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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
AL CARDENAL MARC OUELLET, 
PRESIDENTE DE LA PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA 

A Su Eminencia Cardenal 
Marc Armand Ouellet, P.S.S. 
Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina 

Eminencia: 

Al finalizar el encuentro de la Comisión para América Latina y el Caribe tuve la 
oportunidad de encontrarme con todos los participantes de la asamblea donde se 
intercambiaron ideas e impresiones sobre la participación pública del laicado en la 
vida de nuestros pueblos. 

Quisiera recoger lo compartido en esa instancia y continuar por este medio la reflexión 
vivida en esos días para que el espíritu de discernimiento y reflexión “no caiga en saco 
roto”; nos ayude y siga estimulando a servir mejor al Santo Pueblo fiel de Dios. 

Precisamente es desde esta imagen, desde donde me gustaría partir para nuestra 
reflexión sobre la actividad pública de los laicos en nuestro contexto latinoamericano. 
Evocar al Santo Pueblo fiel de Dios, es evocar el horizonte al que estamos invitados a 
mirar y desde donde reflexionar. El Santo Pueblo fiel de Dios es al que como pastores 
estamos continuamente invitados a mirar, proteger, acompañar, sostener y servir. Un 
padre no se entiende a sí mismo sin sus hijos. Puede ser un muy buen trabajador, 
profesional, esposo, amigo pero lo que lo hace padre tiene rostro: son sus hijos. Lo mismo 
sucede con nosotros, somos pastores. Un pastor no se concibe sin un rebaño al que está 
llamado a servir. El pastor, es pastor de un pueblo, y al pueblo se lo sirve desde dentro. 
Muchas veces se va adelante marcando el camino, otras detrás para que ninguno quede 
rezagado, y no pocas veces se está en el medio para sentir bien el palpitar de la gente. 

Participació pública del laïcat en la vida dels nostres pobles 
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Mirar al Santo Pueblo fiel de Dios y sentirnos parte integrante del mismo nos posiciona en 
la vida y, por lo tanto, en los temas que tratamos de una manera diferente. Esto nos 
ayuda a no caer en reflexiones que pueden, en sí mismas, ser muy buenas pero que 
terminan funcionalizando la vida de nuestra gente, o teorizando tanto que la especulación 
termina matando la acción. Mirar continuamente al Pueblo de Dios nos salva de ciertos 
nominalismos declaracionistas (slogans) que son bellas frases pero no logran sostener la 
vida de nuestras comunidades. Por ejemplo, recuerdo ahora la famosa expresión: “es la 
hora de los laicos” pero pareciera que el reloj se ha parado. 

Mirar al Pueblo de Dios, es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El 
primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que 
estar siempre orgullosos es el del bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo,(los 
fieles) quedan consagrados como casa 
espiritual y sacerdocio santo (LG 10). 
Nuestra primera y fundamental 
consagración hunde sus raíces en 
nuestro bautismo. A nadie han 
bautizado cura, ni obispo. Nos han 
bautizados laicos y es el signo 
indeleble que nunca nadie podrá 
eliminar. Nos hace bien recordar que la 
Iglesia no es una elite de los 
sacerdotes, de los consagrados, de los 
obispos, sino que todos formamos el 
Santo Pueblo fiel de Dios. Olvidarnos 
de esto acarrea varios riesgos y 
deformaciones tanto en nuestra propia vivencia personal como comunitaria del ministerio 
que la Iglesia nos ha confiado. Somos, como bien lo señala el Concilio Vaticano II, el 
Pueblo de Dios, cuya identidad es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos 
corazones habita el Espíritu Santo como en un templo (LG 9). El Santo Pueblo fiel de Dios 
está ungido con la gracia del Espíritu Santo, por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, 
evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción. 

A su vez, debo sumar otro elemento que considero fruto de una mala vivencia de la 
eclesiología planteada por el Vaticano II. No podemos reflexionar el tema del laicado 
ignorando una de las deformaciones más fuertes que América Latina tiene que enfrentar 
—y a las que les pido una especial atención— el clericalismo. Esta actitud no sólo anula la 
personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la 
gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. El 
clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo como “mandaderos”, coarta 
las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir, osadías necesarias para 
poder llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y 
especialmente político. El clericalismo lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, 
poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar 
en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida que la visibilidad y la 
sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (cfr. LG 9-14) Y no solo 
a unos pocos elegidos e iluminados. 

Hay un fenómeno muy interesante que se ha producido en nuestra América Latina y me 
animo a decir: creo que uno de los pocos espacios donde el Pueblo de Dios fue soberano 
de la influencia del clericalismo: me refiero a la pastoral popular. Ha sido de los pocos 
espacios donde el pueblo (incluyendo a sus pastores) y el Espíritu Santo se han podido 
encontrar sin el clericalismo que busca controlar y frenar la unción de Dios sobre los 
suyos. Sabemos que la pastoral popular como bien lo ha escrito Pablo VI en la 
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exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta 
frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, pero prosigue, cuando está bien 
orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos 
valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. 
Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar 
la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la paternidad, la 
providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores que 
raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: 
paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, 
devoción. Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente “piedad 
popular”, es decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad ... Bien orientada, esta 
religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, un 
verdadero encuentro con Dios en Jesucristo. (EN 48). El Papa Pablo VI usa una expresión 
que considero clave, la fe de nuestro pueblo, sus orientaciones, búsquedas, deseo, 
anhelos, cuando se logran escuchar y orientar nos terminan manifestando una genuina 
presencia del Espíritu. Confiemos en nuestro Pueblo, en su memoria y en su “olfato”, 
confiemos que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu no es solo 
“propiedad” de la jerarquía eclesial. 

He tomado este ejemplo de la pastoral popular como clave hermenéutica que nos puede 
ayudar a comprender mejor la acción que se genera cuando el Santo Pueblo fiel de Dios 
reza y actúa. Una acción que no queda ligada a la esfera íntima de la persona sino por el 
contrario se transforma en cultura; una cultura popular evangelizada contiene valores de 
fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y 
creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada 
agradecida (EG 68). 

Entonces desde aquí podemos preguntarnos, ¿qué significa que los laicos estén 
trabajando en la vida pública? 

Hoy en día muchas de nuestras ciudades se han convertidos en verdaderos lugares de 
supervivencia. Lugares donde la cultura del descarte parece haberse instalado y deja 
poco espacio para una aparente esperanza. Ahí encontramos a nuestros hermanos, 
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inmersos en esas luchas, con sus familias, intentando no solo sobrevivir, sino que en 
medio de las contradicciones e injusticias, buscan al Señor y quieren testimoniarlo. ¿Qué 
significa para nosotros pastores que los laicos estén trabajando en la vida pública? 
Significa buscar la manera de poder alentar, acompañar y estimular todos los intentos, 
esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener viva la esperanza y la fe en un mundo lleno 
de contradicciones especialmente para los más pobres, especialmente con los más 
pobres. Significa como pastores comprometernos en medio de nuestro pueblo y, con 
nuestro pueblo sostener la fe y su esperanza. Abriendo puertas, trabajando con ellos, 
soñando con ellos, reflexionando y especialmente rezando con ellos. Necesitamos 
reconocer la ciudad —y por lo tanto todos los espacios donde se desarrolla la vida de 
nuestra gente— desde una mirada contemplativa, una mirada de fe que descubra al Dios 
que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas... Él vive entre los ciudadanos 
promoviendo la caridad, la fraternidad, el deseo del bien, de verdad, de justicia. Esa 

presencia no debe ser fabricada sino 
descubierta, develada. Dios no se oculta a 
aquellos que lo buscan con un corazón 
sincero (EG 71). No es nunca el pastor el que 
le dice al laico lo que tiene que hacer o decir, 
ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. No 
es el pastor el que tiene que determinar lo que 
tienen que decir en los distintos ámbitos los 
fieles. Como pastores, unidos a nuestro 
pueblo, nos hace bien preguntamos cómo 
estamos estimulando y promoviendo la 
caridad y la fraternidad, el deseo del bien, de 
la verdad y la justicia. Cómo hacemos para 
que la corrupción no anide en nuestros 
corazones. 

Muchas veces hemos caído en la tentación de 
pensar que el laico comprometido es aquel 
que trabaja en las obras de la Iglesia y/o en 
las cosas de la parroquia o de la diócesis y 
poco hemos reflexionado como acompañar a 
un bautizado en su vida pública y cotidiana; 
cómo él, en su quehacer cotidiano, con las 
responsabilidades que tiene se compromete 
como cristiano en la vida pública. Sin darnos 
cuenta, hemos generado una elite laical 
creyendo que son laicos comprometidos solo 

aquellos que trabajan en cosas “de los curas” y hemos olvidado, descuidado al creyente 
que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas son las 
situaciones que el clericalismo no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar 
espacios más que por generar procesos. Por eso, debemos reconocer que el laico por su 
propia realidad, por su propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida social, 
pública y política, por estar en medio de nuevas formas culturales que se gestan 
continuamente tiene exigencias de nuevas formas de organización y de celebración de la 
fe. ¡Los ritmos actuales son tan distintos (no digo mejor o peor) a los que se vivían 30 
años atrás! Esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión con características 
novedosas, más atractivas y significativas —especialmente— para los habitantes 
urbanos. (EG 73) Es obvio, y hasta imposible, pensar que nosotros como pastores 
tendríamos que tener el monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que la 
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vida contemporánea nos presenta. Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra 
gente, acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de 
responder a la problemática actual. Y esto discerniendo con nuestra gente y nunca por 
nuestra gente o sin nuestra gente. Como diría San Ignacio, “según los lugares, tiempos y 
personas”. Es decir, no uniformizando. No se pueden dar directivas generales para una 
organización del pueblo de Dios al interno de su vida pública. La inculturación es un 
proceso que los pastores estamos llamados a estimular alentado a la gente a vivir su fe 
en donde está y con quién está. La inculturación es aprender a descubrir cómo una 
determinada porción del pueblo de hoy, en el aquí y ahora de la historia, vive, celebra y 
anuncia su fe. Con la idiosincrasia particular y de acuerdo a los problemas que tiene que 
enfrentar, así como todos los motivos que tiene para celebrar. La inculturación es un 
trabajo de artesanos y no una fábrica de producción en serie de procesos que se 
dedicarían a “fabricar mundos o espacios cristianos”. 

Dos memorias se nos pide cuidar en nuestro pueblo. La memoria de Jesucristo y la 
memoria de nuestros antepasados. La fe, la hemos recibido, ha sido un regalo que nos ha 
llegado en muchos casos de las manos de nuestras madres, de nuestras abuelas. Ellas 
han sido, la memoria viva de Jesucristo en el seno de nuestros hogares. Fue en el silencio 
de la vida familiar, donde la mayoría de nosotros aprendió a rezar, a amar, a vivir la fe. 
Fue al interno de una vida familiar, que después tomó forma de parroquia, colegio, 
comunidades que la fe fue llegando a nuestra vida y haciéndose carne. Ha sido también 

esa fe sencilla la que muchas veces nos ha 
acompañado en los distintos avatares del 
camino. Perder la memoria es desarraigarnos de 
donde venimos y por lo tanto, nos sabremos 
tampoco a donde vamos. Esto es clave, cuando 
desarraigamos a un laico de su fe, de la de sus 
orígenes; cuando lo desarraigamos del Santo 
Pueblo fiel de Dios, lo desarraigamos de su 
identidad bautismal y así le privamos la gracia 
del Espíritu Santo. Lo mismo nos pasa a 
nosotros, cuando nos desarraigamos como 
pastores de nuestro pueblo, nos perdemos. 

Nuestro rol, nuestra alegría, la alegría del pastor 
está precisamente en ayudar y estimular, al igual 
que hicieron muchos antes que nosotros, sean 
las madres, las abuelas, los padres los 
verdaderos protagonistas de la historia. No por 
una concesión nuestra de buena voluntad, sino 
por propio derecho y estatuto. Los laicos son 
parte del Santo Pueblo fiel de Dios y por lo tanto, 

los protagonistas de la Iglesia y del mundo; a los que nosotros estamos llamados a servir 
y no de los cuales tenemos que servirnos. 

En mi reciente viaje a la tierra de México tuve la oportunidad de estar a solas con la 
Madre, dejándome mirar por ella. En ese espacio de oración pude presentarle también mi 
corazón de hijo. En ese momento estuvieron también ustedes con sus comunidades. En 
ese momento de oración, le pedí a María que no dejara de sostener, como lo hizo con la 
primera comunidad, la fe de nuestro pueblo. Que la Virgen Santa interceda por ustedes, 
los cuide y acompañe siempre, 

Vaticano, 19 de marzo de 2016 

Francisco 
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Josep M. Soler i Canals, pare abat de Montserrat 
 
Joan Andreu Parra | Catalunya Cristiana num. 1909 24 d’abril de 2016 
 
Josep M. Soler i Canals (Santa Eugènia de Ter, 1946) ens rep amb pausa i bonhomia just 
després de pronunciar una conferència a l’església de Sant Francesc d’Assís, al barri de 
Bufalà de Badalona. La paràbola del Bon Samarità: icona de la misericòrdia del Pare ha 
estat una ponència de signe pràctic i alhora espiritual. Tot i que el pare abat de Montserrat 
ha estat operat recentment del maluc («Ha anat bé, avui és el segon dia que vaig sense 
crosses») es mou amb prou agilitat. 

 
Hem clos per la Candelera l’Any de la Vida Religiosa Consagrada. Com l’heu viscut 
a Montserrat i què us ha aportat? 
Per a tots els religiosos i altres formes de vida consagrada, ha estat un moment de reviure 
la vocació i de renovar el propi carisma. A la comunitat de Montserrat ens ha portat fins i 
tot a fer una reflexió, que encara estem fent: donem gràcies per la vocació monàstica que 
hem rebut i particularment a Montserrat, per les connotacions que té ser monestir i 
santuari, i també fem balanç de quin és el nostre moment de fidelitat a la vocació 
monàstica i de servei a l’Església. 
 
Tindrà cap significació especial la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat en 
l’Any de la Misericòrdia a la basílica? 

 «Europa pot i ha d’acollir les persones refugiades» 
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A la diòcesi de Sant Feliu a la qual pertanyem hi ha dues esglésies jubilars: la catedral i la 
basílica de Montserrat. L’Any de la Misericòrdia té una importància especial ja sigui des de 
l’enfocament de la pastoral, oferint el sagrament de la reconciliació, celebracions 
penitencials o en les romeries. En ser santuari jubilar, la festa de la Mare de Déu de 
Montserrat tindrà una connotació especial en l’àmbit de la misericòrdia. 
 
Una de les obres de misericòrdia és acollir el foraster. Com s’actualitza aquesta 
obra al segle XXI? 
En un lloc com Montserrat, amb més de 2,3 milions de visitants, no és fàcil que tothom se 
senti acollit. Mirem de cuidar especialment dos moments en què sol haver-hi més gent: un 
és el de la Salve de l’Escolania al migdia, en què fem una petita celebració de la paraula i 
una salutació en diverses llengües perquè la visita tingui un caire espiritual. L’altre és un 
espai audiovisual que explica la història i la vida monàstica a Montserrat. Volem que els 
visitants se sentin acollits i que el pas per Montserrat els deixi una certa petjada espiritual i 
d’interiorització. 
Després hi ha l’acollida de 
les peregrinacions i de les 
romeries tradicionals o grups 
de pelegrins que vénen de 
fora, amb un monjo que els 
diu unes paraules, a la 
litúrgia... Sempre tenim una 
inquietud, que és també un 
esperó: entre la gent que ha 
passat per Montserrat s’hi 
compta Ignasi de Loiola i 
això va ser decisiu per a ell i, 
de retruc, per a la vida de 
l’Església. També ara, entre 
tanta gent, hi pot haver persones que el dia de demà poden ser santes. Que se sentin 
acollits és una de les sanes inquietuds que tenim, potser el pas per Montserrat els 
estimularà a avançar cap a la santedat. 
 
A Montserrat hi ha hagut monjos d’una gran vàlua humana i intel·lectual que 
recentment han traspassat.Com valora la situació de la comunitat i el relleu 
d’aquesta generació tan brillant? 
Gràcies a Déu, continuem sent una comunitat relativament nombrosa, no tant com fa uns 
anys, i amb nous candidats que estan en formació i també procurem que hi hagi monjos 
que es dediquin als estudis. Continuem mirant de tenir una formació seriosa i preparar 
gent per poder-ho continuar fent perquè és un dels mitjans d’evangelització i molt propi de 
la tradició monàstica. Seguim apostant per la dimensió de servei a l’Església des de la 
reflexió intel·lectual. Amb la diferència que abans els especialistes en una matèria es 
podien dedicar tot el temps a l’estudi, en canvi ara, els monjos a part dels estudis, les 
classes, la investigació, han de fer altres serveis a la comunitat i el temps s’ha de repartir 
una mica més. 
 
El monestir de Montserrat ha destacat pel catalanisme, s’ha pronunciat per la 
democràcia i el dret a decidir. A 50 anys de la Caputxinada o la Festa d’entronització 
de la Mare de Déu de Montserrat(1947), com valoreu la implicació política dels 
religiosos? 
Hi ha moments que els religiosos, homes i dones d’Església, hem hagut de fer unes 
tasques de suplència i prendre algunes iniciatives que potser tocarien a altra gent. Penso 
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en la Caputxinada o quan l’any 70 hi va haver una tancada d’intel·lectuals a Montserrat 
per protestar contra el Procés de Burgos. La denúncia profètica entra dins del que és la 
vida religiosa, sempre a base de defensar els drets humans, els principis democràtics i els 
drets dels pobles. En 
canvi, el que no hem de fer i mirem de no fer és opcions de partit. Hem defensat 
el dret a decidir perquè a partir de la Doctrina Social de l’Església ens sembla que és una 
cosa defensable. Després,què s’ha de decidir o quin ha de ser el resultat d’això toca als 
ciutadans expressar-ho, no a l’Església. Com han dit els bisbes de Catalunya més d’una 
vegada, l’Església acceptarà el que els ciutadans decideixin. 
 

Com veu la crisi dels refugiats a 
Europa i els aspectes d’acollida 
i hospitalitat que ens estan 
mancant? 
Ho veig amb preocupació perquè 
s’ha perdut la dimensió humanista 
dels pares d’Europa i la tradició 
d’arrels cristianes per por d’una 
part important de la societat. 
D’aquí l’auge dels partits 
d’extrema dreta i potser perquè 
els líders polítics estan molt 
pendents dels vots més que dels 
principis. Hi ha hagut moments 

que la gent ha hagut de fugir dels seus països per persecució, com va passar aquí per 
exemple durant la guerra civil: tots els refugiats que van anar primer a França i després es 
van  escampar per altres països, sort en van tenir que els van acollir com a persones. 
És veritat que el problema d’ara és molt més nombrós i molt més difícil de resoldre, però 
el que no podem fer és tancar-nos a l’acolliment i a la solidaritat  a gent que fuig per evitar 
la mort, la guerra o la persecució. Hem de trobar la manera d’ajudar-los i que puguin ser 
acollits. És comprensible que portin dificultats. Si Europa perd aquesta por i els estats 
miren d’ajudar-se els uns als altres enfront d’aquest problema, pot acollir i ha d’acollir tota 
aquesta gent perquè els drames humans que hi ha al darrere són molt grossos. 
 
L’abadia de Montserrat, com a centre de pelegrinatge i activitats, genera una 
important activitat econòmica. Ho revertiu en algun projecte solidari? 
El primer és donar feina als treballadors que tenim (durant la crisi hem pogut mantenir la 
plantilla). D’altra banda, dels beneficis (que tampoc no són gaires, pot fer la impressió que 
és una comunitat molt rica, però no ho és), sí que mirem d’ajudar solidàriament entitats 
que ajuden en situacions d’exclusió aquí i també al Tercer Món, Àfrica i Amèrica Llatina. 
En aquests moments ajudem un orfenat que hi ha a Beirut, de l’Església catòlica, que 
acull nens i nenes del Líban, Síria... que són cristians i musulmans. 
 
Sou abat des del maig del 2000, recentment s’ha produït el relleu del pare abat del 
monestir de Poblet. S’ho planteja? 
Com en el cas de Poblet, som elegits abats per a temps indefinit, amb límit els 75 anys. El 
pare Josep Alegre, quan va fer els 75 anys, va presentar la dimissió i hi ha hagut l’elecció 
del nou. També depèn de l’abat o del moment comunitari, de vegades és convenient o un 
creu que ja ha fet el servei que havia de fer i aleshores pot presentar la dimissió abans. 
De moment, tot i que estic atent a veure si encara sóc útil a la comunitat o no, pel que 
m’arriba crec i tinc elements objectius per pensar que la comunitat desitja que continuï. 
Fins als 75 o no, ja ho veurem. 
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En la festividad 
de San Benito 
Menni 
 
Hermanas 
Hospitalarias 
constituyen 
canónicamente la 
Provincia de 
España 
 
Abogan por una 
"hospitalidad en 
salida" 

 
 (Hospitalarias 27 de abril de 2016) - El pasado domingo, 24 de abril, se celebró la 
erección canónica de la Provincia de España de la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

El acto central, de este hecho histórico en la Institución, fue la celebración de una 
Eucaristía, presidida por el Obispo José Luis Redrado O.H, en Ciempozuelos (Madrid, 
España), a la que asistió la Superiora general, Anabela Carneiro. También, participaron 
hermanas y colaboradores de las comunidades y centros de España, junto a una 
representación de hermanos de San Juan de Dios. 

La Superiora general destacó que este acto se celebra en la fiesta del Fundador de la 
Congregación, San Benito Menni, proclamado"Heraldo del Evangelio de la 
misericordia y de la hospitalidad". Antes de la lectura del Decreto hace una oración de 
acción de gracias a Dios y a todas las personas de la Comunidad Hospitalaria 
comprometidas en el proceso de preparación y desarrollo de esta nueva Provincia. 

Destaca el icono de la Visitación de María a Isabel que nos acompaña en este proceso, 
nos invita a una "hospitalidad en salida" a encontrarnos con la persona del enfermo y 
necesitado, centro de la misión hospitalaria. 

Las hasta ahora Superioras provinciales de Palencia, Madrid y Barcelona, presentan a la 
Superiora general el sello de su oficio, quien a su vez realiza la lectura del Decreto y 
entrega el sello a la nueva Superiora Provincial de España. 

Sor Anabela pide al Señor que la luz del Resucitado nos ayude a descubrir siempre la 
vivencia que brota del carisma hospitalario. 

 

 Germanes Hospitalàries: Província d’Espanya 
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El papa Francesc nomena quatre nous missioners de la Misericòrdia a Barcelona, 
un és sacerdot diocesà i els altres tres pertanyen a congregacions religioses 

 
Després de la designació aquest febrer 
passat del Dr. Salvador Pié-Ninot, el papa 
Francesc ha nomenat quatre nous missioners 
de la Misericòrdia a la nostra arxidiòcesi. Es 
tracta de les següents persones: 
 
P. Juan José Gallego Salvadores, OP 
Va néixer a Castrillo de los Polvazares (Lleó) 
l’any 1940. Després d’estudiar humanitats al 
seminari d’Astorga va anar a l’Estudi General 
dels Dominics per estudiar filosofia i teologia 
a Cardedeu i València, respectivament. 
Llicenciat en teologia a Roma i doctorat des 
de l’any 1983 a la Universitat de Sant Tomàs, 
va ser conseller del govern general de l’orde 
dels dominics durant 11 anys i prior a Roma. 
En tres ocasions ha estat provincial i ha 

publicat una gran quantitat de llibres i articles. Des de l’any 2007 és l’exorcista de 
l’Arquebisbat de Barcelona. 
 
P. Francesc Riu Rovira de Villar, SDB 
Prevere salesià, va néixer l’any 1935 a Sant Esteve de Palautordera i estudià magisteri i 
ciències físiques a Barcelona. Va participar activament en la fundació de l’Escola 
Universitària Blanquerna, que va donar lloc a la Universitat Ramon Llull. Durant quasi 30 
anys ha exercit de secretari general de la “Fundació Escola Cristiana de Catalunya”. Entre 
altres coses ha estat coordinador del Secretariat Interdiocesà per l’Ensenyança de Religió 
a Catalunya. Ha escrit molt sobre educació i recentment ha publicat Carta del Papa 
Francesc: ecologia integral, una adaptació de l’encíclica del papa Francesc Laudato 
si’ adreçada als joves.  
 
P. Josep M. Rambla Blanch, SJ 
Josep M. Rambla és jesuïta i teòleg. Va néixer a Barcelona l'any 1933 i va entrar a la 
Companyia de Jesús l'any 1950. Va estudiar filosofia, teologia i filologia clàssica. L'any 
1963 va rebre l'ordenació sacerdotal. És especialista en espiritualitat ignasiana i és 
membre del centre d'estudis Cristianisme i Justícia. A més de professor, ha estat consiliari 
de diversos moviments i comunitats cristianes i membre de la Coordinadora Contra la 
Marginació de Cornellà i de la Comunitat Cristiana Joan N. García Nieto. Entre les seves 
publicacions: El Pelegrí (traducció i comentari de l'autobiografia de Sant Ignasi). 
 
Mn. Xavier Morlans Molina 
Nascut a Llinars del Vallès l’any 1949, és prevere de la arxidiòcesis de Barcelona. Va 
estudiar al Seminari de Barcelona i es va llicenciar i doctorar a Roma a la Pontifícia 
Universitat Gregoriana. Té una àmplia experiència amb moviments d’acció catòlica obrera 
i des del 1991 és professor a la Facultat de Teologia de Catalunya. Impulsor del mètode 
de primer anunci “Vine i veuràs”, actualment és consultor del Pontifici Consell per a la 
Promoció de la Nova Evangelització. Entre altres, ha publicat La experiència de Dios en la 
acción social (tesi doctoral sobre Maurice Blondel). 

 Nous missioners de la Misericòrdia 



   
 

        13 | 34 

 
 

Un artículo de Dolores Aleixandre sobre las 
mujeres y la responsabilidad 

DOLORES ALEIXANDRE. RSCJ  

Científicos de todo el mundo estudian con 
interés un virus muy tóxico que, salvo 
excepciones, ataca solo al género femenino, 
y que presenta los siguientes síntomas: 

*Las mujeres afectadas, al recibir alguna 
propuesta que suponga ejercicio de 
cualquier tipo de responsabilidad, 
experimentan en su interior un fuerte empuje de 
arriba a abajo, equivalente al peso del volumen 
de sensatez desalojado. 

*Les asaltan entonces imágenes 
distorsionadas de sí mismas que, de no ser 
controladas, desembocan en el típico balbuceo 
entrecortado “yonovalgo, yonopuedo, yonosé”. 
Eso les hace preferir el “modelo bonsái” de una 

vida recortada y canija en su maceta de siempre, a salvo de cualquier amenaza de 
fracaso o crítica. 

* Son víctimas de una alarmante amnesia que bloquea el recuerdo de todas las 
incompetencias, ineptitudes y torpezas con que algunos varones han desempeñado antes 
esas mismas responsabilidades. Esta dañina pérdida de memoria les induce a creer, 
erróneamente, que para desempeñar la responsabilidad que se les propone 
necesitan ser UN DIEZ, olvidando que, a lo largo de la historia, y junto a quienes 
ejercieron sus cargos de manera satisfactoria y aun excelente, bastantes otros han 
merecido la calificación de cuatro, seis, e incluso menos dos. 

Mientras no se consiga una vacuna eficaz, la OMS recomienda a las mujeres que se 
apoyen enérgicamente unas a otras y que, llegado el momento de proponer, elegir, 
preferir o votar, se inclinen por darse oportunidades unas a otras. 

Allí donde se ha dado ya este viraje, todo sigue transcurriendo con la normalidad de 
la vida misma, con sus aciertos, tanteos, fracasos y búsquedas. Bien es verdad que en 
bastantes ocasiones se observan notables avances en fluidez de relaciones, disminución 
de protagonismo, trabajo en equipo y habilidades de inteligencia emocional. 

Hasta hoy no se han dado casos de mujeres que estén ahora desempeñando 
responsabilidades reservadas antes a varones y que se hayan visto a sí mismas 
anteriormente como UN DIEZ. Varias tesis doctorales en curso dentro de la Escuela de 
Palo Alto (California) continúan estudiando este hecho asombroso. 

Habrá que mantenerse atentos a los resultados de la investigación. 

Vida Nueva, núm. 2.982 

El peligroso síndrome del diez 
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Emili Turú: "La reputació dels Maristes és secundària" 

(Maristes /Cataluntareligió/ 22 
abril) Aquesta setmana s'està 
celebrant a Roma una reunió 
de provincials i responsables 
maristes sobre la protecció dels 
infants. En l'inici de les 
sessions, el superior general 
dels Maristes, el català Emili 
Turú, va assegurar que "les 
víctimes són la nostra prioritat 
absoluta; la reputació del nostre 
Institut és secundària". Turú va 
remarcar que "com Institut ja 
hem donat grans passos en la 

tasca de la protecció dels infants des de la nostra última reunió de fa quatre anys", fent 
referència a la trobada del 2012 en la que es van aprovar els protocols de prevenció 
d'abusos per a totes les activitats educatives i socials dels maristes. 

En la jornada hi participen gairebé 70 provincials, superiors de districte, representants de 
les unitats administratives i convidats d'arreu del món. Entre ells hi havia els germans 
maristes de Catalunya Pere Ferré, Gabriel Villa-Real i Lluís Serra. També hi ha assistit 
el pare Hans Zollner, membre de la Comissió Pontifícia del Vaticà per a la Protecció de 
menors i una víctima d'abús sexual. La trobada ja estava prevista per donar continuïtat al 
treball de prevenció d'abusos en els gairebé 80 països on hi ha presència marista. 

Emili Turú va explicar que l'objectiu de la trobada és "augmentar la nostra consciència i el 
nostre compromís" perquè la protecció als nens "no va en paral·lel amb la nostra missió, 
sinó que és al cor de la nostra missió". "La manera més sincera d'estimar els nens és a 
través del respecte", va afirmar el germà Turú: "els nens no són éssers incomplets, són 
éssers humans que mereixen respecte des del moment de la seva concepció". 

"Admiro el vostre treball" 

Hans Zollner va donar suport a la tasca educativa dels maristes i els va animar en el seu 
treball en pro de la salvaguarda dels nens. "Realment admiro el vostre seriós treball en 
l'educació" i els va animar a "reforçar el seu compromís en el camp de la protecció" 

El pare Zollner, vicerector acadèmic de la Universitat Gregoriana de Roma, responsable 
de l'Institut de Psicologia i president del Centre per a la Protecció de la Infància, va 
explicar com els nens són explotats de moltes maneres a tot el món. Per això, "hem de 
tenir en compte totes les àrees en què els drets dels infants i dels adolescents es veuen 
amenaçats ". El drama dels abusos "no es tracta només d'un problema europeu o 
occidental". 

Tot i això va assegurar que ha vist grans millores allà on s'han introduït i s'han portat a la 
pràctica les directrius per a la protecció dels infants. 

La Conferència, titulada "Protegir els nens. Ens sensibilitzem i creem un entorn segur", se 
celebra del 18 al 22 d'abril a la Casa General de l'Institut dels Germans Maristes a Roma. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/emili-turu-reputacio-dels-maristes-es-
secundaria 

Conferència internacional marista sobre la protecció de la infància 
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El Padre Hans Zollner expresa admiración y da ánimos en la 
Conferencia sobre protección infantil 

21/04/2016: Casa general Instituto marista 

 
Durante una reunión sobre protección de la infancia en la Casa generalicia del Instituto de 
los Hermanos Maristas en Roma, un miembro de la Comisión Pontificia del Vaticano para 
la Protección de menores expresó su admiración por los hermanos y les animó en su 
trabajo en pro de la salvaguarda de los niños. 

“Realmente admiro vuestro serio trabajo en la educación”, afirmó el padre Hans 
Zollner, que también es presidente del Centro para la Protección de la Infancia, el 18 de 
abril.  

 “Espero que ustedes puedan reforzar 
su compromiso en el campo de la 
protección”, agregó, en referencia a 
una posible colaboración en este 
ámbito con el Centro.  

Casi 70 provinciales, superiores de 
distrito, representantes de las 
unidades administrativas e invitados, 
entre los que se encuentran el P. 
Zollner y una sobreviviente del abuso 
sexual, se reúnen esta semana en la 
Casa general para asistir a una 
conferencia sobre la protección 
infantil. 

La Conferencia, titulada “Proteger a los niños – Nos sensibilizamos y creamos un entorno 
seguro”, se desarrollará del 18 al 22 de abril dando continuidad a otra reunión previa que 
se celebró en marzo de 2012. 

El P. Zollner, vicerrector académico de la Universidad Gregoriana de Roma y responsable 
del Instituto de Psicología, hizo hincapié en que los niños son explotados de muchas 
maneras en todo el mundo y señaló, “tenemos que tener en cuenta todas las áreas en las 
que los derechos de los niños y de los adolescentes se ven amenazados”. 

El P. Zollner destacó que “no se trata solo de un problema europeo u occidental” y afirmó 
que ha visto grandes mejoras allí donde se han introducido y llevado a la práctica las 
directrices para la protección de los niños. 
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Al inicio de la Conferencia, el Superior general, hermano 
Emili Turú, subrayó que globalmente, “como Instituto ya 
hemos dado grandes pasos en la labor de la protección de 
los niños desde nuestra última reunión de hace cuatro 
años”. 

“Las víctimas son nuestra prioridad absoluta; la reputación 
de nuestro Instituto es secundaria”, afirmó el hermano Emili 
al inicio de la Conferencia, el 18 de abril. 

 “Con este encuentro, deseamos aumentar nuestra 
conciencia y nuestro compromiso”, declaró ante los asistentes al encuentro. 

Y afirmó que la protección a los niños “no va en paralelo con nuestra misión, sino que está 
en el corazón de nuestra misión”. “la manera más sincera de amar a los niños es a través 
del respeto”, señaló el H. Emili. “Los niños no son seres incompletos, son seres humanos 
que merecen respeto desde el momento de su concepción”. 
 
Vegeu: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3941 
 
La protección a los niños "no va en paralelo con nuestra misión, sino 
que está en el corazón de nuestra misión" 

 
Casi 70 Maristas y oradores 
invitados se reúnen en un 
encuentro sobre protección 
de la infancia 
 

La Comisión Pontificia del 
Vaticano para la Protección 
de menores agradece el 
esfuerzo de la congregación 
 
Religión digital | Jesús 
Bastante, 21 de abril de 2016  
 
(Maristas).- Durante una 
reunión sobre protección de la 
infancia en la Casa generalicia 

del Instituto de los Hermanos Maristas en Roma, el padre Hans Zollner,miembro de la 
Comisión Pontificia del Vaticano para la Protección de menores expresó su admiración 
por los hermanos y les animó en su trabajo en pro de la salvaguarda de los niños. 
"Realmente admiro vuestro serio trabajo en la educación", manifestó el padre Zollner ante 
los participantes, el 18 de abril. "Espero que ustedes puedan reforzar su compromiso 
en el campo de la protección". 
Casi 70 provinciales, superiores de distrito, representantes de las unidades 
administrativas e invitados, entre los que se encuentran el P. Zollner y una sobreviviente 
del abuso sexual, se reúnen esta semana en la Casa general para asistir a una 
conferencia sobre la protección infantil. 
La Conferencia, titulada "Proteger a los niños - Nos sensibilizamos y creamos un 
entorno seguro", se desarrollará del 18 al 22 de abril dando continuidad a otra reunión 
previa que se celebró en marzo de 2012. 
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L'escriptor publica 'Malparits!', una novel·la que aborda una temàtica poc 
coneguda: els abusos intrafamiliars 
 

L'escriptor Genís Sinca. 

Per: Josep Rexach Fumanya | Vilaweb 25 d’abril 
 
Genís Sinca es va fer conegut el 2013 gràcies a ‘Una família exemplar’, una obra amb què 
va guanyar el Premi Josep Pla. Molts lectors van conèixer un escriptor que fins aleshores 
havia estat, entre més coses, negre literari. Especialitzat en biografies, aquest autor 
manresà ha tornat al món novel·lístic amb ‘Malparits!’, una tragi-comèdia sobre els abusos 
intrafamiliars. 
El fet és que aquest tema no sura en la trama fins ben avançat el llibre, però Sinca no 
l’amaga pas: ‘Ja sé que faig un “spoiler” del llibre, però m’importa un rave.’ Entorn 
d’aquest problema social gira la relació entre la Comelles, amb un passat marcat pels 
abusos, i en Joaquim Maristany, un barceloní de vint-i-cinc anys afectat per la síndrome 
de Tourette, la malaltia dels tics. Ell arriba a Andorra per treballar disfressat de pollastre 
publicitari, però, en realitat, mirarà d’ajudar la seva amiga contra els malparits que li han 
fet malbé la vida. 
 
—Deixa’m dir-te una cosa primer de tot. La cosa més important d’aquesta història és que 
no té final. Mentre hi hagi abusos a menors, no s’acabarà mai. 
 
—Per què heu triat el tema dels abusos intrafamiliars? 
—Fa deu anys buscava temàtica de novel·la. Una temàtica que fos contundent, universal, 
poc tocada. Buscava la mare dels ous, vaja. Quan ja havia començat uns altres temes de 
novel·la, una amiga em va explicar que un familiar havia abusat d’ella. Però la notícia no 
era aquesta. La notícia per mi era que molta gent, qui més qui menys, coneixia casos 
d’abusos intrafamiliars. ‘Ui, te’n recordes, dels Recasens? Doncs el pare abusava de la 
nena. De debò? Si, però és clar, no han dit mai res perquè això és una cosa que se sap 
però no es diu.’ I comences a veure que realment el problema és estès. Passes al 
següent nivell; anem a investigar. Les estadístiques són demolidores. 
 
—Digueu-me-les. 
—Un 80% dels abusos són dins la família. En un 41% l’abusador és el pare. Buf. Són 
unes dades esgarrifoses. És un problema transversal, no té relació amb la capacitat 

Genís Sinca: ‘Si aquesta novel·la pot evitar un abús, ja hauré fet molt’
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adquisitiva de la família i al llarg dels decennis els tant per cent es mantenen intactes. És 
una malaltia que no coneix temps, no coneix solució, no coneix tractament específic. 
 
—A banda la vostra amiga, heu parlat amb més gent per documentar-vos? 
—I tant! I continuen sortint. A l’hora de fer aquesta novel·la vaig fer un refregit de perfils 
per obtenir el retrat robot de la protagonista, que reuneix tots els punts comuns de les 
entrevistades. Unes deu o quinze persones. Noies sempre. 
 
—Noies com la Comelles, la protagonista del llibre. 
—Exacte. Per això es diu Comelles, perquè és com elles. I encara ara, pel meu canal 
privat de Facebook, continuen apareixent noies que agraeixen que parli d’aquesta 
temàtica en el meu llibre. Totes són com la Comelles. 
 
—Això déu emocionar. 
—Satisfà. Per mi és agraït que s’obrin a parlar-me d’això. 
 
—La vostra amiga ha llegit el llibre? 
—Sí. Està contenta. Diu que és com una aspirina. Mentre el llegia li va agradar molt. De 
fet, el capítol 25, que és la confessió de la protagonista, és pràcticament pastada a la que 

em va fer a mi. Va ser 
com va buidar el pap. 
 
—El tema és delicat. 
Us ha estat molt difícil 
de fer-ne ficció i 
convertir-lo en un 
llibre? 
—Al principi no trobava 
el fil conductor per a 
explicar la història. Una 
història de silenci i 
d’hermetisme. Com 
podia explicar la història 
de la Comelles? Ha de 

ser a través d’algú igual de colpidor que la seva història. Com que el bloc narratiu de la 
Comelles era tan potent, em va semblar que explicar la seva història requeria un bloc tan 
colpidor i tan sòlid. Amb una biografia també castigada. I que així, l’un per l’altre, 
poguessin fer caminar la història. La contraposició de la Comelles i del seu hermetisme 
havia de ser algú que cridés. Molt contrari a ella. 
 
—I ell és Joaquim Maristany, en Kiwi. 
—En Kiwi és la solució narrativa. És el meu escarabat de Kafka. És una excusa que em 
serveix per a distreure el lector. Un home que té la síndrome de Tourette, que va cridant 
amunt i avall per Andorra. En el fons explica que hi ha uns malparits i vol esbombar la 
història. 
 
—No cal que us demani qui són els malparits. 
—[Riu.] El llibre és massa petit perquè hi càpiguen tots. N’hi ha una xarxa enorme. És allò 
que em va passar a mi a la realitat. A partir d’una confessió t’adones que el teu voltant 
n’és ple, tot i que la majoria de nosaltres no ho sabrem mai. Però si t’hi fixes i investigues, 
hi ha tot un exèrcit invisible que actua. 
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—Què és la cosa més detestable de l’abús intrafamiliar? 
—El silenci. Aquesta és la resposta. Fixa’t que no surt mai als mitjans. Surten professors, 
monitors… Però no surten oncles ni pares. És que no n’ha sortit ni un. 
 
—Voleu que sigui un llibre-denúncia? 
—Bé, és un reportatge emocional. Jo volia ficcionar el dolor intern, que és el més difícil 
d’expressar. Per què la meva amiga és una persona tan estranya i fora del món. Com diu 
ella: ‘Per mi la vida és capgirada.’ És això que els passa a aquests personatges. La nit és 
el dia, el dia és la nit; no et refies de ningú; són persones una mica esquerpes 
emocionalment; molt bona persona però a la vegada necessitada d’algú que l’ajudi. És un 
prototip que he fet. Al final és una novel·la sobre l’amor i com el viu cadascú, com es 
gestiona. Fins al punt que hi ha qui n’abusa. L’ésser humà pot arribar a ser molt estrany. 
 
—Quan escriviu us agrada recórrer a la ironia perquè és el vostre estil. Us 
preocupava frivolitzar sobre un tema tan delicat? 
—No. M’hi sento molt segur. I la història continuarà. No sé com, però continuarà. No vull 
que s’acabi aquí. La resposta és d’agraïment i si aquesta novel·la pot evitar un abús, ja 
hauré fet molt. Només vull suavitzar el dolor d’una víctima, fer-li passar una bona estona i 
que vegi que és un tema que algú en parla. 
És la novel·la sobre l’amor i l’amistat, 
perquè molts amics desapareixen. És una 
característica comuna de les Comelles. És 
molt trist, fotem-hi un parell de collons, 
home! 
 
—De la vostra biografia m’agrada que 
digueu amb absoluta normalitat que heu 
treballat de negre literari. 
—A mi m’agrada explicar-ho. La prostitució 
hi és en totes les feines i en la nostra, més. 
Tu treballes per als altres venent el teu 
talent i convertint novel·les nefastes en 
best-sellers. Això ho he fet: ‘Tenim aquesta 
merda, però és del senyor tal i s’ha 
d’arreglar. Volem vampirs.’ Sí, sí, això m’ha 
passat. I la prostituta fa el que li demana el 
client. Pagant, sant Pere canta. I quan et 
diuen que et pagaran 30.000 euros per una 
novel·la és perfecte, perquè em permetrà 
fer la meva. Ara, per cert, no en tinc cap i 
m’aniria bé. 
 
—A Genís Sinca li ha canviat la vida el 
Premi Josep Pla 2013? 
—Molt, molt. En positiu, eh! Per un fet molt 
important, que ara per fi puc col·locar els 
meus temes. Guanyar un premi et dóna més reconeixement. Per exemple, m’ha permès 
anar als mitjans (RAC1, TV3) i parlar de personatges com Trueta, Deulofeu o Pujols, que 
és el que m’agrada i m’interessa. Sense el premi no hauria pogut accedir a aquests llocs. 
 
http://www.vilaweb.cat/noticies/genis-sinca-si-aquesta-novel%C2%B7la-pot-evitar-un-
abus-ja-haure-fet-molt/ 
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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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Escrito por José Luis Pinilla Jose Luis Pinilla Martin S.J., Director, Comisión Episcopal de 
Migraciones 
Vegeu: http://entreparentesis.org/instinto-vida-ansias-libertad/ 
 
En estos días de tantos requiebros cervantinos, en víspera de la fecha del 400 aniversario 
de la muerte de  D. Miguel, quiero volver a Cervantes y hacer mía la locura de D. Quijote 
para que no se me decaigan los ánimos ante tanta hostilidad y sinvergonzonería en el 
tratamiento a los vulnerables. En concreto, a los emigrantes y refugiados. Hacer propia la 
locura quijotesca me parece que es situarse en una forma sublime de cordura, similar a la 

de un hombre vestido de blanco 
que se va a Lesbos a acariciar 
refugiados, a llorar con ellos y a 
poner en pie su dignidad. 
Bendita locura que no se evade 
de la realidad sino que se ancla 
en ella. 

Precisamente Goytisolo, último 
premio Cervantes (2015), en su 
discurso de aceptación del 
premio, nos llevó a esa bendita 
locura de don Quijote 
deshaciendo nuevamente 
“tuertos” y socorriendo a los 
“miserables”, es decir, 

“acometiendo lanza en ristre contra los esbirros de la moderna Santa Hermandad que 
proceden al desalojo de los desahuciados, contra los corruptos de la ingeniería financiera 
o, a Estrecho traviesa, al pie de las verjas de Ceuta y Melilla que él toma por 
encantados castillos con puentes levadizos y torres almenadas socorriendo a unos 
inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y el ansia de libertad”. 

 

Unos meses después, ya en el invierno, el 18 de diciembre de 2015, escondidos, Hasan y 
Nur con su hijo Rifat arropado y protegido “tan solo” por los brazos de su madre, 
acurrucados en un furgón, cruzan territorio hostil en Siria buscando hospitalidad. Su 
único crimen es su instinto de vida y sus ansias de libertad. Por ello pagan cerca de 
500€ para que alguna de las  mafias vampiresas de turno les lleve a la frontera turca. 
Desde allí llaman a la puerta de Francia pidiendo asilo, que no consiguen. La furgoneta 
en la que huyeron se “convierte” luego en una frágil patera para cruzar el Mar Egeo. 
Justamente a los tres meses de su huida, el 18 de marzo, su barca hinchable naufragó 
rumbo a Grecia y por poco mueren ahogados. Era el cuarto intento. Los guardacostas 
griegos los rescataron. Un mes más tarde. El camión y  la patera dan paso a un medio 
de trasporte, esta vez más grande y seguro… ¡Un avión! 

 

Y un “nuevo quijote” vestido de blanco ha sustituido a los rufianes mafiosos, para 
acompañarles  y abrirles la puerta del avión. Se llama Francisco. Se los llevó consigo a 
Roma. Les abrió la puerta de la Hospitalidad el pasado 16 de abril. La que antes le 
negaron en Siria, Turquía y Francia. 

Hospitalidad. Hermosa palabra. Femenina. Seña de identidad para muchas culturas y 
religiones, la hospitalidad es un valor  primordial. “Sean buenos… con sus vecinos 

José Luis Pinilla: “Instinto de vida y ansia de libertad” 
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parientes y no parientes… y también con el viajero”, dice el Islam, en la 4ª Sura. Para 
los pastunes, la “melmastia” (hospitalidad) es uno de los diez principios más importantes 
de su código ético. En el hinduismo, cuando se acoge a los invitados, la hospitalidad 
hace que se les reciba como si fueran divinos. En el judaísmo, mostrar hospitalidad 
(hakhnasat orchim) a los huéspedes es considerado un mandamiento imprescindible, un 
punto fundamental de la tradición judía. Y cuando se tiene conocimiento de que hay 
forasteros hambrientos o que necesitan un lugar donde descansar, la hospitalidad es una 
obligación legal. Y por recoger un textocristiano, escojo el episodio de Abraham (Gn 
18,1-3), que resalta la fecundidad de la hospitalidad. Abraham acoge junto a su tienda, al 
mediodía, cuando más calentaba el sol, a tres misteriosos personajes, que, en premio a la 
acogida, dejaron para él y su esposa la bendición de la fecundidad. Aludiendo a este 
hecho, la Carta a los Hebreos recomienda la hospitalidad y añade: “Algunos, sin saberlo, 
hospedaron a ángeles” (Hb 13,2). 

Hospitalidad necesaria – como el pan de cada día- para recoger el ansia de vida y el 
instinto de libertad que están en la base de los derechos humanos. La hospitalidad (ver 
p.e la Campaña por la hospitalidad en America 
Latina y el Caribe ) debe estar cada vez más 
apoyada desde los hechos y desde la máxima 
sensibilización, y además , debemos ser 
capaces de dotarla de recursos de todo tipo. 
La Hospitalidad es exigencia de humanidad, 
tanto para quien recibe como para el que es 
recibido, y exige de ambos que sean ante todo 
humanos y renuncien a su inhumanidad. Se 
sitúa más allá del etnocentrismo. 

La misma humanidad reflejada, por seguir con 
las citas literarias tan socorridas este año, esta 
vez en letras de  William Shakespeare cuyo 
aniversario también celebramos hermanado 
con el de Cervantes. Estos versos que pone en 
boca de Santo Tomás Moro sugieren ponerse 
en la piel de los inmigrantes. Cuando pide que 
se imaginen lo que ocurriría si fueran a Europa, 
si tuvieran que ir a España o Portugal,donde 
serían “extraños”. Les está rogando que no 
cometan lo que él mismo llama “una tremenda 
inhumanidad“. 

“Y si os van a desterrar, ¿dónde irías?/¿Qué 
país, por la naturaleza de vuestro “error”, os 
daría cobijo?/ ¿Iríais a Francia o a Flandes?/ ¿O a una provincia alemana, o a España o 
Portugal?/ No, a ningún país que no esté adherido a Inglaterra/ ¿Por qué tenéis que ser 
extranjeros?”. 

Estos versos originales escritos de puño y letra por William Shakespeare, y puestos en 
boca de Tomás Moro  -el autor de Utopía- suponían romper una lanza quijotesca a favor 
de los “hugonotes”, los franceses protestantes peticionarios de asilo en el siglo XVI. 

“Sofocaréis a los “extraños”/ los mataréis, cortaréis sus gargantas, os apropiaréis de sus 
casas”. Son frases del católico Tomás Moro, denunciando primero la intolerancia 
y pidiendo finalmente un trato humano para los franceses. 
Atravesando los siglos… refugiados de ayer y hoy, cuyo único crimen es el ansia de 
vida y el instinto de libertad. 
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President Puigdemont: "Som una nació activa, dinàmica i convençuda del seu futur, 
que se sent capaç a través de la seva gent" 

  
 El cap de l’Executiu ha lliurat la Creu de Sant Jordi a 27 personalitats i 13 

entitats, un guardó que és “el reconeixement a un compromís i a una 
dedicació que un país té el deure de fer” 

  
 “Ens heu dedicat mèrits que han contribuït a combatre la paràlisi, 

especialment en temps adversos”, ha destacat el president 
 
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha manifestat aquest vespre durant 
l’acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi que “Catalunya és una nació activa, 
dinàmica i convençuda del seu futur, una nació que se sent capaç a través de la 
seva gent”. El cap de l’Executiu ha lliurat 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. Uns guardons que, segons ha posat 
en relleu el president, són “el reconeixement a un compromís i a una dedicació que 
un país té el deure de fer”. “Qualsevol país que estimi allò que és i allò que vol ser 
ho ha de reconèixer i ho ha de voler compartir de manera festiva i solemne com 
avui”, ha reblat. 
  
Al llarg del seu parlament, el president de la Generalitat ha volgut posar en valor 
els“mèrits” assolits per les persones i entitats distingides enguany amb la Creu de Sant 
Jordi i que, en paraules de Carles Puigdemont, “han contribuït a combatre la paràlisi, 
especialment en temps adversos”. “La vostra superació, persistència i tenacitat ens 
ajuden a superar la incomprensió, el bloqueig i la manca de generositat que podrien 
acabar paralitzant un país si ningú no fer res”, ha sentenciat.   
 
 
Vegeu: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/292457/ca/president-
puigdemont-som-nacio-activa-dinamica-i-convencuda-seu-futur-sent-capac-traves-seva-
gent.do 
 

Viqui Molins, stj, Creu de Sant Jordi 2016 



   
 

        24 | 34 

 
 
FAMÍLIA VEDRUNA EN MISSIÓ 

Carmelites de la Caritat  
Província Vedruna d’Europa 
Celebrem 190 anys d’història, "abraçant les necessitats dels pobles" 
 
Celebració de la festa (Vic, dia 21 de maig)  
1.- 10 h Acollida  
2.- 10:30 h Reflexió i reconeixement mutu "Família Vedruna en Missió”  
3.- 13:00 h Celebració de l’Eucaristia  
4.- 14:30 h Dinar fratern  
5.- 16:30 h Acte festiu 
 
CASA ESPIRITUALITAT SANT FELIP NERI 
 

CONCERT de Piano SOLIDARI amb CUBA, Asil 
d'ancians a Bahía Honda. 
 
CARINE GUTLERNER, piano 
 
DIUMENGE 8 DE MAIG a les 20h 

El proper 8 de maig a la Casa d'espiritualitat Sant Felip 
Neri tenim un concert solidari amb un asil d'ancians a 
Bahía Honda, Cuba. Encara que tots som conscients de 
que en aquests moments les necessitats son grans en 
molts col·lectius, sense dubte el de la gent gran és un 
d'ells i ens  consta la gran necessitat de suport que 
requereix en aquests moments aquest asil.  

Carine Gutlerner (www.carinegutlerner.com) és una extraordinària Pianista i compositora, 
entre les seves composicions  està la música del film d'Anna Frank   

Actes, cursos, activitats… 
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La pianista Carine Gutlerner i el programa de concert que ha escollit son garantía d'una 
vetllada musical inoblidable. 
Organitza : CESFNeri. Tres Torres | Carrer Nena Casas 37/47 
Més informació: carinamorag@hotmail.com 
 
MASTER ESPIRITUALIDAD TRANSCULTURAL 
 
POSTGRAU: PROCÉS PSICOLÒGIC I PROCÉS MÍSTIC. MADURESA I PATOLOGIA. 
ESPIRITUALITAT: SALUT MENTAL I PSICOPATOLOGIA. 

Es presenta nou curs d’Expertesa (Postgrau) destinat a analitzar la qualitat de 
l’experiència espiritual o religiosa. 

L’Institut Universitari de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon 
Llull) presenta un curs que començarà a partir del mes de setembre del 2016 amb el nom: 
PROCÉS PSICOLÒGIC I PROCÉS MÍSTIC. MADURESA I PATOLOGIA. Espiritualitat: 
Salut Mental i Psicopatologia. Aquesta formació està destinada a estudiar i discernir entre 
allò que és una experiència espiritual sana i allò que forma part de l’espectre 
psicopatològic. El curs també pretén posar en valor l’aportació de l’espiritualitat en l’àmbit 
de la salut. 

La Fundació Vidal i Barraquer s’ha especialitzat des de la seva creació, ara fa cinquanta 
anys, en la investigació dels límits i les confluències entre espiritualitat, mística i salut 
mental, trajectòria per la que recentment ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. 
El Dr. Jordi Font i Rodón (metge psiquiatra; psicoanalista; jesuïta; Medalla Narcís 
Monturiol a la seva trajectòria com a investigador per la Conselleria d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya; i Creu de Sant Jordi a 
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la seva trajectòria científica) ha estat la figura més rellevant en l’estudi de la 
psicopatologia de l’experiència espiritual en l’àmbit internacional. 

El curs es dirigeix a professionals de l’àmbit sanitari: metges, psiquiatres, infermeres, 
psicòlegs clínics i d’altres especialitats; a persones interessades en l’anàlisi de 
l’experiència espiritual; així com a persones que formin part de comunitats de vida 
espiritual, religiosos i responsables d’institucions. S’admetran persones amb títols de 
Grau o Llicenciatura que estiguin en relació amb l’atenció terapèutica. 

El curs està dirigit pel Dr. Jordi Font i el Dr. Francesc Grané. El Consell Acadèmic i 
professorat del curs està format per Dr. Jaume Aguilar, Dr. Miquel Casas, Dr. Ramon 
Echevarría, Dr. Victor Hernández Espinosa, Dr. Ramon Maria Nogués, Dr. Carles Pérez 
Testor, Dra, Pilar Mariné i Dra. Maite Valls. 

Les sessions del curs es realitzen un dissabte al mes, de 9:00h a 13:30h, durant un curs 
acadèmic (d’octubre a juliol). Les places són limitades. Hi ha sessions informatives els 
divendres 15 d’abril, 6 de maig, 3 de juny, 1 de juliol i 16 de setembre, de 16h a 17h, i cal 
inscriure’s prèviament per assistir-hi enviant un mail a:docencia@fvb.cat. 

Podeu sol·licitar més informació per correu electrònic a docencia@fvb.cat o al telèfon 
93.434.00.01. Les sessions informatives i les classes tindran lloc a la seu de la 
FUNDACIÓ VIDAL i BARRAQUER: C/Sant Gervasi de Cassoles 88-90, CP 08022, 
BARCELONA (tocant a la Plaça de la Bonanova). 

 
MONESTIR DE LES PUEL·LES 
 
RECÉS 
Recés silenci contemplatiu 
acompanyat de Lídia i Esteve 
dies: divendres 6 a diumenge 8 de maig 
 
 CONFERÈNCIA 
Ramon Llull avui 
amb Pere Villalba,  
professor de filologia de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 
dia: diumenge 8 de maig 
hora: 6 de la tarda 
 
VETLLA 
Vetlla de Pentecosta 
dia: dissabte 14 de maig 
hora: 7 de la tarda 
 
TALLER DE CAL·LIGRAFIA 
Iniciació a la lletra itàlica 
amb Conxa Adell i Cardellach 
dia: dissabte 21 de maig 
hora: tot el dia 
 
I també RECÉS D'ESTIU A LA CIUTAT 
Un temps per a cada cosa 
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(resseguint el llibre de Cohèlet o Eclesiastès) 
amb Conxa Adell i Cardellach 
dies: dilluns 25 al dissabte 30 de juliol 
 
Més informació 
www.benedictinessantperepuelles.cat 
 

 

 XVIIIè Simposi de la Fundació Claret: «CATALUNYA ACONFESSIONAL O LAICA?. 
La regulació jurídica del fet religiós i les diverses confessions» 

L’actual Parlament de Catalunya ha creat la Comissió Parlamentària del procés 
constituent, que durant els propers mesos invitarà les diverses entitats i institucions i els 

ciutadans en general a fer 
aportacions a la futura 
constitució catalana. 

Com a Fundació Claret, 
en aquest Simposi, no 
prejutgem ni volem 
defensar cap opció 
política determinada. Amb 
tot, ens sembla que no 
podem restar aliens a un 
debat que implicarà un 
nombre molt significatiu 
de ciutadans i 

d’institucions del nostre País: les aportacions sobre una constitució catalana. Més enllà 
que el procés per a la independència avanci molt, poc o gens, volem oferir un debat que 
ajudi a situar-se en les diverses lectures de la laïcitat i els models jurídics que se’n deriven 
respecte al fet religiós i a la relació d’un estat respecte a les diverses confessions 
religioses i les seves iniciatives educatives, socials, espirituals, etc. 

Pel que fa a l’Església catòlica en concret, cal tenir en compte, a més, que diversos partits 
de l’Estat Espanyol, fa temps que expressen la seva intenció de modificar o fins suprimir 
els acords amb la Santa Seu. Per tant es tracta d’un debat important i de fons que afecta 
diversos àmbits de la projecció pública de les esglésies i grups religiosos. 

La Fundació Claret, en col·laboració amb Justícia i Pau i grup Sant Jordi, s’ha proposat 
d’afrontar aquest debat amb una actitud receptiva i dialogant envers les diverses opcions, 
però aportant-hi alguns plantejaments que ens semblen importants des d’un cristianisme 
obert i conciliar. 

Programa 
 
9:15‐9:45h: recepció i recollida de material 
 
9:45h: presentació del Simposi, a càrrec de Màxim Muñoz, President de la Fundació 
Claret. 
 
10h: Primera ponència: «La llibertat religiosa com a dret humà fonamental en la 
perspectiva del dret internacional i de la doctrina social de l’Església». Eduard Ibáñez, 
doctor en dret i director de Justícia i Pau de Barcelona. 

XVIIIÈ SIMPOSI: “CATALUNYA: ACONFESSIONAL O LAICA?” 
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10:45h: Segona ponència: «Diferents models de relació de l’Estat amb el fet religiós i les 
religions. El model de laïcitat positiva o aconfessionalitat i les seves implicacions». Antoni 
Matabosch, director de 
l’Institut de Ciències 
Religioses de Barcelona, 
membre del Grup de Treball 
Estable de Religions (GTER), 
professor emèrit de la Facultat 
de 
Teologia de Catalunya 
 
11:30h: Descans 
 
12h: Taula Rodona‐Debat obert amb representats dels diversos partits polítics sobre 
les seves propostes respecte a la regulació jurídica del fet religiós i les confessions 
religioses en els diversos aspectes. Marta Rovira, secretària general d’ERC. Lluís 
Rabell, 
president del grup parlamentari «Catalunya Sí que es pot». Jordi Cuminal, diputat per 
CDC i responsable d’Afers Religiosos de «Junts pel Sí». Fernando Sánchez Costa, 
diputat del PP. Moderador: Jordi Roigé, periodista, promotor cultural i director de 
cinema. 
 
13:45h: cloenda del Simposi 
 
Inscripció 
El Simposi té un cost de 10,00 € bescanviables per llibres de l’Editorial Claret. Aquest 
bescanvi es podrà realitzar el mateix dia del Simposi a la Llibreria Claret, i durant els 
tres mesos següents. 
 
Informació pràctica 
Dia: dissabte, 30 d’abril 
Horari: de 9:15h a 13:45h 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret 
Per inscriure’s al Simposi cal omplir el formulari adjunt en aquest enllaç: 
http://www.fundacioclaret.org/xvi‐simposi/ 
Per conèixer tots els detalls referents al Simposi d’enguany podeu consultar el web 
www.fundacioclaret.org 

 
 
 

 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 
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Al llarg del 2015 hem atès a SICAR cat 189 persones, de 
les quals 117 són nous casos mentre que les 72 restants 
corresponen a situacions en seguiment. A més, el 30% de la 

població atesa té entre 18 i 24 anys, de manera que, a l’igual que al 2014, aquesta franja 
d'edat segueix sent la majoritària. Pel que fa a la procedència de les víctimes de tràfic 
d'éssers humans (TEH), per quart any consecutiu, la majoria d'usuàries, un 68%, 
procedeixen del continent africà (especialment de Nigèria) tot i que en total, al 2015, hem 
atès 29 nacionalitats.  

A diferència d'altres anys, s'ha incrementat el nombre de menors atesos, arribant a la 
xifra de 38; i ha augmentat també la detecció d'indicis de tràfic de persones en llocs 
fronterers habilitats com l'aeroport de Barcelona-El Prat, 6 dones. Dels 38 menors 
atesos, 15 són fills / es d'usuàries, 5 són MINAs (menors immigrants no acompanyades) i 
10 corresponen a altres situacions.  

Un cop detectada o identificada com a víctima de TEH, en coordinació amb altres ens 
públics o privats, la dona accedeix de manera voluntària a 
SICAR cat. Posteriorment, es dissenya una intervenció 
individual, coordinada per un equip interdisciplinari, en la qual 
s'acorden amb la dona els objectius del seu procés. La dona 
pot accedir a un, diversos o tots els serveis del programa 
(retorn voluntari, residencial, salut, assistència jurídica, atenció 
social, formació i treball).  

El Servei d'Informació i Orientació, que compta amb un telèfon 
d'Emergència actiu les 24 hores els 365 dies de l'any, va 
atendre 117 casos. Les principals vies d'accés d'aquestes 
demandes han estat: 49% Forces de Seguretat de l'Estat, 29% 
ONGs i 15% Serveis Públics. El 42% d'aquestes demandes 
procedeixen de la ciutat de Barcelona i el 37% de la província 
de Barcelona.  

D'una mostra de 29 dones dels 117 casos nous, el 72% 
vénen d'un context familiar de vulnerabilitat social, el 83% 
tenen una relació positiva amb la seva família i el 52% no tenen ningú al seu càrrec.  

Pel que fa a qui va captar-les per ser explotades posteriorment, en la majoria d'ocasions, 
un 35%, van ser les pròpies amistats de la víctima. El 83% d'aquestes 29 dones van ser 
enganyades en l'objectiu pel qual van deixar el seu país d'origen, el 55% no van signar 
cap document abans de marxar i el 35% es van sotmetre a un ritual a manera de 
contracte. A més, un 72% va contreure un deute amb els traficants.  

Pel que fa al viatge, el 51% van fer-lo per vies terrestres i el 45% van viatjar amb avió. El 
66% van ser traslladades passant per diferents països en trànsit i el 34% van fer un viatge 
directe. Un cop a destí, al 34% les va rebre una persona desconeguda mentre que a un 
28% una persona coneguda. El 45% de les dones van fugir de les situacions d'explotació 
per mitjans propis i un 24% ho van fer a través de les Forces de Seguretat. En el 62% dels 
casos, tant la dona com la família es troben en situació de perill.  

El servei jurídic de SICAR cat ha estat el recurs més utilitzat per les usuàries. En total 
s'han formalitzat 17 denúncies, el 76% de les quals com a testimonis protegits. A més, 
s'han aconseguit 28 permisos de residència i treball, 14 per col·laboració policial i 14 per 
situació personal (en aplicació de l'article 59bis de la LOEX). D’altra banda, 12 dones són 
susceptibles de protecció internacional i 6 són sol·licitants d'asil. 

 SICART: memoria 2015
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Seminari d'Inversió Ètica i Responsable per a Congregacions i Institucions Religioses. 
 
Destinataris: administradors/es provincials i generals de congregacions religioses i 
responsables d’aquestes àrees. 
 
Organitza: Bank Degroof 
Petercam  
 
Data: 25 de maig de 2016 
 
Lloc: Bank Degroof Petercam 
Spain. Diagonal 464, Barcelona 
 
Hora: 16:30 – 18:30 
 
Rinascimento Real State 
Ponent: Antonio Sánchez Fraga 
Soci i Administrador Únic  
Ponència: El dinamisme del "patrimoni estable" de les Congregacions i Institucions 
Religioses. Comentaris i reflexions sobre "les línies orientatives per a la gestió dels béns 
dels Instituts de Vida Consagrada". Focus en particular sobre el patrimoni immobiliari. 
Hora: 16:30 - 17: 15h 
 
Christian Brothers Investment Services, Inc (C.B.I.S.) 
Ponent: Alessandro Lombardi 
President de la Divisió Europea 
Ponència: Com invertir en els mercats financers de manera fiable, amb 
responsabilitat social i criteris ètics compatibles amb els valors i principis de 
l'Església catòlica. 
Hora: 17:15 - 18: 00h 
 
La durada aproximada serà de dues hores. Atès que l'aforament és limitat, li preguem 
confirmar la seva assistència abans del 13 de maig al telèfon 93 445 85 32 o mitjançant el 
correu electrònic: eventos@degroofpetercam.com Per a consultes i aclariments sobre 
aquest seminari es poden adreçar a David Mateos, 934458538 i dmateos@privatbank.es 
 
Ponents: 
Antonio Sánchez Praga. Llicenciat en Economia per la Universitat de Valladolid i en Dret 
Canònic (especialitat en dret patrimonial) per la Universitat del Santo Corazón de Roma. 
Actualment es Soci i Administrador Únic de la societat immobiliària Rinascimento Real 
Estate, amb seu a Roma. 
 
Alessandro Lombardi. Graduat en llengües i professor d’ètica i finances en diverses 
universitats. Autor de llibres pels quals ha guanyat algun premi en matèria de divises 
internacionals i en novel·la històrica. 
Actualment és President de la Divisió Europea de Christian Brothers Investments Services 
i promotor de CBIS Global Funds. 
Prèvia a la seva incorporació a CBIS ha estat a BNP Paribas Roma, Banca KBL Fumagalli 
Soldan de Milà i Opere di Religione (Vaticano Bank). 

Seminari d'Inversió Ètica i Responsable per a Congregacions i 
Institucions Religioses 
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Davant de la darrera moció parlamentària que afecta l’escola concertada  

L’aprovació el proppassat dia 21 al Parlament de la moció que insta a “rescindir els 
concerts amb els centres educatius que segreguen per sexe, establint un període de 
transitorietat fins l’inici del curs 2017-2018 per permetre a aquests centres adaptar-se al 
principi de coeducació, per mitjà de l'escolarització mixta”, amb el seu debat corresponent 
i les reaccions posteriors, han de ser objecte de seriosa reflexió sobre els esdeveniments 
que ens toca viure.  

Som una realitat social i democràtica de dret, on tenen cabuda totes les opcions 
ideològiques sempre i quan assumeixin el límit comú de la subjecció als principis i valors 
democràtics. Som també una societat que, dins de l’àmbit educatiu, ens hem donat un 
conjunt de bases que contemplen una educació per a tots en règim de llibertat. Una 
llibertat que comporta que pares i mares puguin triar el model educatiu que millor s’avingui 
a les seves conviccions religioses i morals. Una llibertat que legitima les titularitats a crear 
i dirigir centres docents, dotant-los d’un ideari o caràcter propi. Uns principis de llibertat i 
democràcia que en definitiva consagren la pluralitat, la convivència i el respecte a les 
institucions que promouen projectes educatius i a les famílies que hi confien, i que 
obliguen les Administracions a dotar-les dels suficients recursos per garantir-ne l’exercici.  

Uns principis que a Catalunya comporten el compromís d’un model educatiu específic 
que, en paraules de la Presidència de la Generalitat del passat mes de febrer, “el Servei 
d’Educació de Catalunya, que el conformen els centres sostinguts amb fons públics, 
centres públics i privats, és un model d’èxit, d’innovació i de qualitat que està del tot 
integrat i del tot garantit amb la Llei d’Educació. I és el model que continuarem aplicant”.  

Si és així, quina raó de ser té l’aprovació de mocions com la que assenyalem? Hauríem 
de tenir la suficient capacitat de discerniment per entendre que actuacions com aquestes 
no persegueixen rebutjar un determinat model pedagògic o una concreta institució del 
món de l’ensenyament. El que aquesta actuació significa és la voluntat de determinades 
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forces polítiques de qüestionar el model del Servei d’Educació de Catalunya amb l’objectiu 
final d’expulsar de l’ordenament les escoles concertades, actuant amb el pretès objectiu 
de criticar un concret model d’ensenyament per continuar les accions que condueixin al 
rebuig final i total de la presència dels centres concertats, o de limitar-ne la presència a 
una mínima expressió.  

Podem pensar que això és il·legal, que trenca els principis de consens que la societat s’ha 
atorgat, que no se’n podran sortir... és possible. Però el cert és que darrerament vivim 
situacions en què el debat sobre el rol de la concertada és present contínuament. I això no 
és positiu ni afronta la veritable problemàtica de l’Ensenyament.  

La contundència amb què la Consellera d’Ensenyament ha reaccionat davant l’aprovació 
de la moció ens tranquil·litza, d’entrada. Ha declarat quelcom que el nostre sector no està 
percebent darrerament, encara que sigui absolutament lògic i conseqüent amb 
l’ordenament. La Consellera assegura que no es poden retirar els concerts a les escoles 
que segreguen per sexe, ja que la Llei d'Educació de Catalunya no ho permet; confirma 
que la LEC prioritza l'escola mixta, però no prohibeix la resta, i ha recordat que el 
programa electoral de JxSí i el programa de govern preveuen "mantenir i desplegar" la 
LEC, no pas modificar-la.  

No es 
prodig
uen 
aquest 
tipus 
de 
declar
acions
. Ans 

al contrari, el que s’acostuma a publicar va adreçat en un sentit diametralment oposat. 
Fixem-nos també que el context a què fa referència la Consellera es limita a l’actual 
legislatura. Un compromís clar en defensa del model actual, però limitat en el temps.  

Si entre tots, i per una àmplia majoria, ens hem dit que volem un sistema educatiu plural, 
on tenen cabuda diferents opcions, públiques i privades, dotades d’un ideari i d’un 
caràcter propi, expressió de llibertat, de pluralitat i de respecte, amb l’única limitació de 
respectar la legislació i els principis constitucionals, hem de ser responsables i coherents 
amb el marc fixat.  

Si ens creiem la democràcia i els seus fonaments i veiem en la llibertat de persones i 
institucions el principi vertebrador de l’ensenyament, i en el rigor i la qualitat acadèmica 
els fonaments de l’educació, no podem acceptar determinades actuacions. No podem 
baixar la guàrdia, perquè qui no creu en la pluralitat, en la llibertat, en el dret d’elecció de 
centres... continuarà treballant per imposar la seva idea. Per la bona salut del país, pel 
bon fi de les nostres institucions, això no ho podem permetre.  

Seguim en campanya: ara la postobligatòria!  

Logos, imatge... Material Tria Escola Cristiana: incorporeu-los a les vostres accions.  

Cercador www.triaescolacristiana.cat.  

Twitter @EscolaCristiana: seguiu-lo i mencioneu-lo en els vostres missatges per 
aconseguir retweets, utilitzeu les etiquetes #TriaEscolaCristiana #TrobaBonaEscola 
#EscollirEscola #DretADecidirEscola.  

Facebook Tria Escola Cristiana: feu m’agrada, convideu a fer-ho, interactueu amb els 
missatges...  
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 L’exhortació apostòlica “L'alegria de l'amor” és el resultat dels dos sínodes convocats pel 
papa Francesc per tractar sobre la realitat de les famílies. El document presenta tot un 
programa d'acollida a la diversitat de situacions que viuen els matrimonis i les famílies del 
segle XXI. 
 
“Signes dels temps” emet un programa monogràfic dedicat a analitzar aquest document 
pontifici. Taula rodona amb la participació d’Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat, Marisol Ortiz, membre l’Equip Família de CVX Catalunya, i Xavier Padilla, 
membre de la pastoral familiar de la parròquia de Santa Maria del Mar de Barcelona.  

 
Data: 1 de maig de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,15 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016  ABRIL  
30 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes a Madrid 

      MAIG 
2 dl CEVRE: formació inicial 
3 dt URC: Junta directiva 
9 dl CEVRE: formació inicial 

15 dg Festa de la Pentecosta 
16 dl Festa: segona Pasqua (Barcelona) 
19 dj SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relación Bisbes i Religiosos) 
22 dg Festa de la Santíssima Trinitat: jornada Pro Orantibus 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

Signes dels temps a TV3 : « L’alegria de l’amor » 
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23 dl CEVRE: formació inicial 
30 dl CEVRE: formació inicial 

 

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 
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