això, hem tractat de 
mantenir un contacte permanent amb la Generalitat, amb l'Ajuntament de Barcelona, 
amb diferents representants parlamentaris o amb els mateixos partits polítics. En 
aquesta línia, cal destacar la nostra participació en el Pacte Nacional per a la 
Immigració, aprovat a Catalunya per ampli consens social l'any 2008. 

Així mateix, quan ho hem cregut necessari hem alçat la nostra veu enfront de 
projectes legislatius o decisions polítiques que hem considerat inacceptables des 
de la perspectiva dels drets humans i la dignitat de les persones. És el cas, per 
exemple, de la lamentable exclusió de les persones sense papers de la sanitat pública, 
l'intent d'establir sancions penals als qui ofereixen assistència a aquestes persones, o 
les greus vulneracions de drets humans a les fronteres del sud d'Europa i als centres 
d'internament d'estrangers (CIE), qüestionant la seva mateixa necessitat i legitimitat 
democràtica. 

 Pel que fa als CIE, la Plataforma va sol·licitar a la delegació del Govern a Catalunya la 
possibilitat de poder visitar als interns amb una finalitat de suport i acompanyament. 

Després de repetides negatives i 
dificultats, finalment es va 
aconseguir l'autorització perquè un 
grup de voluntaris de la 
Plataforma, coordinat per la 
Fundació Migra Studium, 
comencés a desenvolupar aquest 
treball. 

Avui dia la Plataforma segueix molt 
viva i amb molt treball per davant. 
Certament, les característiques del 
fenomen migratori són diferents a 
les del moment en què va sorgir la 
Plataforma. Actualment l'entrada 

de població estrangera és comparativament molt escassa i assistim més aviat a una 
situació d'emigració i reemigració, amb pèrdua neta de població. 

Malgrat això, és evident que hi ha encara reptes molt importants. Entre d’altres, cal 
destacar la irracional intenció política de seguir mantenint les nostres fronteres 
completament tancades, generadora de molt sofriment i violència. Alhora, cal seguir 
treballant en favor de l'acolliment i l'adequada integració social, en un context d'una 
enorme pluralitat cultural i religiosa i de persistents actituds de por i rebuig, i  també els 
fenòmens d'exclusió social i desigualtat que pateixen encara importants col·lectius. A 
això cal afegir la greu crisi de refugiats procedents d'Orient Mitjà i Àsia, davant la 
qual els governs europeus han reaccionat amb una increïble malaptesa i egoisme. Això 
ens obliga, com a ciutadans i com a Església, a alçar la nostra veu per exigir un 
veritable acolliment i l'establiment de vies segures que garanteixin el dret d'asil i el 
respecte els drets humans dels refugiats. 

Per tot això, la Plataforma segueix molt preocupada d'oferir una resposta evangèlica a 
l'altura de les circumstàncies. I el nostre particular desig en aquest moment és ser 
capaços d'incidir més eficaçment a favor de la sensibilització, la conscienciació i 
l'educació, especialment a l'interior dels mateixos àmbits cristians, que faci possible 
una societat més acollidora, fraternal i hospitalària. 

 
Vegeu. http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/deu-anys-plataforma-
dentitats-cristianes-amb-204500 
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Alimentar qui té gana. La comunitat de Sant Egidi 
promou per Nadal dinars amb els més desafavorits. 
Foto: XAVIER CERVERA 

 

 

La misericòrdia suscita en la societat europea actual sentiments equívocs. Molta gent sent 
que és una actitud que emmascara petits pegats voluntaristes i sentimentals a una manca 
estructural de justícia social, o que sublima elements altruistes d’arrel evolutiva que 
mereixen més curiositat biològica que no pas interès moral. Els sectors amb més vivència 
i cultura religioses, en canvi, hi veuen un element crucial de la relació amb l’altre i de 
lamanifestació de Déu respecte el món. El papa Francesc ha declarat el 2016 any de la 
misericòrdia. 

Sigui com sigui, la misericòrdia –amb evocacions més entusiastes o amb recels més 
desconfiats, amb fonaments més religiosos o més laics– es refereix a un dels punts més 
essencials, rics i extrems de les relacions humanes en les situacions que més ens posen 
a prova –i que, en aquest moment, 
col∙lectivament, són moltes i greus, des de les 
conseqüències desmoralitzadores i destructives 
de la crisi econòmica fins a les guerres i èxodes 
massius de refugiats.  

 Com a éssers humans ens és massa fàcil tancar 
els ulls al patiment dels altres. Però si gosem 
mirarlos, no podem deixar de sentir que, si podem, 
tenim el deure d’ajudarlos. Aquest sentiment de 
compassió és el que sant Agustí va definir com a 
misericòrdia. Les obres de misericòrdia –alimentar 
qui té gana, donar beguda a qui passa set, visitar 
presosimalalts, acollir els pelegrins i forasters; 
perdonar les ofenses; ensenyar el qui no sap–, 
quines lliçons elementals i poderoses! Quina crida 
a la consciència i a l’acció! La capacitat humana 
d’entomar la misèria aliena com a pròpia neix, 
inicialment, de l’amor o afecte que sentim per la 
persona que pateix. Des d’una perspectiva cristiana, però, tota misèria humana pot 
despertar misericòrdia: qualsevol desconegut és, en realitat, un ésser amb el qual 
compartim humanitat. 

Tal i com ho exposen alguns filòsofs, la tendència altruista pròpia de la naturalesa 
humana inclina les persones a compartir el patiment aliè. Es pot completar aquesta 
explicació afegint que el sentiment de misericòrdia neix en considerar que les misèries 
que avui afecten l’altre les podem patir nosaltres en un futur.  

La misericòrdia és un sentiment, sí, però conduït per la raó. No parlem de la misericòrdia 
com d’un afecte passatger o una reacció espontània i voluble, sinó d’un sentiment 
racionalitzat. Aquest sentiment ens du a comprendre les misèries dels altres i a fer alguna 
cosa per remeiarles. La misericòrdia és activa perquè mou, perquè més enllà del sentir, 
porta a actuar. El sentiment es fa efectiu en un conjunt d’actes –obres de misericòrdia–, i 
això és el que el diferencia del sentiment de llàstima. La llàstima, que és la sensació que 
es té en veure els patiments aliens, és inactiva i distant perquè considera el que afecta 
l’altre només des del pur sentiment. 

La misericòrdia demana un cor gran, capaç d’acollir l’altre en el seu estat de patiment, i 
està renyida amb l’actitud egoista, que és cega davant de tot allò que no siguin les 
desventures pròpies. Però no tothom tanca els ulls davant del patiment dels altres per les 
mateixes raons. Si bé hi ha qui és incapaç d’anar més enllà de si mateix, i, per tant, és 
incapaç de ser misericordiós, també hi ha aquells a qui la vida ha endurit el cor. El propi 

El dolor del món. El desafiament de la misericòrdia 
 



  
 

    18 | 34 

patiment estès en el temps, o la visió reiterada de les misèries del món, o la sensació 
d’impotència davant la magnitud dels problemes, poden tancar el cor de les persones, tot 
convertintles en insensibles, inactives, escèptiques i desesperançades. 

La misericòrdia neix en les persones que estan atentes a la realitat que hi ha més enllà 
d’elles. Per això, se l’ha presentada com una de les moltes manifestacions de l’amor; 
l’interès per l’altre, pateixi o no, mostra la capacitat humana de ser receptiu a la realitat 
aliena contribuint, a través d’aquest sentiment, a estretir les relacions humanes.  

 La misericòrdia va més enllà de la beneficència, però la suposa. Diu S. Kierkegaard que 
només s’hauria de predicar la misericòrdia perquè, si se’n parla adequadament, donarà 

com a fruit madur la beneficència, tot i que aquest no sigui 
el seu únic resultat. El misericordiós ofereix a l’altre el que 
té per tal d’alleugerir la seva misèria i, en molts casos, el 
millor, o potser l’únic que té és la disposició de la seva 
persona: l’atenció, la dedicació,  la paraula de consol 
adreçada al qui pateix.  

La misericòrdia és possible per a tothom perquè les 
misèries humanes poden tenir moltes cares. La 
misericòrdia no està tant en el que es fa com en la manera 
de ferho, encara que enlluerni més l’acte misericordiós 
quan els seus fruits són externament molt grans. Aquest és 
el sentit que tenen les paraules de Kierkegaard quan diu 
que es pot ser misericordiós sense fer absolutament res o 
fentho tot. 

En segon lloc, la misericòrdia també pot ser entesa com el 
perdó que s’atorga al que ens ha ofès, o la paciència que 

es demostra davant de les deficiències dels altres. Comprenem que també nosaltres 
ofenem i tenim defectes. D’aquesta forma, la misericòrdia es converteix en un punt de 
trobada entre l’ofensor i el qui està disposat a restablir una relació malmesa per l’ofensa. 
La misericòrdia no anul∙la la justícia, sinó que li confereix una dimensió nova perquè li 
aporta la profunditat de la relació amorosa.  

“Benaventurats els misericordiosos: perquè ells obtindran misericòrdia”. Perdonant, 
entenent i ajudant els altres ens fem dignes de ser perdonats, entesos i ajudats. L’actitud 
misericordiosa envers als altres està lligada al reconeixement de la nostra pròpia condició 
d’éssers vulnerables. El descobriment de les misèries dels altres és el reconeixement de 
les mancances personals. En un món en què no existeix la perfecció, en un món d’éssers 
limitats sotmesos a la incertesa i a qualsevol classe de misèria, la misericòrdia és l’únic 
camí pel qual arribar a construir unes relacions humanes basades en l’amor. 

Tanmateix, la misericòrdia humana és necessàriament finita, limitada per la mateixa 
condició de l’ésser humà. Només la misericòrdia divina és infinita, oberta al perdó i a la 
comprensió acollidora de les misèries dels homes. Dins de la nostra pròpia imperfecció, la 
grandesa de la nostra ànima es mesurarà per la capacitat d’assumir com a pròpies les 
misèries dels altres tot contribuint a pal∙liarles en el grau que es pugui. La misericòrdia ha 
de ser lluita i reivindicació; sensibilitat i coratge; iniciativa pràctica i profunditat espiritual; 
demana temps i mitjans. Tots la necessitem, i tots hi estem cridats. Per això, l’any de la 
Misericòrdia hauria de ser un despertador de la consciència, un esforç de col∙laboració –
més enllà de cap vincle confessional– entre tanta gent que s’hi sent cridada. 

JOSEP MARIA CARBONELL, EUGENI GAY, DAVID JOU, MARGARITA MAURI, JOSEP 
MIRÓ I ARDÈVOL, JORDI LÓPEZ CAMPS, NÚRIA SASTRE, FRANCESC TORRALBA. 

ANDREIA.CAT | La Vanguardia, 10 d’abril de 2016 
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(Glòria Barrete —
CR)- 13/04/2016) 
Persona de diàleg, 
constructor de pau, 
defensor de la 
llibertat, dels drets 
fonamentals, home 
pacifista, cercador 
de la justícia 
social, amant de la 
natura, home de fe 
i compromès amb 
el seu país. Són 
moltes les 
definicions que 
acompanyen la 
figura de Joan 

Botam, el pare Botam, i que s'han pogut escoltar en l'acte de lliurament del premi ICIP 
2015 celebrat aquest dimarts al Parlament de Catalunya. 

"Ho confesso; en Joan i la seva obra sempre han estat per a mi referència obligada", ha 
afirmat  Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau, "em va seduir 
la seva capacitat de mostrar les múltiples dimensions interconnectades de la pau, els 
noms o adjectius de la pau, i com aquests es vinculen a la vida quotidiana". Grasa ha 
destacat "l'enorme capacitat de generar diàleg" de Botam, un debat mitjançant el logos, 
"el raonament a través de la llengua, a través de la raó dialògica". 

I és aquest diàleg "genuí" el que l'ha fet mereixedor del premi ICIP, un diàleg que és el 
camí per aconseguir el més difícil en un món globalitzat com l'actual, "el respecte a les 
identitats personals i alhora l'aposta per les pertinences múltiples". Grasa ha expressat 
que "les religions poden ser, han estat i seran instruments de pau", i ha afegit que el premi 
a Joan Botam "mostra la importància del reconeixement mutu i relacional de persones, 
confessions i valors per fer les paus". 

Una visió calidoscòpica de la pau 

Arcadi Oliveres, economista i activista, ha estat l'encarregat de glossar el guardonat. Ha 
repassat alguns esdeveniments cabdals en la biografia del pare Botam que han estat 
reflex de les seves conviccions i la defensa dels seus ideals. El gaudi de la llibertat i el 
respecte pels frets fonamentals "han constituït per a ell un requisit irrenunciable", tal com 
exemplifiquen els fets del març de 1966, coneguts com la Caputxinada, en què Botam va 
defensar "el dret polític de reunió i el dret monàstic de l'acolliment". 

També hi destaca la seva aposta pel diàleg interreligiós, amb la creació del Centre 
Ecumènic de Catalunya o amb l'organització el 2004 del quart Parlament de les Religions 
del Món. La seva tasca pacifista és una altra de les seves característiques com a 
constructor de pau. La participació de Botam dins el moviment internacional catòlic per la 
pau 'Pax Christi' com a consiliari, o la fundació de l'Institut Víctor Seix de Polemologia són 
alguns exemples. 

La pau entesa com a justícia social també ha acompanyat la vida del pare Botam. 
Exemple són la creació de l'acció solidària contra l'atur, a la comunitat de Pompeia, o 

Forcadell: "La tasca del pare Botam mereix l'agraïment de tot el poble 
català" 

 

http://icip.gencat.cat/ca/detalls/Article/Joan-Botam
http://icip.gencat.cat/ca/detalls/Article/Joan-Botam
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l'associació d'ajuda als toxicòmans. Un altre dels aspectes poc coneguts del caputxí és el 
respecte que sent per la natura. Ha celebrat reiterades misses a la muntanya amb 
memòria dels excursionistes morts durant l'any. "Crec que en poques ocasions podem 
obtenir una visió tan calidoscòpica de la pau  i sobretot encarnada en una mateixa 
persona", ha conclòs Oliveres. 

"Fem-nos-receptius a la pau" 

Seguidament, s'ha procedit a l'entrega del guardó, una escultura anomenada 'La porta del 
sol' i realitzada pel premi Nobel de la Pau, arquitecte i escultor, Adolfo Pérez Esquivel. El 
caputxí Joan Botam ha adreçat unes breus paraules als assistents. "M'agradaria oferir 
aquest guardó en primer lloc a la meva família, a la meva fraternitat de caputxins de 
Catalunya i Balears, 
al meu país, 
Catalunya, visca 
Catalunya!". 

Joaquim Vilà 
Pérez, membre de 
la comunitat 
cristiana dels 
caputxins de Sarrià 
i amic personal del 
pare Botam, ha 
llegit les paraules 
d'agraïment del 
guardonat que, per 
motius de salut, ha 
hagut de romandre 
assegut durant tot 
l'acte. "Quan em van anunciar el premi un flaix de llum irrompé en el meu interior a 
propòsit del que anomenem trajectòria vital", ha assegurat Botam, "oferiré només una 
mostra, estones amb la música de les benaurances bíbliques, les lletanies litúrgiques, els 
sirventesos dels trobadors o les piulades del món digital, sempre en clau de fe". La pau 
l'ha seduït, ha afirmat. La pau del veïnat, del barri, o de l'escola han estat repassades 
durant la lectura. 

"La pau és sempre, sempre més, és la gran utopia que ens interpel·la d'arrel i sedueix; 
fem-nos receptius, deixem que ens vingui a trobar, esdevindrem, sense que ningú hagi de 
renunciar al seu tarannà, més poble, més demòcrates i més constructors". 

Llull com a referent de diàleg 

El conseller d'afers exteriors, relacions institucionals i transparència, Raül Romeva, ha 
recordat la relació que l'uneix amb en Joan Botam: "Jo era un jove llicenciat que volia ser 
investigador de la pau. La primera feina que vaig fer va ser contactar el 1994 amb el pare 
Botam per parlar d'ecumenisme". 

Alhora, el pare de Raül Romeva, tot i que no va participar de la Caputxinada, sí va 
envoltar el convent en mostra de suport. "Junt amb altra gent, tirava entrepans als 
estudiants de dins". Per a Romeva aquells fets "ens fan hereus i deutors de tota aquella 
tasca, feina i desobediència". Una desobediència avui molt qüestionada, però que "de 
vegades és necessària per construir la pau". 
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L'exemple de Botam, ha afirmat Romeva, "ens condueix al diàleg a partir de la voluntat 
d'entesa emmarcada en el concepte de la dignitat". Quan es parla de pau, emmarcada en 
la dignitat, "podem parlar de futur i de valors". 

Romeva ha recordat la commemoració enguany del 7è centenari d'un referent en diàleg i 
un referent per a Botam, Ramon Llull. "Botam és la contemporització d'aquella manera 
d'actuar dialogant, un home espiritual, amb creences, però un home amb la convicció de 
que escoltar, i deixar-se contaminar a partir de les creences d'altres cultures formava part 
de la seva funció i feina, de la seva aportació".  I si Llull és reconegut com un activista 
'avant la lettre', "Botam ho ha estat en el moment present". 

Les religions, font de pau 

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha tancat l'acte de 
lliurament recordant que "pau, diàleg i llibertat, són conceptes arrelats a la societat 
catalana". La presidenta ha remarcat que tot i que durant segles les creences s'han 
utilitzat com a eina d'enfrontament humà, "les religions duen la pau al cor del seu 
missatge". 

Forcadell ha posat de manifest que el pare Botam "mereix no només el reconeixement 
d'un premi sinó l'agraïment de tot el poble català, aquest poble que tant estima la pau". La 
presidenta ha agraït al caputxí "la seva insistència en el diàleg interreligiós, la defensa de 
la coneixença mútua i l'ajuda per recordar que no hem de confondre una religió amb els 
qui se n'apropien del nom". 

A l'acte de lliurament han assistit el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-Enric 
Vives, el director d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, membres de la 
comunitat dels caputxins de Catalunya, el degà de la Facultat Antoni Gaudí, Armand 
Puig, així com representants de la vida religiosa catòlica catalana i d'altres confessions. 

 
Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/forcadell-tasca-del-pare-botam-mereix-
lagraiment 
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SERGI PÀMIES | La Vanguardia, 12 abril 2016 

QÜESTIÓ DE FE. El programa Quiero ser monja (Cuatro), en canvi, fa servir el format de 
reality per fer propaganda de la vocació de monja. Durant sis setmanes, cinc noies amb 
il·lusions novícies es comprometen a respectar els principis d’obediència, castedat i 
pobresa en un convent granadí. Superades les proves d’adaptació, hauran de decidir si 
l’hàbit les defineix i si són aptes per comprometre’s d’una manera tan vital amb el 
cristianisme. 

En aquest cas, el reality evita el punt de vista sarcàstic i es limita a retratar, en un to de 
reportatge, les esperances i decepcions de les candidates. D’entrada, el que més falla és 
l’al·licient del conflicte, però m’imagino que, a mesura que passin les setmanes, la 
competència i la singularitat de les candidates emergiran en tot el seu esplendor 
discordant. En general, la televisió ha ofert moltes oportunitats a la joventut per participar 
en realities que busquen just el contrari que Quiero ser monja i que ofereixen alternatives 
pecadores a l’obediència (Gran hermano VIP), la castedat (Geordie shore) o la pobresa (¿ 
Quien quiere casarse con mi hijo?). 

 

 
 
 
TELEVISIÓN | La Vanguardia, 11/04/2016 10:32  
 
Ya ha dado comienzo el reality Quiero ser monja en el que durante seis semanas, 
cinco chicas han dejado su vida seglar para empezar un camino por las distintas 
congregaciones religiosas donde convivirán y conocerán de cerca cómo se vive en 
estos centros espirituales. Este novedoso formato de Cuatro, dio una pequeña muestra 
en su primer programa de lo que encontraremos en el próximo mes y medio: 
recogimiento, oración y trabajo con los más desfavorecidos de unas jóvenes que han 
sentido “la llamada”. Sin embargo, la decisión de retirarse durante ese tiempo no ha 
sido fácil. Juleysi que mantiene una relación con Alberto, explica que el amor que siente 

Les càmeres distorsionen 

La cuatro TV: “Quiero ser monja” 

http://www.lavanguardia.com/autores/sergi-pamies.html
http://www.lavanguardia.com/television/20160411/401028312209/quiero-ser-monja-estreno-reality-aspirantes-cuatro.html
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por su novio es casi comparable al que siente por Dios. Paloma afirma por su parte que 
“Cristo es mi hombre”. Y es que como veremos, todas las aspirantes tienen en común 
su amor profundo a Dios, algo que no han dudado en mostrar en el estreno del 
programa. 

Es la primera vez que en España se emite un espacio como Quiero ser monja, de ahí 
que en las redes sociales hubiese 
tanto movimiento. Y no es para 
menos, conocer de cerca cómo se 
preparan cinco chicas para 
cambiar su vida seglar por una 
monacal, impacta en nuestra 
sociedad. A pesar de ello, Cuatro 
desde el respeto que siempre ha 
dejado claro que mantendría en la 
emisión de este programa, ha 
expuesto cómo fueron las 
primeras horas de estas futuras 

monjas. La primera toma de contacto de Juleysi, Janet, Jaqui, Fernanda y Paloma, 
cinco jóvenes que de motu propio decidieron compartir sus valores y principios y 
servir a la Iglesia, ha sido buena aunque en ocasiones bañada por lágrimas. 

Juleysi ha sido la primera de las chicas en explicar su historia. Mantiene una relación 
formal con Alberto desde hace tres años al que conoció en el colegio católico donde 
estudiaban. Sin embargo, a pesar del amor profundo que siente por él también lo siente 
por Dios. Así que decidió confesarlo y probar si el camino espiritual es el que 
verdaderamente le hace feliz. “Sé que vaya con la locura que vaya, él va a estar ahí”, 
explica Juleysi sobre Alberto. 

A lo lago de las próximas seis semanas, conoceremos mejor las aspiraciones de estas 
chicas y cómo les llegó a cada una “la llamada”. Para ello tendrán que recorrer las 
congregaciones religiosas de las Hijas de Santa María de Leuca, las Monjas 
Justinianas Canó́nigas Regulares y las Misioneras del Santísimo Sacramento y 
Maria Inmaculada, donde aprenderán a vivir como una monja más. En estos centros, 
sus habitantes las acompañarán y las guiarán en su proceso de recogimiento, oración y 
trabajo con los má́s desfavorecidos. 

Paloma, es la segunda de las aspirantes en Quiero ser monja que con 21 años no 
duda en afirmar que “Cristo es mi hombre”. Estudiante de educación social, esta 
veinteañera forma parte de una familia numerosa: ocho chicos y cinco chicas, y ella 
ocupa el puesto número diez. Su sentimiento hacia Dios no es algo nuevo, desde 
pequeña tenía ese sentimiento hasta que el 4 de noviembre de 2012 sintió la “llamada” 
y desde entonces por esas fechas Paloma le rinde una especie de homenaje. 

“Para mí, la Biblia es como escuchar música. Me la leo cuando me apetece”, explica 
Jaqui. Esta estudiante de filosofía afirma que Jesús es su amigo “en el sentido de que 
pensamos lo mismo”. Y la Biblia expresa el amor que ella siente, lo hace “en momentos 
de relax”. 

Con 23 años, María Fernanda asegura que “Para mí, lo más importante, aunque 
suene muy friki y muy raro, es Dios”. Esta auxiliar de enfermería de fuerte carácter, 
además no callarse lo que piensa, lleva una vida normal. Le gusta salir de fiesta y los 
chicos, aunque considera que podría vivir sin hombres. Para Fernanda, su cometido es 
“entregar amor a todo el mundo”. 
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Tras las presentaciones oficiales, las aspirantes de Quiero ser monja tienen que 
hacer su primera renuncia: abandonar sus móviles, algo complicado, ya que entre 
ellas hay alguna que es adicta a las redes sociales. De hecho, una de las reacciones 
más divertidas fue cuando pusieron en tela de juicio a la hermana Marian el por qué 
tenían que dejar sus smartphones si aún son novicias. Tras este primer shock inicial, 
después pasaron a conocer las estancias donde dormirían y la vestimenta que tienen 
que llevar diariamente. Los uniformes que les han entregado no les ha gustado 
nada de nada. 

 El segundo paso fue asistir a su primera Eucaristía en el convento. Fernanda por 
ejemplo ha afirmado que ése “ha sido el momento más bello del día. Lo necesitaba. Es 
una necesidad, no una obligación”. Por su parte, Janet explicaba que “Las monjas 
llevan un tipo de vida que físicamente tienen que estar distanciadas de su familia y eso 
se me hace difícil pensarlo”. Sin embargo, las chicas estaban un poco perdidas en su 
primer día, aún así, pudieron concentrarse en el rito litúrgico. 
 
Conoce a las futuras monjas 
 
Juleysi estudia moda y le encantan las redes sociales. A sus 20 anños, Juleysi ya 
sabe lo que es enfrentarse a este dilema. Tras un par de años alejada de la Iglesia, ha 
recuperado el fervor religioso adolescente que la llevó en su día a plantearse la vida 
como religiosa. Recibió́ la llamada en su primera visita a un convento y desde entonces 
ha querido saber si hay otras chicas en su misma situació́n. Para ella Dios es su apoyo, 
el centro de su mundo. Si no esta é́l, afirma, su mundo se derrumbaría. Pero ahora se 
enfrenta a una encrucijada: desde hace tres añõs sale con un chico, Alberto, por el que 
también alberga un profundo sentimiento. 
 
Paloma con 23 años es idealista y alegre, procede de una gran familia de 13 
hermanos vinculada desde hace muchos años a la Iglesia a travé́s del Camino 
Neocatecumenal. Desde pequeña ha sentido que Dios le pedía algo má́s y se sentíá 
especial para é́l. Tiene claro que Cristo es su mejor amigo y siente su cercanía. Paloma 
trata de vivir en la pureza y para ella es un orgullo abrazar los votos de castidad y 
obediencia. Ahora quiere comprobar si su vocació́n le dirige a su consagración como 
religiosa o a continuar ligada a la Iglesia como hasta ahora. 
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Janet (23) y Jaqui (22) son dos hermanas optimistas, vitales y risueñ̃aspara 
quienes su madre, que les ha proporcionado una educación religiosa, es pura luz y 
amor. Desde hace un tiempo Janet ha sentido una fuerza que le llamaba a transmitir a 
los demás muchos valores que hoy se han perdido. Quiere descubrir có́mo canalizar su 
espiritualidad, porque tiene muy claro que quiere ayudar a los demá́s. De especial 

sensibilidad con la naturaleza, para ella ser monja 
es “una forma de ser feliz a  contracorriente”, por 
lo quiere explorar esta posibilidad. 
Su hermana Jaqui comparte con ella el 
entusiasmo por la vida y la espiritualidad, a la que 
se ha acercado por caminos tan diversos como el 
catolicismo, la filosofíá, o el mundo de las 
energías. Cree que vivir esta experiencia junto a 
su hermana puede aclarar sus dudas y ayudarle a 
entender lo que Dios le pide. 

María Fernanda tiene 23 años le gusta salir de 
fiesta con sus amigos, pero cree que Dios puede 
tener una misió́n para ella y, aunque está́ 
convencida de que no todo el mundo la entiende, 

para ella eso es lo má́́s importante de su vida. Cuando experimentó́ la llamada sintió́ 
que en ese momento Dios le hablaba y cree que entregarse a los demá́s como lo hacen 
las religiosas es algo ú́nico que tiene vivir. 
En las próximas seis semanas, Cuatro recogerá a través de este formato las principales 
vivencias de las jó́venes durante esta clarificadora experiencia, un camino repleto de 
descubrimientos, anécdotas y, sobre todo, emoció́n. La cadena ha elaborado 
este reality desde el “respeto y rigor” que se merece. Quiero ser monja es la 
adaptación de The Sisterhood: becoming nuns que llega a Cuatro en colaboració́n 
con Warner Bros ITVP España. 
 
De las cinco chicas, conoceremos todos los aspectos de su vida. Algunas de ellas, 
incluso tienen novio formal. Sin embargo, esta experiencia dura en muchos momentos 
les servirá para comprobar si están preparadas para vivir plenamente su 
vocación o, por el contrario, creen que deben seguir viviendo su fe como seglares. 
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Manual cristià d’autoestima (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) és una 
obra “confessional, descaradament cristiana però no agressivament 
irrespectuosa envers ningú” 
 

El P. Bernabé Dalmau proposa “estimar com 
estima Déu cadascú” 

 

El llibre s’adreça a qualsevol persona, sigui creient o no; està fonamentat en l’únic 
manament d’”Estimeu-vos els uns als altres”, i “això consisteix a estimar-se a si 

mateix” 
 

Montserrat, abril de 2016. L’autoestima no és simplement el 
concepte que tenim de nosaltres mateixos. No la podem entendre 
altrament del que ens ensenya el llenguatge corrent: confiança 
profunda de l’individu en si mateix, valoració dels propis mèrits i de 

les capacitats de saber desempallegar-se en la vida. També: d’acceptar el propi cos i 
vetllar per la pròpia salut física i mental, i capacitat de relació amb les altres persones. 
Quantes vegades el llenguatge popular expressa que algú “no es té autoestima”, o bé que 
té “l’autoestima per terra”. 

El P. Bernabé Dalmau, en el llibre Manual cristià d’autoestima, de Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, té una pretensió que trobarà agosarada el qui hi cerqui a cada 
moment una recepta de solució a un problema. Assegura que no hi trobarà receptes ni 
medecines per als problemes de l’esperit. És un llibre “confessional, descaradament 
cristià però no agressivament irrespectuós envers ningú”. 
 
En el pròleg, el P. Bernabé assegura que el llibre s’adreça a qualsevol persona, sigui 
creient o no. Si és un llibre amb l’etiqueta de cristià, per això, és perquè està fonamentat 
en l’únic manament d’”Estimeu-vos els uns als altres”. Estimar com estima Déu cadascú; i 
això consisteix a estimar-se a si mateix. No en el sentit egoista, egocèntric, egòlatra, sinó 
en el de tenir-se en una estima moderada, tal com la descriu un llibre sapiencial de la 
Bíblia; que no es dóna més honor del que un mereix, però tampoc menys. Estimar-se prou 
per tal de viure millor amb els altres. 
 

Nou llibre del P. Bernabé Dalmau 
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Manual cristià d’autoestima, de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ofereix sentit 
comú provinent, per part del que l’ofereix, del missatge cristià. Amb el convenciment, per 
endavant, que aquest missatge no sols està destinat a “tothom, tots els homes i dones”, 
sinó a “tot l’home, a la persona sencera”. 
 
Presentació del llibre Manual cristià d’autoestima, amb la presència del P. Bernabé 

Dalmau 
 

Dia:  Dijous 14 d’abril 
Hora:  19.00 
Lloc:  Llibreria Claret 
Adreça: Roger de Llúria, 5. Barcelona 

 
 

 

 
El Govern distingeix amb la Creu de Sant 
Jordi 27 personalitats i 13 entitats 

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims 
reconeixements que pot rebre una persona o 
entitat per part de la Generalitat de Catalunya 

 El Govern ha acordat concedir la Creu de Sant 
Jordi a 27 personalitats i 13 entitats que s’han 
destacat pels serveis prestats a Catalunya en la 
defensa de la seva identitat o, més generalment, 
en el pla cívic i cultural. 
  
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims 
reconeixements que pot rebre una persona per 
part de la Generalitat de Catalunya. La distinció 
es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir 
les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a 
Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s'atorgui 
aquest guardó a alguna persona, ja sigui física o jurídica. 

 
Maria Victòria Molins 
Gomila 
Religiosa de la Companyia 
de Santa Teresa de Jesús i 
voluntària social. Pel seu 
compromís amb les persones 
més desfavorides, 
singularment des del barri del 
Raval de Barcelona. 
Implicada en l’evolució de 
l’Església, el seu llibre Alexia. 
Experiencia de amor y dolor 
vivida por una 

adolescente (1986) va inspirar al director Javier Fesser el filmCamino. La seva trajectòria 
va ser reconeguda el 2015 amb el 32è Premi Internacional Alfonso Comín. 

Maria Victòria Molins Gomila, stj, Creu de Sant Jordi 
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DELEGACIÓ DIOCESANA DE PASTORAL JUVENTUT 
 

  
15/04/2016 ESTACIÓ D'ENLLAÇ - Som tan diferents? 
Els joves de la gran comunitat filipina de sant Agustí ens han preparat una série 
d'activitats on descobrirem com viuen la fe altres cultures. Us esperem a les 21h. 
 
17/04/2016 CAFÈ YOUCAT - Tarot, energies, reiki? El New Age a examen 
Què és realment el new Age? Quines influències té? Què tenen a veure el reiki, els 
àngels, les pedres rúniques, les flors de Bach, etc? Per un cristià amaga perills el New 
Age o és inofensiu? Mn Salvador Juanola, que ha assistit a varis seminaris sobre el tema 
ens ajudarà a comprendre més a fons aquest fenòmen tant propi de la nostra societat 
occidental. Us esperem... amb un bon cafè. Youcat, of course. 

 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 
TEATRE Moviment i autoconeixement 
Impartit per Ramon Villegas (Actor) 
 
En el taller, farem un treball de base amb 
Katsugen Undo (pràctica japonesa) i teatre de 
creació afavorint que cadascú avanci activament 
en el seu procés creatiu. 
Posant atenció en el moviment, practicarem 
diferents tècniques d’expressió corporal i de 
dansa. Es convidarà els participants a expressar 

la intuïció, l’espontaneïtat, el plaer i la confiança tenint en compte la connexió i la 
comunicació entre el cos, la veu i l’espai. En finalitzar la jornada haurem aconseguit viure 
una experiència en grup alliberadora i d’autoconeixement personal. 
 
Dia 16 d’abril de 2016 | Lloc Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
C/ Dolors Montserdà nº 31. Barcelona 
Preu Horari + Informació i Reserves: 40€ Matrícula 12€ Dinar 
De 10h a 18h ramonvig@gmail.com  
 
Inscripció en el lloc web: www.culturabenedictines.es 

Actes, cursos, activitats… 

mailto:ramonvig@gmail.com
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ESCOLA CINTRA                           PLATAFORMA AMB ELS IMMIGRANTS 

 
 

CAPUTXINS – CONVENT DE POMPEIA 

 
Conferència:  
“La veritat als mitjans de comunicació” 
A càrrec d’Antoni Bassas, periodista. 
 
Data: 28 d’abril, dijous  
Hora; 8 del vespre 
C) Riera Sant Miquel, 1bis 
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ESGLÉSIA PLURAL: PREGÀRIA PELS REFUGIATS 

 

 
 
 

 

 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

Autors Conferència Episcopal Espanyola 
CONFER 
Obres Missionals Pontifícies 

103 Títol Dossier de premsa de la 53 Jornada mundial de pregària 
per les Vocacions i Jornada de Vocacions Nadiues. 

Font  Conferència Episcopal Espanyola 

Data Abril de 2016 

Publicat 14 d’abril de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Dossier de premsa de la 53 Jornada mundial de pregària per les 
Vocacions i Jornada de Vocacions Nadiues. 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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La renovació de la vida religiosa 
implica el compromís a fons en el 
seguiment de Crist. Això significa 
connectar amb la seva dimensió 
profètica i eclesial. Ambdós temes són 
recurrents en les homilies i discursos 
del papa Francesc. Publiquem en 
aquest número la conferència de 
Mons. José Rodríguez Carballo, 
OFM, arquebisbe secretari de la 
Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i les Societats de Vida 
Apostòlica (CIVCSVA), sobre la 
dimensió profètica de la vida 
consagrada. L’autor beu en les fonts 

bíbliques i projecta aquesta il·luminació sobre la realitat actual en cinc flaixos molts 
suggerents: la primacia de Déu, la seva tendresa, la joia, la comunió i la novetat. 

La Unió de Religiosos de Catalunya (URC), en el context de l’Any de la Vida Consagrada, 
volgué commemorar de manera significativa els 50 anys de l’aprovació del document 
Perfectae Caritatis per l’assemblea plenària del Concili Vaticà II, que tingué lloc el 28 
d’octubre de 1955. Amb aquest motiu, s’invità Mons. José Rodríguez Carballo a participar 
en un acte acadèmic el 29 d’octubre de 2016, organitzat conjuntament amb la Facultat de 
Teologia de Catalunya. L’escenari fou l’Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, 
plena de gom a gom La conferència de Mons. José Rodríguez Carballo fou precedida per 
la salutació del P. Màxim Muñoz, claretià i president de l’URC, que situà l’acte en el 
programa anual farcit d’activitats de relleu. El cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran 
Canceller de l’Ateneu Universitari, efectuà la cloenda de l’acte. Els tres textos es recullen 
en aquesta publicació. 

Aquest recull no pretén reduir-se a la memòria, sinó, a través de la seva lectura, impulsar 
el desafiament de viure en fidelitat i plenitud el do profètic de la vida consagrada. Es tracta 
de realitzar aquí i avui el desig també del papa Francesc que les religioses i els religiosos 
despertin el món. Profetes, dominats per la passió per Déu i passió per la humanitat. 
Només serà possible si l’Esperit batega en els seu cor i si posen totes les seves energies 
al servei del Regne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova publicació de la col·lecció URC 

En aquests en prou feines tres primerss 
mesos de l’any 2016, la col·lecció URC 
de l’Editorial Claret s’ha vist enriquida 
amb tres nous números. El núm. 5: 
“Identitat i missió del religiós germà en 
l’Església”. El núm. 6: “Contempleu”. 
Ara posem a l’abast dels notres lectors 
la conferencia de Mons. José Rodríguez 
Carballo “La dimensión profética de la 
vida consagrada”, pronunciada l’Aula 
Magna de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià, amb motiu dels 50 anys del 
document “Perfectae Caritatis”. 
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Barcelona acull la 10a Jornada de Mestres i Professors de Religió  
“Acompanyeu els alumnes amb afecte i interès”, demana l’arquebisbe Omella als 
docents de Religió  

Somriures, il·lusió, sentiment de pertinença. El passat dissabte, 9 d’abril, prop de 400 
persones van omplir la sala d’actes del col·legi La Salle Bonanova de Barcelona per 
participar a la 10a Jornada de Mestres i Professors de Religió de les diòcesis amb seu a 
Catalunya, que organitzen conjuntament la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
(FECC) i el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC).  

 A les paraules de benvinguda, el president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font -
en representació de la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz- va instar els assistents 

a “fixar-se més en la 
geologia que no pas en la 
geografia”, perquè la segona 
només es refereix a “allò 
aparent, a l’epidermis”, i no 
té en compte l’ètica i la moral 
dels joves”. El director 
general d’Afers Religiosos, 
Enric Vendrell, va 
assenyalar que la “pluralitat 
religiosa fa palesa la 
importància de l’escola i de 
la classe de Religió, perquè 
allà on conviuen diverses 

confessions és on es construeix una societat cohesionada i, per tant, una societat sana”.  

Per la seva banda, el secretari general de la FECC, P. Enric Puig, es va felicitar pels deu 
anys de celebració de la jornada i va recordar que, enguany, la trobada s’emmarca en 
l’Any de la Misericòrdia. “L’encíclica Laudato Si del Papa Francesc té un missatge 
educatiu evident que no es basteix simplement sobre teories, sinó que demostra estar 
amatent a la realitat, ben arrelat a la terra i a la tradició”.  

Mon. Jaume Pujol, president del SIERC i de la Conferència Episcopal Tarraconense, va 
fer referència a l’exhortació apostòlica del Papa Francesc del passat 8 d’abril sobre 
l’educació dels fills. “L’escola no substitueix l’educació dels pares, sinó que la 
complementa”. Es va felicitar també pel “recorregut de la jornada, que ha estat celebrada 
ja gairebé arreu del territori, entre d’altres llocs, a Tortosa, Vic, Reus, Lleida, Montserrat o 
Andorra.  

A banda de la ponència inaugural, a càrrec de Llorenç Puig, sj, Una crida a un canvi 
personal, cultural i social: els reptes de la Laudato Si, en què va exposar com pot ser d’útil 
l'encíclica ecològica del papa Francesc per treballar la fe a classe, i els discursos 
institucionals, la jornada es va completar amb una vuitena de tallers, gràcies al patrocini 
de les editorials Baula, Edebé, Claret i Cruïlla, i que van abordar temes tan diversos com 
Problemes de connexió a la classe de Religió?; Intel·ligència espiritual a través de la 
música i el cinema; Torna’m a explicar una paràbola!; Passat, present i futur de la classe 
de Religió; Tendències metodològiques en l’Ensenyament de la Religió; Celebrem la 
Misericòrdia a l’Escola!; La cantimplora d'en Marcel i Ramon Llull o la imitació de l'altre.  

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 593 / 11.04.2016 
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Després de la pausa per dinar, la jornada es va reprendre amb l’espectacle musical 
Miseri-cor-dia. El secret dels 10 manaments (a càrrec de Peio Sánchez, Xavier Morlans i 
Antoni Olaf), que va donar pas a l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe de Barcelona, 
Mon. Joan Josep Omella, qui en la seva homilia va demanar als docents que actuïn com 
a rectors de poble: "Acompanyeu amb afecte i interès. No sigueu només professionals de 
l'educació. Estimeu els alumnes, perquè "només s'evangelitza des de l'amor".  

En l'homilia, Omella va reconèixer, com ja va fer a la jornada Pastoral celebrada mesos 
enrere, que tenia poc per "ensenyar" als mestres: "Sou vosaltres el qui esteu en contacte 
amb l'escola". Així i tot, va posar l'accent en l'acompanyament personal i l'estimació a 
cada alumne; una actitud que es concreta "preguntant-los simplement com estan avui, 
que vegin que t'interesses per ells”. I, sobretot, "deixant que els alumnes ens 
sorprenguin".  
Omella va demanar també confiança: "El que feu amb amor donarà fruït". I va convidar els 
docents a ser "mestres d'amor i d'alegria". 
 
 
 

  

Més de quatre milions de persones han fugit de la guerra de Síria i volen entrar a Europa. 
Conscients del drama que viuen els refugiats, tres membres de Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya han viatjat fins a Grècia. Durant uns dies han acompanyat les famílies en el 
seu recorregut des de l’illa de Lesbos fins a la localitat d’Idomeni. “Signes dels temps” 
entrevista Rafel Simó i Pau Ferrer, voluntaris a Grècia. 
 

Altres temes: 
- Sant Jordi 2016. Entrevista a Lluís Pagès, fundador de Pagès Editors, amb motiu dels 25 
anys d’aquesta editorial de Lleida. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Andreu de Llavaneres. 

 
Data: 17 d’abril de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 

Signes dels temps a TV3 : « De Lesbos a Idomeni » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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2016 ABRIL  
18 dl CEVRE: formació inicial 

25 dl CEVRE: formació inicial 

30 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes a Madrid 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 

 
 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

mailto:sec.general@urc.cat
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