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MISSATGE DEL PAPA FRANCISCO  

COMUNICACIÓ I MISERICÒRDIA: UNA TROBADA FECUNDA 

Estimats germans i germanes: 
 
L'Any Sant de la Misericòrdia ens convida a reflexionar sobre la relació entre comunicació 
i misericòrdia. En efecte, l'Església, unida a Crist, encarnació viva de Déu Misericordiós, 
està cridada a viure la misericòrdia com a tret distintiu de tot el seu ésser i actuar. El que 
diem i com ho diem, cada paraula i cada gest, hauria d'expressar la compassió, la 
tendresa i el perdó de Déu envers tots. L'amor, per la seva naturalesa, és comunicació, 

porta a l'obertura, no a 
l'aïllament. I si el nostre cor i 
els nostres gestos estan 
animats per la caritat, per 
l'amor diví, la nostra 
comunicació serà portadora 
de la força de Déu. 

Com a fills de Déu som 
cridats a comunicar amb tots, 
sense exclusió. En particular, 
és característic del llenguatge 
i de les accions de l'Església 
transmetre misericòrdia, per 
tocar el cor de les persones i 
sostenir-les en el camí cap a 
la plenitud de la vida, que 
Jesucrist, enviat pel Pare, ha 

vingut a portar a tothom. Es tracta d'acollir en nosaltres i de difondre al nostre voltant 
l’escalf de l'Església Mare, de manera que Jesús sigui conegut i estimat, aquest escalf 
que dóna contingut a les paraules de la fe i que encén, en la predicació i en el testimoni, 
«l’espurna» que els fa vius. 

La comunicació té el poder de crear ponts, d'afavorir la trobada i la inclusió, enriquint 
d'aquesta manera la societat. És bonic veure persones que s'afanen en triar amb compte 
les paraules i els gestos per superar les incomprensions, guarir la memòria ferida i 
construir pau i harmonia. Les paraules poden construir ponts entre les persones, les 
famílies, els grups socials i els pobles. I això és possible tant al món físic com en el digital. 
Per tant, que les paraules i les accions siguin apropiades per ajudar-nos a sortir dels 
cercles viciosos de les condemnes i les revenges, que segueixen embolicant individus i 
nacions, i que porten a expressar-se amb missatges d'odi. La paraula del cristià, 
tanmateix, es proposa de fer créixer la comunió i, fins i tot quan ha de condemnar amb 
fermesa el mal, prova de no trencar mai la relació i la comunicació. 

Voldria, per tant, convidar les persones de bona voluntat a descobrir el poder de la 
misericòrdia de guarir les relacions danyades i de tornar a portar pau i harmonia a les 
famílies i a les comunitats. Tots sabem en quina manera les velles ferides i els 
ressentiments que arrosseguem poden atrapar les persones i impedir-los comunicar-se i 
reconciliar-se. Això val també per a les relacions entre els pobles. En tots aquests casos 
la misericòrdia és capaç d'activar una nova manera de parlar i dialogar, com tan 
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eloqüentment va expressar Shakespeare: «La misericordia no és obligatòria, cau com la 
dolça pluja del cel sobre la terra que està sota d’ella. És una doble benedicció: beneeix el 
qui la concedeix i al qui la rep» (El mercader de Venècia, Acte IV, Escena I). 

És desitjable que també el llenguatge de la política i de la diplomàcia es deixi inspirar per 
la misericòrdia, que mai no dóna res per perdut. Faig una crida sobretot als qui tenen 
responsabilitats institucionals, polítiques i de formar l'opinió pública, que estiguin sempre 
atents a la manera d'expressar-se quan es refereixen a qui pensa o actua de forma 
diferent, o als qui han comès errors. És fàcil cedir a la temptació d'aprofitar aquestes 
situacions i alimentar d'aquesta manera les flames de la desconfiança, de la por, de l'odi. 
Cal, tanmateix, valentia per orientar les persones cap a processos de reconciliació. I és 
precisament aquesta audàcia positiva i creativa la qual ofereix veritables solucions a 
antics conflictes així com l'oportunitat de dur a terme una pau duradora. «Feliços els 
compassius: Déu se'n compadirà! […] Feliços els qui treballen per la pau: Déu els 
anomenarà fills seus!» (Mt 5,7.9). 

Com desitjaria que la nostra manera de comunicar, i també el nostre Servei de pastors de 
l'Església, mai no expressés l'orgull superb del triomf sobre l'enemic, ni humiliés a qui la 
mentalitat del món 
considera perdedors i 
material de rebuig. La 
misericòrdia pot ajudar a 
mitigar les adversitats de la 
vida i a oferir escalf als qui 
han conegut només la 
fredor del judici. Que l'estil 
de la nostra comunicació 
sigui tal, que superi la lògica 
que separa netament els 
pecadors dels justos. 
Nosaltres podem i hem de 
jutjar situacions de pecat –
violència, corrupció, 
explotació, etc.–, però no 
podem jutjar les persones, perquè només Déu pot llegir en profunditat els cors. La nostra 
tasca és amonestar qui s'equivoca, denunciant la maldat i la injustícia de certs 
comportaments, a fi d'alliberar les víctimes i d'aixecar al caigut. L'evangeli de Joan ens 
recorda que «la veritat us farà lliures» (Jn 8, 32). Aquesta veritat és, en definitiva, Crist 
mateix, la dolça misericòrdia del qual és el model per a la nostra manera d'anunciar la 
veritat i condemnar la injustícia. La nostra tasca primordial és afirmar la veritat amb amor 
(cf. Ef 4, 15). Només paraules pronunciades amb amor i acompanyades de mansuetud i 
misericòrdia toquen els cors dels qui som pecadors. 

Paraules i gestos durs i moralistes corren el risc d’enfonsar més a qui voldríem conduir a 
la conversió i a la llibertat, reforçant el seu sentit de negació i de defensa. Alguns pensen 
que una visió de la societat arrelada en la misericòrdia és injustificadament idealista o 
excessivament indulgent. Però provem de reflexionar sobre les nostres primeres 
experiències de relació al si de la família. Els pares ens han estimat i apreciat més pel que 
som que per les nostres capacitats i els nostres èxits. Els pares volen, naturalment, el 
millor per als fills, però el seu amor mai no està condicionat per l'abast dels objectius. La 
casa paterna és el lloc on sempre ets acollit (cf. Lc 15,11-32). Voldria encoratjar tots a 
pensar en la societat humana, no com un espai on els estranys competeixen i busquen 
prevaler, sinó més aviat com una casa o una família, on la porta està sempre oberta i en 
la qual els membres s'acullen mútuament. 
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Per a això, és fonamental escoltar. Comunicar significa compartir, i per compartir es cal 
escoltar, acollir. Escoltar és molt més que sentir. Sentir fa referencia a l'àmbit de la 
informació; escoltar, tanmateix, evoca la comunicació, i necesita proximitat. L'escolta ens 
permet assumir l'actitud justa, deixant enrere la tranquil.la condició d'espectadors, usuaris, 
consumidors. Escoltar significa també ser capaços de compartir preguntes i dubtes, de 
recórrer un camí al costat de l'altre, d'alliberarse de qualsevol presumpció d'omnipotència i 
de posar humilment les mateixes capacitats i els mateixos dons al servei del bé comú. 

Escoltar mai és fàcil. De vegades és més còmode fingir ser sord. Escoltar significa 
prendre atenció, tenir el desig de comprendre, de valorar, respectar, custodiar la paraula 
de l'altre. En l'escolta s'origina una espècie de martiri, un sacrifici de si mateix en el qual 
es renova el gest realitzat per Moisès davant de l'esbarzer ardent: treure's les sandàlies al 
«terreny sagrat» de la trobada amb l'altre que em parla (cf. Ex 3,5). Saber escoltar és una 
gràcia immensa, és un do que s'ha de demanar per poder després exercitar-se practicant-
ho. 

També els correus electrònics, els missatges de text, les xarxes socials, els fòrums poden 
ser formes de comunicació plenament humanes. No és la tecnología la que determina si 
la comunicació és autèntica o no, sinó el cor de l'home i la seva capacitat per utilitzar bé 

els mitjans a la 
seva disposició. 
Les xarxes socials 
són capaces 
d'afavorir les 
relacions i de 
promoure el bé de 
la societat, però 
també poden 
conduir a una 
ulterior polarització 
i divisió entre les 
persones i els 
grups. L'entorn 
digital és una 

plaça, un lloc de encontre, on es pot acariciar o ferir, tenir una discussió profitosa o un 
linxament moral. Demano que l'Any Jubilar viscut en la misericòrdia «ens faci més oberts 
al diàleg per conèixer-nos i comprendre'ns millor; elimini tota forma d'entossudiment i 
menyspreu, i allunyi qualsevol forma de violència i de discriminació» (Misericordiae vultus, 
23). També en xarxa es construeix una veritable ciutadania. L'accés a les xarxes digitals 
porta amb si una responsabilitat per l'altre, que no veiem però que és real, té una dignitat 
que ha de ser respectada. La xarxa pot ser ben utilitzada per fer créixer una societat sana 
i oberta a la posada en comú. 

La comunicació, els seus llocs i els seus instruments han implicat una obertura dels 
horitzons per a moltes persones. Això és un do de Déu, i és també una gran 
responsabilitat. M'agrada definir aquest poder de la comunicació com a «proximitat». La 
trobada entre la comunicació i la misericòrdia és fecunda en la mesura que genera una 
proximitat que es fa càrrec, consola, cura, acompanya i celebra. En un món dividit, 
fragmentat, polaritzat, comunicar amb misericordia significa contribuir a la bona, lliure i 
solidària proximitat entre els fills de Déu i els germans en humanitat. 
 
Vaticà, 24 de gener de 2016 
 
Francesc 
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
A LOS PARTICIPANTES EN EL CAPÍTULO GENERAL 

DE LA ORDEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED (MERCEDARIOS) 

Sala del Consistorio  
Lunes 2 de mayo de 2016 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Les doy la bienvenida y agradezco al Padre Pablo Bernardo Ordoñe sus palabras. 
Encomiendo al Señor los trabajos de esta asamblea capitular y los proyectos de bien que 
se programan para este sexenio, confiando a la maternal protección de Nuestra Señora 
de la Merced el nuevo equipo de gobierno que surgirá de vuestra deliberación. 

Con el lema «La Merced: memoria y profecía en las periferias de la libertad» están 
afrontando este Capítulo General que se abre a la próxima celebración del octavo 
centenario de la Orden. Una memoria que evoca las grandes gestas cumplidas en estos 
ocho siglos: la obra de la redención de cautivos, la audaz misión en el nuevo mundo, así 
como a tantos miembros ilustres por santidad y letras que engalanan su historia. 
Ciertamente, mucho hay que recordar, y nos hace bien recordar. 

Pero este recuerdo no debe limitarse a una exposición del pasado, sino que ha de ser un 
acto sereno y consciente que nos permita evaluar nuestros logros, sin olvidar nuestros 
límites y, sobre todo, afrontar los desafíos que la humanidad nos plantea. Este capítulo 
puede ser una ocasión privilegiada para un diálogo sincero y provechoso que no se quede 

«La Merced: memoria y profecía en las periferias de la libertad» 
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en un pasado glorioso, sino que examine las dificultades encontradas en ese camino, las 
vacilaciones y también los errores. La verdadera vida de la Orden ha de buscarse en el 
constante esfuerzo por adecuarse y renovarse, a fin de poder dar una respuesta generosa 
a las necesidades reales del mundo y de la Iglesia, siendo fieles al patrimonio perenne del 
que son depositarios. 

Con este espíritu, podemos hablar realmente de profecía, no podemos hacerlo de otro 
modo. Porque ser profeta es prestar nuestra voz humana a la Palabra eterna, olvidarnos 
de nosotros mismos para que sea Dios quien manifieste su omnipotencia en nuestra 
debilidad. El profeta 
es un enviado, un 
ungido, ha recibido un 
don del Espíritu para 
el servicio del santo 
Pueblo fiel de Dios. 
Ustedes han recibido 
también un don y han 
sido consagrados para 
una misión que es una 
obra de misericordia: 
seguir a Cristo 
llevando la buena 
noticia del Evangelio a 
los pobres y la 
liberación a los cautivos (cf. Lc 4,18). Queridos hermanos, nuestra profesión religiosa es 
un don y una gran responsabilidad, pues lo llevamos en vasos de barro. No nos fiemos de 
nuestras propias fuerzas sino encomendémonos siempre a la misericordia divina. La 
vigilancia, la perseverancia en la oración, en el cultivo de la vida interior son los pilares 
que nos sostienen. Si Dios está presente en vuestras vidas, la alegría de llevar su 
Evangelio será vuestra fuerza y vuestro gozo. Dios nos ha llamado además a servirle 
dentro de la Iglesia y dentro de la Comunidad. Sosténganse en este camino común; que 
la comunión fraterna y la concordia en el bien obrar testimonien, antes que las palabras, el 
mensaje de Jesús y su amor a la Iglesia. 

El profeta sabe ir a las periferias, a las que hay que acercarse ligero de equipaje. El 
Espíritu es un viento ligero que nos impulsa hacia adelante. Evocar qué movió a vuestros 
Padres y hacia dónde los dirigió, los compromete a seguir sus pasos. Ellos fueron 
capaces de quedarse como rehenes junto al pobre, al marginado, al descartado de la 
sociedad, para llevarle consuelo, sufriendo con él, completando en carne propia lo que 
falta a la pasión de Cristo (Col 1,24). Y esto un día y otro, en perseverancia, en el silencio 
de una vida entregada libre y generosamente. Seguirles es asumir que, para liberar, 
debemos hacernos pequeños, unirnos al cautivo, en la certeza que así no sólo 
cumpliremos nuestro propósito de redimir, sino que encontramos nosotros también la 
verdadera libertad, pues en el pobre y el cautivo reconocemos presente a nuestro 
Redentor. 

En el octavo Centenario de la Orden, no dejen de «proclamar el año de gracia del Señor» 
a todos aquellos a los que son enviados: a los perseguidos por causa de su fe y a los 
privados de libertad, a las víctimas de la trata y a los jóvenes de sus escuelas, a los que 
atienden en sus obras de misericordia y a los fieles de las parroquias y las misiones que 
les han sido encomendadas por la Iglesia. Para cada uno de ellos y para la entera familia 
mercedaria va mi bendición y también mi ruego de que no se olviden de rezar por mí. 
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“Una vida endolcida no té esma de fer mal” 

«Pau i bé!», li diem al pare Joan Botam quan surt a rebre’ns a la seva cel·la dels 
Caputxins de Sarrià. Malgrat que està delicat de salut, no ha dubtat a concedir-nos 
aquesta entrevista amb motiu del premi Constructors de Pau 2015, concedit per l’Institut 
Català Internacional per la Pau. La salut és delicada, però la seva vitalitat i memòria 
prodigiosa es mantenen en bon estat de forma. Botam farà 90 anys el proper 21 de 
setembre, un temps que per als que són de pagès com ell, nascut a les Borges Blanques, 
remet a la verema i a la dolçor embafadora del raïm. 

Catalunya Cristiana | Carme Munté | 1 maig 2016 | Fotos pp. 4 i 6: Agustí Codinach 

 
Pau i bé! Quin és el sentit d’aquesta salutació? 
A l’Edat Mitjana, en temps de sant Francesc, hi havia una mena de trobador que anava 
cridant pels pobles «pau i bé». El franciscanisme va assumir aquesta expressió per a la 
seva espiritualitat i moviment cultural.  
 
En rebre el Premi ICIP Constructors de Pau 2015, vostè va dir que «la pau és la gran 
utopia que ens interpel·la d’arrel i sedueix». Quins elements la fan possible?  
Entenc la pau com un procés. No és estàtica, sinó que és un procés vital que s’identifica 
amb la mateixa vida que és creixença, moviment, creativitat, interrelació, harmonia. És 
d’alguna manera allò que presidex l’univers en el seu secret i en la seva intimitat. Aquelles 
voluntats, sensibilitats i moviments impulsius —espirituals, culturals— que insereixen en 
aquesta línia secreta de creixença són els constructors de pau. La pau no és tranquil·litat, 
sinó que és efervescència, moviment sempre en marxa vers aquesta utopia del secret del 
misteri, que evidentment per al creient és el principi que tot ho presideix, i per al no creient 
és aquest punt de referència vers el qual ens encaminem. En diem utopia de pau. 

El caputxí Joan Botam ha rebut el premi ICIP constructors de pau 2015
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Per construir la pau cal estar en pau amb un mateix?  
La pau és fonamentalment vida i testimoniatge. Quan assistia a les grans convencions 
sobre la pau, el que m’interessava no eren les elucubracions o especulacions d’uns i 
altres, sinó el seu interès a establir un punt de coincidència, una sintonia perfecta, en què 
tots es trobessin des del punt de vista de l’experiència humana, que, en definitiva, és una 
experiència relacional.  
 
La pau es conrea primerament a la infància. És determinant? Vostè va viure en una 
família en pau? 
Moltíssim. La meva primera pau és una pau familiar. Neixo en una família d’una parella 
que s’estima, que va festejar durant deu anys, que tenia la il·lusió del primer fill. Tant la 
meva germana com jo vam néixer al setembre en un poble de pagès, és a dir, al temps de 
la verema. En aquella època, les abelles que volten pels coves de raïm van tan llamineres 
de most que no tenen ni esma de 
picar o de posar el fibló. Una vida 
endolcida, una vida realitzada, una 
vida equilibrada no té esma de fer 
mal.  
 
El juny del 1939 ingressà a 
l’escola dels Caputxins de les 
Borges Blanques. Va descobrir 
un tarannà diferent d’Església? 
L’any 1939 els Caputxins van obrir 
l’escola a les Borges a tothom, 
sense cap mena de discriminació. 
Al poble, evidentment, hi havia gent 
maltractada, ressentida, que 
mútuament s’odiava. Recordo el director de l’escola passejant pel claustre tot posant pau 
entre persones enfrontades. Els caputxins van tenir una actitud d’obertura, de diàleg, 
d’acceptació, de catalanitat que no es va perdre mai, i amb una religiositat que respirava 
fejocisme. 
 
El seu pare, que mostrava sintonia amb l’anticlericalisme de l’època, no es va 
prendre gaire bé que vostè optés per la vida religiosa. Ho van viure amb pau a la 
seva família? 
Sí. Els pares no eren iguals. El pare tenia una sensibilitat de treballador, de progrés, de 
drets humans, d’honestedat, valors rebuts de la il·lustració. La mare era, en canvi, una 
dona interioritzada, que pregava i per conseqüent tenia una sensibilitat que anava més a 
fons de l’experiència humana. S’avenien molt. Aquell ambient em va fer sensible a les 
exigències i a les sintonies que et porten a la pau. Això em va predisposar, en converses 
amb el meu amic Jaume Vallès, a la vida religiosa. El Jaume, membre d’Acció Catòlica, 
tenia una il·lusió de vida familiar profunda. Jo m’hi sentia en sintonia però des d’un altre 
desig de més llibertat, de més volada. A l’escola dels Caputxins de les Borges ja havia 
rebut el missatge evangèlic. Sant Francesc d’Assís representava per a mi una mena 
d’atractiu, de punt de referència, d’il·luminació, que em va portar a sentir la crida a la vida 
franciscana. El pare no se n’adonava, però la mare, sí. Ella va entendre de seguida que 
em passava alguna cosa, ho devia comentar amb el pare i ell s’hi va revoltar. Va 
començar a buscar arguments en contra: no tenia 18 anys, era l’hereu, els amics 
l’avergonyirien… però mentrestant la mare em preparava l’equipatge. I quan va arribar el 
moment, el pare va reaccionar amb una línia de consens que demostrava la seva 
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honestedat, rectitud i dignitat d’home. «El que vas a fer no m’agrada, però mai que 
rectifiquis, aquesta és casa teva.» 
 
Vostè ha estat testimoni de la guerra civil, la postguerra i la Segona Guerra Mundial. 
Això marca una trajectòria? 
Doncs sí. Recordo un dia de primers de gener del 1939, l’avi i jo havíem sortit als plans de 
l’Albi. Asseguts, vigilàvem les mules, i en aquell moment van comparèixer els bombarders 
alemanys Stuka vomitant sobre el poble la seva càrrega mortífera. «Avi, esteu trist?», li 
vaig preguntar. «Sí, Joan, això és el final, d’aquesta no sé si ens en sortirem.» Per tant, la 
guerra va ser un impacte emocional terrible. Al primer bombardeig al meu carrer va haver-
hi 40 morts, en un poble de 5.000 habitants. I senties els xiscles, la polseguera, i la gent 
que deia: «Que acabi la guerra, no importa qui guanyi.» Per tant, sentia un refús instintiu a 
la guerra, perquè la guerra és un infern. No hi ha ni vencedors ni vençuts, tots som 
perdedors.  
 
El papa Francesc parla avui d’una tercera guerra mundial en fascicles. 
La Segona Guerra Mundial, com la primera, va ser de blocs enfrontats, mentre que 
actualment hi ha un fraccionament terrible. Hi ha guerra als països nous de l’Àfrica, al món 
àrab també s’hi viu una guerra interna, i cal sumar-hi les hostilitats entre les potències 
occidentals. No hem resolt el problema de la reconciliació, de la justícia i de la pau, no hi 
ha arbitratge internacional sobre els temes de conflicte. 
 

Vostè va ser consiliari de 
Pax Christi, des del 1956, 
un moviment internacional 
nascut arran de la Segona 
Guerra Mundial per 
treballar la pau i la 
reconciliació. 
Jo venia tocadet de la tensió 
antropològica entre cultura 
castellana i cultura catalana 
que havia viscut en pròpia 
pell a Salamanca, on vaig 
constatar que respecte de la 
catalanitat i de Catalunya hi 
havia una mala disposició 
evident. A l’etapa de Roma 
vaig descobrir un clima de 
recuperació democràtica, de 
llibertat, de diàleg i debat, 
d’una Església que esperava 
una renovació. L’any 1955 
vaig arribar amb aquests 
antecedents a Barcelona. 
Em va venir a trobar Víctor 
Seix, un dels responsables 

de Pax Christi, un moviment laic catòlic internacional que en aquella època permetia una 
obertura. Entre les iniciatives que vam dur a terme, cal destacar les rutes de la pau que 
podien ser locals o internacionals. L’any 1960 vam organitzar la ruta de Montserrat, que 
recorregué tot Catalunya i en la qual vaig introduir el tema de la no-violència activa, dels 
moviments de resistència pacífica, d’objecció de consciència, de la consciència moral, de 
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l’ètica cristiana. Va venir després l’encíclica Pacem in terris, de Joan XXIII, i va ser un 
bàlsam. 
 
Posteriorment es va crear l’Institut Víctor Seix de Polemologia. 
L’any 1967 Víctor Seix va morir a Frankfurt d’un accident de tramvia. Pax Christi va crear 
l’Institut Víctor Seix de Polemologia, amb l’objectiu d’estudiar l’arrel dels conflictes per tal 
d’anticipar-s’hi. 
Calia anar a les 
arrels des del punt 
de vista 
antropològic, 
històric, social i 
econòmic. De fet, 
quan vaig arribar al 
noviciat caputxí 
d’Arenys de Mar 
l’any 1945,  aquesta 
idea germinal de la 
pau se’m va 
il·luminar com un do 
de Déu per a la 
humanitat i per a la 
història. Aquest do 
el vaig veure 
d’entrada des de 
sant Francesc com alguna cosa còsmica. En el càntic de sant Francesc («germà sol, 
germana lluna, germanes estrelles, germana mare terra, germans els que es reconcilien 
per amor») hi ha una visió d’univers creat del qual formem part. Així com podem parlar de 
pau còsmica, també podem fer-ho de pau històrica, de pau humana, de pau reconciliada, 
en definitiva, d’una pau sense adjectius. 
 
Té sentit ser pacifista avui dia? 
El moviment per la pau no ha mort, hi ha un moviment dispers, potser no gaire connectat 
ni organitzat, però hi ha ganes i insistència de pau. Quan des de Roma em mirava 
Catalunya en la perspectiva del retorn, vaig tenir la sort de comptar amb el mestratge del 
pare Miquel Batllori, que em va dirigir la tesi, Arnau de Vilanova, moralista, i amb el qual 
passava llarguíssimes estones de conversa. Em deia: «A Catalunya no s’introduirà mai la 
violència, perquè Catalunya és profundament contrària a la guerra.» Ha patit les guerres, 
mai no n’ha vençut cap i, per tant, està en el bon camí del refús instintiu a la violència. 
Després de presentar la tesi, un membre del tribunal em va dir: «Ara arribaràs a 
Catalunya, et faran provincial i tota aquesta recerca s’haurà acabat.» 
 
I així va ser! 
No me’n pendeixo. M’han elegit democràticament en cinc ocasions. No m’hi he pogut 
negar, perquè no pots posar-te d’esquena a la realitat de la vida, de la societat, de la teva 
fraternitat.  
 
Quan a vostè li va tocar enfrontar-se al règim arran de la Caputxinada, tenia dubtes? 
Ni dubtes ni certeses, no era un plantejament conceptual. En certs moments no tens 
temps de pensar. De tu ha de sortir una cosa de la teva dignitat, de la teva identitat, de la 
teva forma de ser. 
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Vostè és president del Centre Ecumènic de Catalunya. Com les esglésies cristianes 
poden parlar de pau i reconciliació si prèviament no estan reconciliades? 
El moviment ecumènic va néixer l’any 1955 als Caputxins de Sarrià quan va comparèixer 
el pastor luterà suec Gunnar Rosendal. Amb ell vam incentivar les primeres relacions 
ecumèniques, que no eren per motius creients, sinó per la defensa dels drets humans. 
Pax Christi treballava per la pau, però aquí a casa teníem problemes al nostre abast, 
ciutadans com els protestants que eren discriminats, perseguits, maltractats i ofesos. 
T’asseguro que les primeres vegades que vaig participar en un acte ecumènic em 
tremolaven les cames. Era tan nou poder pregar amb un creient que tenia una altra 
adjectivació. Era tan impactant tenir consciència que estaves cometent un acte delictuós. 
Després va arribar el Concili Vaticà II i ens va aportar més profunditat ecumènica. Si no 
responem a la pregària de Jesús que tots siguem u no serem capaços de ser creïbles. 
 
El pas següent ja és amb les altres religions. 
Després de la pregària d’Assís convocada l’any 1986 per Joan Pau II, el cardenal Narcís 
Jubany em va encomanar d’organitzar una pregària interreligiosa a la catedral de 
Barcelona. Ja em tens buscant jueus, budistes, musulmans, quàquers, adventistes… en 
vaig reunir disset.  
 
Quin va ser el moment més complicat?  
A mesura que els participants arribaven al Palau Episcopal, el cardenal Jubany es va 
adonar de la presència dels 
Hare Krishna. Va dir que si hi 
eren ells, ell no sortia. Li vaig 
dir: «Si traiem aquests, els trec 
tots.» Al final s’hi va avenir. Un 
altre moment delicat va ser a 
l’hora de disposar les disset 
denominacions al voltant del 
presbiteri de la catedral. El 
cardenal es volia constituir al 
mig. «Aquestes persones no 
són feligresos seus, vostè ha 
d’exercir d’amfitrió però no de 
president de la pregària», li vaig dir. Finalment també hi va accedir.  
 
Coincidint amb els Jocs Olímpics va néixer el Centre Abraham. Els intents perquè 
mantingués la vocació ecumènica i interreligiosa no van reeixir. Per què? 
El Centre Abraham va ser molt ben construït, però amb pocs recursos. Aquí va haver-hi 
l’equivocació. L’alcalde Pasqual Maragall va cedir els terrenys a l’arquebisbat de 
Barcelona amb el compromís que, després dels Jocs Olímpics, el Centre Abraham 
esdevingués parròquia. Nosaltres, però, havíem preparat un projecte d’actuació, de 
presència i d’integració per tal de prosseguir amb l’experiència dels Jocs Olímpics i fer del 
Centre Abraham un referent de retrobament, d’interreligiositat i de multiculturalitat. Quan 
el cardenal Ricard M. Carles va ser nomenat arquebisbe de Barcelona s’hi va negar. 
 
L’any 2004 es va celebrar el IV Parlament de les Religions a Barcelona, què va 
significar? 
Convidat per l’Ajuntament de Barcelona, vaig participar l’any 1999 al III Parlament de les 
Religions del Món celebrat a Ciutat del Cap. Vam veure que era la gran oportunitat d’obrir 
Barcelona a la seva vocació mediterrània i universal de pau i bé. Per això, vaig enviar una 
carta al director executiu del Parlament, a Chicago, manifestant l’interès de la ciutat de 
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Barcelona per acollir l’esdeveniment, sota el paraigua del Fòrum Universal de les Cultures 
2004. Vam oferir l’experiència més reeixida del Fòrum, ja que va reunir més de 800 
inscrits de tota procedència. 
 
Per aconseguir la candidatura d’organitzar el IV Parlament de les Religions, vostè 
va apel·lar a les arrels històriques de Catalunya. 
Des del punt de vista de la cultura i del pensament, la Catalunya medieval era una cultura 
de pau. El gran objectiu de Ramon Llull era la conversió del món perquè hi hagués pau; 
Arnau de Vilanova tenia la idea de la veritat de l’Evangeli, la concòrdia, la pau i la bondat; i 
Francesc Eiximenis treballava per la pau i la convivència a les ciutats.   
 
Guarda relació amb el que m’ha comentat abans de la «tensió antropològica» entre 
castellans i catalans? 
Crec que sí. Europa està configurada per pobles, i n’hi ha de més bel·licosos que altres. 
Crec que els castellans han nascut de la contesa, des d’Astúries fins al sud han viscut 
sempre en un clima de conquesta, de militarisme, de cavallerositat, de guerra. Això els 
dóna un aire de poder, de 
superioritat. 
 
I els almogàvers? 
Eren unes forces 
assalariades a càrrec 
d’almiralls com Roger de 
Llúria i Roger de Flor, 
sicilians a les ordres dels 
reis de Catalunya i Aragó. 
Quan Roger de Flor, el 
seu líder, va ser 
assassinat a Adrianòpolis, 
es va desfermar la 
venjança catalana que, de 
fet, no era catalana sinó 
dels almogàvers. Van fer 
autèntiques barbaritats. 
L’any 1982 una cinquantena de catalans i catalanes vam visitar el monestir de Simonos 
Petra, al Mont Athos, amb esperit de reconciliació. 
 
Així com les religions havien de ser constructores de pau, ara són 
instrumentalitzades al servei de la guerra. 
Aquest és un dels drames i tergiversacions més malèfiques que es pot fer de l’experiència 
creient. No pot ser que en nom de Déu es mati el germà, no hi ha cap motiu que ho 
justifiqui. En aquest sentit, no pot ser que els líders religiosos es deixin ensarronar per 
interessos espuris. 
 
Amb l’onada d’atemptats terroristes de tipus jihadista, com veu els propers anys? 
Tot i que és terrorífic, no ho és tant com els bombarders Stuka, Hiroshima i Nagasaki, 
Auschwitz. L’experiència humana, en la seva potencialiat, segons l’orientació que prengui, 
dóna aquestes sorpreses. Malgrat tot, la meva fe cristiana em fa ser optimista en el futur. 
Des d’aquesta potencial de fe, de positivitat i de predisposició, penso que és més el bé 
que hi ha que el mal. Per tant, no em deixo impressionar. Em fa mal, em dol, ho considero 
una estupidesa, però no m’aturo. Aquestes contradiccions i paradoxes em demostren que 
el món és viu i té possibilitats. Tot està per fer, tot és possible. 
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Mons. Vives : “És injust oblidar o menysprear tot el bé educatiu realitzat arreu del 
món per tants milers de bons religiosos Maristes que han donat la seva vida pels 
infants, sempre sota el guiatge de la Verge Maria” 

Dissabte dia 30 d’abril va tenir lloc al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes la XVIIIª Trobada diocesana de Vida Consagrada de la Diòcesi d’Urgell. 
Presidits per l’Arquebisbe Joan-Enric i pel Delegat de la Vida Consagrada de la Diòcesi 
d’Urgell, Mn. Jaume Vila, un gran grup de consagrats i consagrades de la Diòcesi es van 
reunir en aquesta celebració pasqual, joiosa i festiva, al Monestir de Sta. Maria de 
Bellpuig.  
  
Després de la salutació inicial del Sr. Arquebisbe i del germà superior de la Comunitat 
marista de Les Avellanes, Gmà. Isidor, tingué lloc la pregària de Laudes que fou 
acompanyada per l’organista Gmà. Simeó Camprubí que feu sonar el magnífic orgue 
recentment arribat a l’església del Monestir d’estètica neobarroca i fabricat a l’Alsàcia, 
ofrena de les pensions militars dels Germans que havien servit durant la 1ª Guerra 
mundial.  
  
A continuació tingué lloc una visita guiada al Monestir a càrrec del Director, Sr. Robert 
Porta. Enguany s’escauen els 850 anys de la fundació del Monestir de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes pels Comtes d’Urgell. Porta presentà el Monestir com “un 
monestir de portes obertes al servei de les persones, la cultura i el territori”. L’1 de febrer 

Bisbat d’Urgell: 
XVIIIª Trobada diocesana de Vida Consagrada a Les Avellanes
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de 1166 un grup de monjos premonstratesos fundaren la primera comunitat del monestir 
sota l’ajut dels Comtes i del Bisbe d’Urgell. Aquell dia es posaren les bases d’una llarga 
història que encara perdura, només interrompuda per l’època posterior a la 
desamortització de Mendizábal. El 1910 els germans maristes van comprar la casa per 
ubicar-hi el seu seminari. És l'espai on 
s'han format més germans maristes de 
tot el món. I tot i que des de 1964 va 
deixar la funció de formació, segueix 
essent un pol de referència en l'àmbit de 
la fe a la comarca de la Noguera, i Casa 
de tots els Maristes de Catalunya. La 
Casa d'Espiritualitat acull, entre d'altres 
activitats, la Pasqua Jove per Setmana 
Santa des de fa més de 40 anys. 
  
L’acte central de la jornada fou la 
celebració de l’Eucaristia presidida pel 
Sr. Arquebisbe i concelebrada per Mn. 
Jaume Vila, el P. Antoni Facerias, S.F. i Mn. David Codina i molt participada per tots els 
consagrats i consagrades de les diverses famílies religioses presents a la Diòcesi. 

  
A la seva homilia l’Arquebisbe donà gràcies pels 
carismes que l’Esperit del Crist Ressuscitat 
reparteix en la seva Església, els animà a viure 
amb intensitat el carisma de la seva fundació ja 
que la suma de les consagracions i dels diversos 
carismes és una riquesa de l’Església que veu 
com a través dels consagrats i consagrades, el 
Senyor Jesús, continua parlant i acompanyant els 
homes i dones del nostre món. Encoratjà els 
religiosos a viure contents en la seva vocació 
consagrada ja que la part que han escollit és la 

millor i exhortà els consagrats a transmetre la fe a les generacions futures pel 
testimoniatge de l’alegria en la pròpia vocació. Glossant l’Evangeli proclamat en aquell 
dissabte de Pasqua recordà als consagrats com Jesús ja anuncia a l’Evangeli que “així 
com m'han perseguit a mi, també us perseguiran a vosaltres; així com no han admès el 
meu ensenyament, tampoc no admetran el vostre”.  Tot consagrat experimentarà en algun 
moment de la seva vida la incomprensió i la creu pel seguiment de Jesús però, lluny de 
desanimar-se, ha de viure amb radicalitat la seva consagració particular. I no cansar-se de 
sembrar i de testimoniar la radicalitat de l’Evangeli i l’amor misericordiós del Pare celestial. 
  
Mons. Vives volgué tenir unes paraules de reconeixement i suport pels Germans Maristes 
de les Escoles per la seva llarga i dilatada història de 200 anys al servei de l’educació dels 
infants i joves, i que gràcies a ells, són molts els qui han rebut una educació i formació 
òptimes. L’Arquebisbe Joan-Enric manifestà el reconeixement d’Urgell i dels consagrats 
de la Diòcesi per tota la gran obra educativa dels Germans Maristes, en aquests moments 
difícils de prova i purificació per a l’Institut religiós. A prop de les relíquies dels Maristes 
màrtirs de la persecució durant la guerra de 1936, no es pot oblidar o menysprear tot el bé 
educatiu realitzat arreu del món per tants milers de bons religiosos Maristes que han 
donat la seva vida pels infants, sempre sota el guiatge de la Verge Maria. 
  
Un dinar de germanor al Monestir clogué la jornada festiva.  
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La presidenta del Parlament, el conseller de Cultura i el P. Abat de Montserrat assisteixen 
a la diada literària montserratina celebrada al Palau Moja de Barcelona 
 
Martí Domínguez, Josep-Ramon Bach i Pep Albanell, entre els guardonats amb els 

Premis Crítica Serra d’Or del 50è aniversari 

El P. Josep Massot fa un balanç “àmpliament positiu” i espera que es pugui 
continuar aquesta iniciativa “amb la mateixa serietat, el mateix esperit de servei al 

país i el mateix sentit de responsabilitat que fins ara” 

 
Barcelona, 2 de maig de 2016. Martí Domínguez ha estat guardonat amb el Premi 
Crítica Serra d’Or 2016 de Novel·la per l’obra La sega. Josep-Ramon Bach s’ha endut 
el de Poesia per Caïm; Pep Albanell el de Narració per Les fantasies del nàufrag; Julià 
Guillamon, el d’Estudis Literaris per Joan Perucho, Cendres i Diamants; i Josep Maria 
Jaumà el de Traducció, per Irlanda indòmita. 150 poemes de W. B. Yeats. Aquests són 
els cinc guardonats de la categoria de Literatura i Assaig. 
 
Dins l’apartat de Recerca, el Premi Crítica Serra d’Or 2016 de Recerca (Humanitats) ha 
estat per l’obra Ramon Llull: vida i obres, de Pere Villalba i Varneda; el de Recerca 
(Altres Ciències) per a La ciència en la literatura, de Xavier Duran. El de Catalanística 
ha estat per Mount Canigó. A tale of Catalonia (J. Verdaguer. Introduction and translation 
by Ronald Puppo), de Ronald Puppo. 
 
Els premiats en la categoria de Teatre han estat per a Joan Yago, que s’endú el de 
Teatre al text de teatre català donat a conèixer per l’estrena o l’edició de You say 
tomato; el de Teatre a l’espectacle teatral per a Ragazzo de Lali Álvarez; i el de Teatre 
a l’aportació més interessant a la companyia Parking Shakespeare. Finalment, els 
guanyadors en la categoria Literatura infantil i juvenil han estat: l’obra Històries de 
Nasrudín, amb text de Halil Bárcena i il·lustració de Mariona Cabassa, que s’emporten 

Premis Crítica Serra d’Or del 50è aniversari 
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l’Infantil; Gisela Pou ha estat premiada amb el Juvenil (Creació) per La noia de la 
mitjanit. I Lemmiscates ha aconseguit el Juvenil (Coneixements) per Arbres. 
 
Aquest migdia s’ha celebrat al Palau Moja de Barcelona l’acte de lliurament dels Premis 
Crítica Serra d’Or 2016, que enguany arriben a la 50a edició. L’acte ha comptat amb 
l’assistència, entre d’altres, de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme 
Forcadell; del conseller de Cultura, Santi Vila; del secretari general de la Diputació de 
Barcelona, F. Xavier Forcadell; a més del P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, i del 
P. Josep Massot i Muntaner, director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Les 
obres premiades corresponen a les més destacades de les publicades l’any 2015, i sense 
que s’hagin presentat a concurs. Cal recordar que els Premis Crítica Serra d’Or no tenen 
dotació econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el 
lliurament d’una serreta d’or, de solapa, que representa la distinció, a càrrec del director 
de Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA), i de la revista Serra d’Or, P. Josep 
Massot i Muntaner. El jurat de l’apartat de Literatura i Assaig ha estat format per Àlex 
Broch, Lluïsa Julià, Marta Nadal, Vinyet Panyella i Josep M. Ripoll. El de l’apartat de 
Recerca l’han compost: Jaume Aulet, Joan B. Culla, Manuel Jorba, Santiago Riera i 
Tuèbols i Joandomènec Ros. Joan-Anton Benach, Francesc Massip, Juan Carlos 
Olivares, Anna Pérez Pagès i Marta Monedero han constituït el jurat de Teatre. Mentre 
que el de Literatura infantil i juvenil, també per encàrrec de Serra d’Or, l’han format 
Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria Ventura. 

El P. Josep Massot assegura que han estat 50 anys molt importants per a la cultura 
“A empentes i rodolons, hem passat cinquanta anys molt importants per a la cultura i per a 
la vida de Catalunya i de la resta de terres catalanoparlants, que sempre han estat molt 
presents als nostres premis –afirma el P. Josep Massot en un article publicat en el número 
de maig de la revista Serra d’Or, en el qual fa un balanç d’aquests 50 anys dels Premis 
Crítica-. El balanç de conjunt que en podríem fer és àmpliament positiu i hem d’agrair als 
jurats la tasca que han anat fent –amb una independència absoluta– i als premiats 
l’interès que han tingut per fer-se presents als actes de lliurament, on hem pogut constatar 
de moltes maneres la il·lusió que els feia rebre un guardó que no havien demanat i que 
des d’un punt de vista material consistia només en una serreta d’or. Esperem que tant 
nosaltres com els nostres successors podrem continuar aquesta iniciativa, amb la mateixa 
serietat, el mateix esperit de servei al país i el mateix sentit de responsabilitat que fins 
ara”. 
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(Glòria Barrete –CR - 2/05/2016) "Una de les decepcions de la vida és descobrir que els 
mitjans de comunicació no diuen la veritat". Amb aquesta dura afirmació va encetar la 
seva xerrada La Veritat en els mitjans de comunicació el periodista Antoni Bassas, dins 
el cicle de conferències sobre actualitat que organitzen els Caputxins de Catalunya. 

"Això no ho dic amb alegria, ho dic amb una pena horrible perquè m'estimo la feina i 
perquè tinc la pretensió de pensar que els meus col·legues també". Els periodistes, 
segons Bassas, "intenten produir informació digna perquè els lectors puguin tenir claus 
per entendre el món en el que vivim". Pressions, interessos diversos, competència 
ferotge... són alguns dels obstacles que fan la feina del periodista més complexa i difícil, 
però al mateix temps hi ha els lectors, els telespectadors, i "un de vegades se sent atrapat 
entre dos focs creuats, entre dos interessos, sovint de manera dramàtica perquè li pot 
anar un càrrec, o un sou". 
 
El quart poder 
Però, com treballen els periodistes? Els periodistes tenen una responsabilitat amb dos 
components que la fan una tasca especial: la difusió massiva de la feina, "ens adrecem a 
públics molt amplis", i la presumpció de credibilitat, "allò de que el que diem és veritat". Els 
professionals de la informació es dirigeixen a grans audiències, i per aquesta capacitat 
d'influir en l'opinió pública i, fins i tot de vegades, de canviar el curs dels esdeveniments, 
"han estat coneguts, encara ara, com el quart poder". El periodista decideix què és notícia 
i que no, ordena les notícies, les relata en diferents formats... 
Ara bé, quan algú parla des d'un mitjà de masses ve avalat per l'ordenament jurídic, pels 
seus estudis, per l'avaluació que fan els seus caps, però malgrat totes aquestes cauteles 
"el periodisme arrossega un dèficit de veritat sovint imputable al periodista", afirma 
Bassas, "i al mal ús de les capacitats professionals", que pot anar des d'un cognom mal 
escrit o mal pronunciat per deixadesa, a comportaments estructurals contraris al contracte 
social. 

Antoni Bassas: "El periodisme arrossega un dèficit de veritat" 
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I per si les dificultats de l'exercici del periodisme no fossin prous, la naturalesa del 
periodisme avui dia "està en plena mutació", recorda el periodista. "El periodisme viu avui 
afectat per la combinació de dos fenòmens: la crisi econòmica i la revolució digital". 
Durant el segle XIX i part del XX fer anar la rotativa i imprimir un diari "era com imprimir 
bitllets de banc". Tot el mercat publicitari havia de passar pel diari, es comencen a crear 
grans empreses comunicatives, s'endeuten i comencen a tenir forts interessos econòmics 
i polítics. "Cada vegada més els criteris professionals es van veure amenaçats pels 
interessos de la propietat dels mitjans. Fer una bona xifra d'audiència era fonamental pels 

ingressos publicitaris i en 
depenia la supervivència del 
mitjà. Els periodistes ho van 
començar a pagar en 
credibilitat". 
 
La precarització del 
periodisme 
En el món post 2008 
coincideixen diversos factors: 
"una baixada de les vendes i de 
la publicitat, i l'explosió 
tecnològica". La informació 
deixa d'estar només en mans de 

les empreses de comunicació i passa a ser "com l'aire que respirem". "Entre els lectors 
comença a imposar-se la idea que no val la pena pagar per un diari", i de cop i volta 
tothom fa de periodista: tuiteja, penja fotos, escriu un blog... els periodistes i les empreses 
de comunicació perden el monopoli de la transmissió. 
"Hi ha una angoixa vital en el periodista compromès amb l'ofici perquè sap quan ha triat la 
notícia, quan té ben posat el focus, quan està incomodant amb la seva denúncia", però es 

desespera, explica Bassas, 
"quan sap que es queda curt i el 
conjunt de la professió no ho 
defensa prou". En els darrers 
deu anys, recorda el periodista, 
"hem anat assistint a la 
precarització del periodisme". El 
deute de les empreses 
periodístiques és prou gran com 
perquè la banca acabi posant les 
seves condicions editorials sovint 
amb aliança amb el poder polític. 
Bassas ha confessat que sovint li 
pregunten per què si les notícies 

són les mateixes els diaris les expliquen diferents. "Doneu gràcies quan en el quiosc 
pugueu trobar tots els enfocaments; dels enfocaments en periodisme diem línia editorial, 
cada mitjà en té un". El periodista ha analitzat també la característica més atribuïda als 
periodistes: l'objectivitat. "Em sembla una aspiració noble, però gairebé impossible de 
complir", ha afirmat. "Al periodista li costa ser objectiu perquè per ser-ho s'ha de ser un 
objecte". 
 
La responsabilitat en la subjectivitat 
Certament el periodista ha de deixar de banda els seus gustos i les seves fòbies, però no 
les seves reflexions. "Al periodista el paguen per pensar", ha afirmat Bassas. Periodisme 
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és contestar una sèrie de preguntes: Què ha passat, a qui li ha passat, quan, on, com, i 
per què ha passat. Totes aquestes preguntes, "sobretot la del per què, demana la 
intervenció d'un professional". Per a Bassas, el millor periodista "serà qui millor ús faci de 
la seva subjectivitat, el millor periodista serà el més professionalment subjectiu". D'aquí 
que al periodista li puguem exigir "que tendeixi a ser objectiu però com sabem que no 

arribarà a aquest estat hem de preferir aquell que 
sigui més responsablement subjectiu", el que Bassas 
anomena "la responsabilitat en la subjectivitat", 
l'obligació de tot periodista. 
Quin altre factor condiciona al periodista? la 
competència. "El periodisme és una activitat que 
s'exercita en competència entre mitjans, i un dels 
principals objectius de qualsevol mitjà és la de 
disposar de la màxima quota d'audiència. "Si són 

mitjans privats això ho vol per guanyar diners i influència; si són públics per guanyar 
influència i ser útils". En època de competència, què pot decantar l'audiència? "ja no és 
ben bé el què es diu sinó també el com es diu. Calen periodistes que siguin bons 
comunicadors capaços de transmetre alguna cosa més que la notícia pelada". 
 
Antoni Bassas ha fet una afirmació i una apel·lació final als assistents dels Caputxins de 
Pompeia: "l'afirmació és que el periodisme és una professió honorable i que malgrat tot 
avui encara és perfectament possible rebre informació i opinió fiable elaborada per 
professionals responsables". L'apel·lació és a la pròpia responsabilitat, de cadascú de 
nosaltres. "És responsabilitat seva procurar-se una dieta informativa rica, no beure 
sempre de les mateixes fonts, distingir fast food de cuina elaborada. És obligació seva 
anar educant el seu paladar informatiu per crear la seva pròpia opinió". 
 
Vegeu:  
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/antoni-bassas-periodisme-arrossega-un-
deficit 



   
 

        21 | 37 

 
 
Davant els casos d’abusos sexuals en col·legis catalans que s’han conegut en els 
últims mesos, Escola Cristiana de Catalunya demana perdó i es declara 
avergonyida. En aquest article es compromet a dedicar tots els seus esforços a 
evitar que torni a succeir. 
 
E. PUIG JOFRA, secretari general Escola Cristiana de Catalunya 
La Vanguardia, 5 de maig de 2016 
 
Fa unes setmanes va acabar el procés de preinscripció per als ensenyaments obligatoris 
a les escoles del Servei d’Educació de Catalunya. Un significatiu nombre de famílies ha 
aconseguit que els fills o filles obtinguin plaça a l’escola desitjada. És bo que sigui així, 
que es pugui exercir en llibertat democràtica el dret d’escollir segons el propi capteniment 
educatiu i les pròpies conviccions. La nostra felicitació a tots els qui han obtingut plaça a 
l’escola públicaoconcertada desitjada. Des de Escola Cristiana de Catalunya volem 
manifestar, també, agraïment als pares i mares que han fet confiança en els nostres 

centres.  

La tradició educativa del nostre país, 
l’estructura del sistema que la 
història ha confegit amb l’esforç de 
les diverses iniciatives, la continuada 
inquietud pedagógica dels seus 
educadors i la vàlua de les iniciatives 
innovadores actuals –que són una 
realitat reeixida i prometedora–, de 
ben segur que contribuiran a enfortir 
un diàleg pedagògic constructiu i 
enriquidor al Servei dels alumnes i 
professors, lluny d’enfrontaments 
estèrils que aporten ben poc a la 
millora qualitativa de l’ensenyament.  

La voluntat d’entesa i el diàleg són 
dos elements que sempre han guiat 
el camí de moltes institucions, 
professionals de l’educació, polítics i 
persones interessades en 
l’ensenyament; també de les més de 
quatrecentes escoles cristianes 
d’arreu de Catalunya. Som escoles 
que eduquem en el compromís, en la 
confiança en les persones, la 
responsabilitat, el diàleg, l’esperit de 

servei, el respecte, la solidaritat, la justícia i la convivència. Som escoles que eduquem en 
un seguit de valors i actituds basats en els ensenyaments de Jesús. La nostra qualitat 
educativa és, per damunt de tot, qualitat humana, i entenem l’educació com un servei a 
tothom.  

En les escoles cristianes, l’alumne i l’educador són el centre del procés educatiu, com no 
podria ser d’una altra manera. Apostem per l’educació integral, des del primer dia 
d’escolarització, fins que s’arriba a la universitat o als cicles de formació professional 
qualificadora. Apostem per metodologies d’aprenentatge i enfocaments pedagògics 

Un repte per a tothom! 
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innovadors. I ho fem adaptantnos a les necessitats educatives de cada escolar i donant 
molta importància a l’atenció a la diversitat. És una educación personalitzada, en la qual 
els  mestres i professors potencien el millor de cada alumne.  

Bo i que aquest plantejament general abasta totes les escoles cristianes i es desenvolupa 
en el seu dia a dia, hem viscut i vivim amb vergonya, indignació i tristesa els casos 
d’abusosamenors que s’han denunciat en els darrers mesos a diferents escoles del nostre 
col∙lectiu. Ho lamentem, ens avergonyeixen profundament i demanem perdó a les 
víctimes i les seves famílies. Estem al seu costat. Les escoles afectades s’han posat a 
disposició de les víctimes per intentar reparar els danys i donar el suport psicològic i 
jurídic necessari. Solidàriament, també ho fem totes les escoles cristianes.  

Els abusos a menors són una xacra de la societat i el 80% dels casos es produeixen en 
l’entorn familiar. Sovint els mitjans de comunicació també es fan ressò de casos que han 
succeït en altres entorns (escolars, esportius, de lleure...) Vetllarem i esmerçarem tots els 
nostres esforços perquè cap més abús torni a passar en una escola cristiana, però el cert 
es que ni la societat, ni les escoles poden garantir que no tornarà a succeir. Els protocols 
actuals permeten detectar i denunciar amb agilitat casos d’aquestes característiques i 
centrar els esforços convenients a generar i desenvolupar una cultura de la prevenció. En 
aquest context, l’escola cristiana de Catalunya fa una crida a totes les institucions 
implicades i els diferents agents socials per buscar plegats totes aquelles solucions que 
permetin acabar amb aquest greu problema que afecta a tota la societat. No oblidem, com 
ja hem esmentat més amunt en aquest article, que el 80% dels casos es produeix en 
l’àmbit familiar.  

En continuïtat amb el treball fet fins ara, les escoles del Servei d’Educació de Catalunya 
seguirán oferint el seu servei en el marc de la Llei d’Educació. Per a moltes famílies, 
l’escola cristiana continua sent l’opció preferent, tal com s’ha posat de manifest en el 
procés de preinscripció. Heus ací el nostre agraïment. Això ens encoratja a encarar el 
futur amb humilitat i optimismo i amb el convenciment que seguirem formant bones 
persones i professionals competents i preparats per construer amb els altres nois i noies 
la Catalunya del futur; una Catalunya justa, integradora, equitativa... i atenta a ajudar les 
persones més desafavorides. Un repte per a tothom 
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He participat en la conferència titulada «Protegir els nens – Ens sensibilitzem i creem 
un entorn segur». Organitzada per l’Institut marista, ha tingut lloc a la casa general de 
Roma, del 18 al 22 d’abril. Fa quatre anys, es va celebrar una altra conferència sobre la 
«Defensa dels nens: de la negació dels abusos al reconeixement, de la política a la 
pràctica», que també va tenir lloc a Roma, del 21 al 28 de març del 2012. La feina que 
queda és important, però els avenços han estat molt significatius i els canvis són evidents. 

 
En destaco de manera sintètica alguns elements que considero molt enriquidors. 

Primer, la perspectiva mundial. Prop de 70 participants entre provincials, superiors de 
districte i delegats de protecció de països dels cinc continents. Segon, l’aportació del P. 
Hans Zollner, jesuïta, 
membre de la Comissió 
Pontifícia del Vaticà per a la 
protecció dels menors, 
vicerector acadèmic de la 
Universitat Gregoriana de 
Roma i responsable de 
l’Institut de Psicologia, que 
ha creat programes de 
preparació sobre aquests 
temes. Ha ofert una 
perspectiva vaticana de gran 
relleu. Tercer, una 
supervivent dels abusos 
sexuals d’un sacerdot, que 
va donar el seu testimoni al 
papa Francesc. La 
profunditat de la seva 
comunicació va oferir la perspectiva de les víctimes com un autèntic lloc teològic i com a 
enfocament des del qual s’han afrontat els treballs de la conferència. Aportació clau. 
Quart, la perspectiva marista, dissenyada pel germà Emili Turú, superior general. Els seus 
criteris van ser clars: «Les víctimes són la nostra prioritat absoluta; la reputació del nostre 
Institut és secundària», «augmentar la nostra consciència i el nostre compromís perquè la 
protecció dels infants no va en paral·lel amb la nostra missió, sinó que està al cor de la 
nostra missió», «els nens no són éssers incomplets, són éssers humans que mereixen 
respecte des del moment de la seva concepció», «com a Institut ja hem fet grans passes 
en la tasca de la protecció dels nens des de la nostra última reunió de fa quatre anys»... 
Cinquè, l’estudi d’un cas des de diverses perspectives per comprendre els criteris 
d’aplicació dels protocols i descobrir les prioritats en la recerca de guariment. Tema molt 
estimulant. Sisè, la comprensió dels drets de la infància des de perspectives més àmplies. 
Hi ha la tendència de reduir els problemes sense veure’ls en tota la seva complexitat. Hi 
ha cultures que poden tenir certes dificultats per acceptar punts de vista determinats 
perquè el seu està consolidat potser des de fa segles. No hi ha zones lliures de risc. El 
problema és antropològic i focalitzar-lo sobre algunes zones o col·lectius implica deixar 
sense protecció àmplies capes de la infància i de l’adolescència. Setè, la nova perspectiva 
és irrenunciable i no hi ha marxa enrere. El canvi de mentalitat és palpable, tot i que, com 
tota transformació cultural, és lent. La conferència ha donat per a molt més. 

 
Lluís Serra Llansana 

El repte: protegir la infància 
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JORDI LLISTERRI Barcelona | La Vanguardia, 1 maig 2016 
 
Un Estat confessional, aconfessional, laic o laïcista? Doncs sembla que cap dels quatre 
conceptes clàssics qu edefineixen la relació amb les confessions religioses acaben de 
convencer els partits polítics catalans. Aconfessionalitat té massa càrregues històriques i 
laïcitat s’ha d’adjectivar perquè no derivi en laïcisme excloent. Ho relataven ahir cinc 
parlamentaris en un debat sobre l’articulació jurídica del fet religiós: Marta Rovira (ERC), 
Jordi Cuminal (CDC), Lluís Rabell (CSQP), Ferran Pedret (PSC) i Fernando Sánchez 
Costa (PPC). “Una laïcitat oberta” o “una neutralitat cooperativa” són alguns dels termes 
adjectivats que es van utilitzar. Els mateixos ponents van mostrar la seva sorpresa pel 
“bàlsam de consens” en què es va moure el debat, almenys en l’àmbit teòric. Pràctica 
unanimitat a reconèixer quatre principis per una relació sana entre les confessions i 
l’Estat: separació entre religió i Estat; defensa i protección de la llibertat religiosa (el punt 
amb màxim consens); valoració positiva del fet religiós, i cooperación amb les institucions 

religioses. És veritat que també hi havia 
la temptació d’acontentar la parròquia. 
Era un debat a la Llibreria Claret i amb 
públic confessional. Però sobretot va 
crida rl’atenció la crítica a la laïcitat 
francesa que tantes vegades ha estat 
un referent. Per Rovira –alumna 
Vedruna i que va esmentar un llibre del 
cardenal Martínez Sistach–, a la 
pràctica la laïcitat f rancesa és “laïcisme 
perquè redueix la religió a un àmbit 
estricament privat”. O més contundent 
Rabell –alumne de l’Escola Pia i de 

família amb arrels jueves–: “La laïcitat ha tingut una certa perversió i ha esdevingut una 
religió d’Estat”. El diputat del PP va assegurar que “gairebé puc signar tot el que ha dit el 
senyor Rabell”, tot i afegir la crítica a les “iniciatives polítiques bel∙ligerants amb la religió”. 
El diputat Cuminal es va mostrar “molt còmode movent-se entre no obligari no arraconar 
el fet religiós” i “defensant sense escarafalls la tradició cristiana de Catalunya i l’equitat en 
el tracte amb les diferents confessions”. I el diputat Pedret va considerar que el marc 
jurídic actual “és raonablement satisfactori”, pendent de “romanentscomuna relació 
estrictament no confessional amb l’Església catòlica”. 
La utilització de la por a l’islam com a arma electoral també va ser una critica compartida. 
“Avui l’islam s’expressa en l’espai públic de manera vergonyosa”, va afirma Rabell, 
partidari de revisar-ne el finançament perquè no depengui d’elements externs. Pedret va 
lamentar “una islamofòbia més arrelada a Catalunya del que volem confessar”. La 
dissensió va arribar amb les concrecions de temes recurrents com l’assignatura de religió 
o els concerts educatius. I, al seu torn, Cuminal va convidar les institucions religioses a 
implicarse “desacomplexadament” en el procés constituent. “Una constitució de la 
república catalana que ha de blindar la llibertat religiosa”, segons Rovira. Rabell va 
defensar “l’autonomia dels àmbits públics de decisió”, tot i afirmar que és “legítim i 
necessari que les conviccions religioses puguin incidir en l’espai públic”. I Sánchez Costa 
va instar que s’escoltin les confessions en els debats públics, “tambél’Església catòlica, 
que té experiencia acumulada i ha après dels errors”. I la idea final del debat la va recollir 
el president de la Fundació Claret, el claretià Màxim Muñoz: “No volem privilegis, però 
tampoc quedar tancats a la sagristia”. 

Simposi Claret: « Cinc diputats catalans analitzen l’articulació jurídica 
del fet religiós
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El dia 30 d’abril es va celebrar a Madrid la Jornada de les Junts Directives de les 
CONFER regionals i diocesanes a la casa general de la Congregació de l’Amor de Déu. El 
germà Lluís Serra, secretari general, va asistir-hi en representació de l’URC. El P. Lluís 
Àngel de las Heras, expresident de CONFER I recentment nomenat bisbe de Lugo-
Mondoñedo, va adreçar una paraula de salutació als presents, dels quals va rebre el 
suport i l’aplaudiment.  
 
Programa de la jornada 
 
9.30  Oración  
 

9.45  Saludo de la Presidenta Mª Rosario Ríos Álvarez y de Julia García Monge, 
secretaria general 

 

  Presentación del desarrollo de la Jornada, Victoria González de Castejón. 
 
10.15  Ponencia: “La política europea de fronteras y sus consecuencias” 

Esperanza Pinedo, Migraciones (CONFER) 
 

11.15  Descanso 
 

11.45 “El trabajo en red de la Iglesia ante la movilidad humana” Julia García 
Monge, secretaria general 

 

12.15  Grupos: “La respuesta de la Vida Religiosa a la movilidad humana” 
(Equipo de reflexión de migraciones, CONFER) 

 

13.30  Asamblea – puesta en común 
 

14.00  Comida 
 

15.30  Información Económica 
 

16.15  Informaciones Varias 
   * Respuesta a algunas de las sugerencias hechas 
   * Áreas 
 

17.15  Eucaristía 

Jornada de les Juntes de CONFER regionals i diocesanes  
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JORNADA SOBRE EL VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA AMB PARELLES 
INTERRELIGIOSES: UNA BONA PRÀCTICA D’ACOLLIDA  
Ç 

PRESENTACIÓ  
Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa 
impulsat per la Direcció General de Política 
Lingüística i gestionat territorialment pel Consorci 
per a la Normalització Lingüística, per practicar 
català a través de la conversa. Es basa en la 
creació de parelles lingüístiques formades per un 
voluntari, que parla català fluidament, i un 
aprenent, que en té coneixements bàsics i vol 
adquirir fluïdesa. Més enllà de l’objectiu principal 

del programa que és facilitar la pràctica de la llengua, VxL prioritza també la cohesió 
social i la convivència. En aquest sentit, l’any 2014, a proposta de la Direcció General 
d’Afers Religiosos, el programa VxL s’estén a l’àmbit de la diversitat religiosa amb 
l’objectiu de fer parelles lingüístiques entre persones de diferents confessions religioses.  
En l’actualitat, a Catalunya, resideixen ciutadans de 177 nacionalitats diferents, que parlen 
270 llengües i que practiquen 13 religions. El context religiós de Catalunya ha 
experimentat canvis importants al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment 
pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. Concretament, destaca 
l’increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s’ha traduït en un augment del 
nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.  
Amb aquesta Jornada, la Direcció General d’Afers Religiosos i la Direcció General de 
Política Lingüística volen reconèixer i difondre l’experiència de les parelles lingüístiques 
interreligioses que es va iniciar l’any 2014 a la demarcació territorial de Girona i que ha 
suposat una bona pràctica d’acollida lingüística i un instrument de gestió de la diversitat 
religiosa. El resultat d’aquesta experiència és la pràctica del català, la potenciació de 
l’intercanvi cultural i la convivència.  
 
OBJECTIUS  
- Presentar l’àmbit de la diversitat religiosa en el marc del programa Voluntariat per la 
llengua com a bona pràctica d’acollida.  
- Donar a conèixer el tercer document del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa 
“L’hospitalitat com a deure i actitud espiritual”.  
 
PERSONES DESTINATÀRIES  
Personal al servei de les administracions públiques catalanes vinculat a projectes 
d’atenció a persones d’origen divers. Professionals de l’àmbit dels serveis lingüístics. 
Personal investigador en matèria d’afers religiosos. Personal vinculat al teixit associatiu 
religiós. Personal de la demarcació de Girona vinculat al programa Voluntariat per la 
llengua. Càrrecs electes locals.  
 
PROGRAMA: 31 de maig de 2016 
8.45-9.00 Acreditació dels participants  
9.00-9.30 Presentació institucional.  
Raül Morales i Vergés, director dels Serveis Territorials de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge a Girona.  
Enric Vendrell i Aubach, director general d’Afers Religiosos.  
Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística. 

Voluntariat per la llengua amb parelles interreligioses  
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Carta desde Alepo, 30 de abril de 2016 
 
Buenos días  Juan Carlos! 
 
Acabo de enterarme de tu visita...Me había escapado el mensaje. 

La situación en Alepo es muy dramática. Los medias occidentales están hablando de la 
destrucción de un hospital pero no cuentan nada de la realidad de la otra mitad de Alepo. 

Es un infierno. Ayer tuvimos que pasar una hora en el corredor de la comunidad para 
protegernos de los morteros que caían en los alredores. Tuvimos con todo eso la valentía 
de distribuir a 400 familias el cesto alimentario mensual. La gente tiene miedo. Y te puede 
confesar que por primera vez siento que el horror... la sangre.... el odio... la destrucción…  
la muerte... no forman únicamente parte de nuestro cotidiano sino son aquí instalados. 
Siento que todo puede ocurrir en cualquier momento.  

Siento que el odio reina propulsando con sus bombas el terror...  

Siento que las preguntas del por qué no valen la pena... la fuerzas del mal han decidido 
de instalar en corazón de cada uno de los habitantes de Alepo un miedo inolvidable. 

Siento que no es la hora de quejarse... tanto dolor nos urge a salir de nuestro miedo para 
servir un pueblo olvidado y resignado a su destino...  

Siento que ser marista en 
este momento es denunciar 
una falsa información... es ser 
muy cercano a cada 
persona... es abrir grandes 
las puertas de la comunidad... 
es estar disponible a la 
acogida a pesar de los 
riesgos... es entretener un 
ámbito de oración que da 
esperanza... es decir estoy 
aquí podéis contar conmigo y 
con nosotros... es decir a 
Jesús y María, con vosotros 
puedo contar... ser marista es 
una urgencia... salir en una 

calle vacía para correr... conducir una persona a su casa... acercarse a una familia que ha 
perdido a su joven... es ser solidarios de los heridos de la guerra curándoles 
gratuitamente... ser una presencia que sostiene... 

Ser marista es una comunidad de maristas hombres y mujeres... jóvenes y adultos... 
capaces de sembrar una esperanza tan difícil a esperar... 

Gracias por tu fraternidad... con mucho dolor no. Podría encontrarte pero que sepas que 
tu apoyo y el de Emili nuestro hermano y el de los maristas de la provincia y del mundo es 
un gran alivio para nosotros. 

Un abrazo 
 
H. Georges Sabé 

Carta des d’Alep  



   
 

        28 | 37 

 
 

EL ACUERDO UE-TURQUÍA SUPONE «UN CAMBIO MONUMENTAL EN LA 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA» 
 

Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz instan a los 
eurodiputados españoles a actuar con firmeza ante una decisión adoptada a sus espaldas 
Madrid, 3 de mayo 2016.- Dentro de una acción coordinada con otras redes católicas de 
la UE, las entidades de la Iglesia católica en España que trabajan con migrantes y 
refugiados –Cáritas, CONFER (Conferencia Española de Religiosos), el Sector Social de 
la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— han remitido una carta a los europarlamentarios 
españoles en la que manifiestan que “el reciente acuerdo de la Unión Europea con 
Turquía constituye un cambio monumental en la política de protección internacional de la 
UE”. 
 
En la misiva se afirma con rotundidad que “por primera vez en la historia, se ha celebrado 
un acuerdo entre la UE y un país tercero que se dirige, expresamente, a impedir que las 
personas que buscan protección accedan a las fronteras exteriores de la UE”. Se trata de 
una denuncia compartida también por la Conferencia Episcopal Española, que 
recientemente ha calificado el Acuerdo con Turquía como "injusto con todas las de la ley". 
La carta ha sido remitida a los eurodiputados españoles que forman parte de la Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Subcomisión de Derechos 
Humanos. En el envío se han incluido también las embajadas en España de los Países 
Bajos, país que ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea, y de Eslovaquia, 
que asumirá la presidencia el próximo semestre. 
 
Elementos de mayor preocupación 
La carta enumera los elementos claves del Acuerdo que más preocupan a las 
instituciones firmantes, como son: 
- El retorno a Turquía de todas las personas que llegan irregularmente desde Turquía a 
las islas griegas. 
- El uso de la detención indiscriminada en 'hotspots' en las islas griegas, particularmente 
dañino para un número creciente de mujeres y niños que llegan desde Turquía. 
- El riesgo de separación de familias y de añadir experiencias traumáticas adicionales a 
personas vulnerables que huyen de la violencia, la guerra y la persecución. 
- El esquema de “uno por uno” para reasentar a refugiados sirios sólo desde Turquía a la 
UE. 
Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz recuerdan a 
los europarlamentarios españoles que “las negociaciones y la conclusión del acuerdo han 
tenido lugar sin ninguna consulta al Parlamento Europeo”. “En su lugar, las 
representaciones democráticas del pueblo en Europa han sido deliberadamente excluidas 
del proceso”, añaden.  
 

Canvi monumental en la protecció internacional de l’EU  
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Vulneración de derechos 
Señalan, además, que “las medidas estipuladas en el acuerdo son ilegales porque 
vulneran normas internacionales de derechos humanos así como el derecho de la Unión 
Europea”. En concreto: 
- El retorno indiscriminado a Turquía de todos los migrantes que crucen irregularmente el 
Mar Egeo hasta Grecia constituye, “de facto”, una expulsión colectiva.  
- Turquía está lejos de ser capaz de proporcionar suficiente seguridad y el cumplimiento 
del conjunto de derechos de los que gozan los refugiados bajo derecho internacional, en 
particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Por tanto, Turquía 
no cumple los criterios de tercer país seguro o de país de primer asilo seguro bajo el 
derecho de la UE. 
- Hay informes de las deportaciones de refugiados (sirios) desde Turquía a Siria. Una 
expulsión del territorio de la UE a Turquía puede, por lo tanto, derivar en una deportación 
en cadena de un refugiado al país de persecución y constituye una violación del principio 
de no devolución. 

 
Posibles alternativas 
En otro párrafo de la misiva se afirma que “la detención indiscriminada de solicitantes de 
protección también es ilegal, ilegalidad acentuada por el número significativo de familias, 
mujeres y niños que hacen el viaje desde Turquía a las islas griegas”. Se recuerda, a este 
respecto, que “existen alternativas razonables y eficaces al acuerdo UE-Turquía”. 
Ya como Cáritas Europa, el Servicio Jesuita a Refugiados Europa y otras organizaciones 
religiosas propusieron en noviembre de 2014 para abrir nuevas vías legales y seguras de 
acceso a la protección en Europa medidas como la emisión de “visados humanitarios” o la 
retirada de la exigencia de visado a colectivos como los que huyen de la guerra en Siria. 
“Tales medidas –se indica en la carta—no requieren grandes cambios legales, sino más 
bien ser implementadas como parte de una política coherente”. 
Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz concluyen 
con una petición a los europarlamentarios españoles para que “expresen su indignación 
por no haberse tenido en cuenta al Parlamento Europeo en el acuerdo UE-Turquía, 
adopten una postura firme sobre este tema, pidan la anulación del citado acuerdo y 
presionen para que se desarrollen vías de acceso legal y seguro a protección”. 
 
La carta va firmada por Sebastián Mora, Julia García Monge e Isabel Cuenca, secretarios 
generales de Cáritas, CONFER y Justicia y Paz, respectivamente; y por Alberto Ares, 
delegado del Sector Social de la Compañía de Jesús. 
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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

TANCAT 
Totes les places ocupades 
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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 
la seva trajectòria científica) ha estat la figura més rellevant en l’estudi de la 
psicopatologia de l’experiència espiritual en l’àmbit internacional. 

Actes, cursos, activitats… 
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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 
 
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 
(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 
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ASSOCIACIÓ CINTRÀ | ESCOLA CINTRA 
 

 
 
VI CENTENARI DEL NAIXEMENT DE SANT FRANCESC DE PAULA 
 
Eucaristia en el VI Centenari del naixement de Sant Francesc de Paula 

04/05/2016 

L’eucaristia serà presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, amb motiu del VI 

Centenari del naixement de Sant 
Francesc de Paula (1416-2016), 
fundador de l’Orde dels Mínims. 

Els dies 5, 6 i 7 hi haurà el Tridu del 
VI Centenari. 
A les 19.00 h. predicarà i celebrarà 
l’eucaristia un religiós mínim. 

Lloc: Monestir de la Immaculada de 
Valls (c/ de Sor Filomena Ferrer, 8) 
Hora: 19.00 h. 
Organitza: Germanes Mínimes de 
Sant Francesc de Paula 

POSTGRAU EN 
ACOMPANYAMENT 
ESPIRITUAL 
 
Nova edició del Postgrau en 
Acompanyament Espiritual, que 
oferim conjuntament diverses 
entitats: 
 http://jesuites.net/formar-se-
acompanyar 
 

 

 AMORIS LAETITIA 
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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 



   
 

        35 | 37 

 
 
 

 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 
 

 

Autor CEMCS (Comisión piscopal de Medios de Comunicación 
Social 

106
Títol La piratería en el cine. 

Una mirada desde la doctrina social de la iglesia 
Font  Conferència Episcopal Espanyola 
Data Maig 2016  
Publicat 5 de maig de 2016 

 
 
 
Preinscripció, matrícula i manteniment del concert: una tasca important en aquest 
moment  

A segon cicle d’educació infantil, primària i ESO ja s’ha publicat la llista de sol·licituds de 
preinscripció amb el barem un cop resoltes les possibles reclamacions. Per tant, s’han fet 
ja les assignacions de places segons les sol·licituds. Aquestes assignacions, cal 
recordar-ho, no són obligatòries, perquè en el moment de la matrícula les famílies 
poden canviar l’opció per qualsevol centre que disposi de places vacants.  
Segons la resolució que fixa el procés de preinscripció i matrícula del proper curs, l’oferta 
final es publicarà el proper 17 de maig, i la llista de l’alumnat admès -i si s’escau la llista 
d’espera-, el dia 20 d’aquest mateix mes.  
Tot i que les circumstàncies del procés de preinscripció d’aquest curs no han deixat gaires 
famílies sense poder accedir al centre de primera opció, la situació no treu que us 
recordem que, en aquest període en què ens trobem ara mateix, és molt important 
assegurar la fidelització d’aquells alumnes que no tenen plaça al centre triat en 
primera opció allà on aquesta circumstància s’hagi pogut produir.  
 
Per això cal insistir en aquestes línies d’actuació:  
 

- Representants de l’escola concertada en les comissions de garanties d’admissió 
d’alumnes (titulars, pares i professorat): cal que vetlleu per tal que aquestes segones o 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 596 / 2.05.2016

 

 Servei de documentació: “La piratería en el cine. 
Una mirada desde la doctrina social de la iglesia” 
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successives opcions siguin respectades i que, en cas de dubte, es miri d’afavorir aquells 
centres i aquelles unitats que estan en risc de no assolir els mínims per al concert.  

- Titulars i directors de centres amb unitat amb risc de no assolir els mínims: 
interesseu-vos pels centres que han experimentat un augment de sol·licituds per si, entre 
aquelles que no poden atendre, han posat el vostre centre en alguna de les opcions. 
Mireu de contactar-hi per informar-los de la disponibilitat de plaça que teniu.  

- Titulars i directors de centres amb augment de sol·licituds: especialment si 
l’augment es dóna en unitats inicials d’etapa, informeu les famílies afectades de les 
possibilitats d’anar a d’altres centres del col·lectiu de l’Escola Cristiana que tinguin places 
disponibles.  
 

Tenir-les present ajuda als pares que desitgen una escola cristiana, ajuda les nostres 
escoles que necessiten alumnes i augmenta el sentit de pertinença al col·lectiu de l’Escola 
Cristiana de Catalunya. 
 
 
 
  

L’any 1826, Joaquima de Vedruna va fundar a Vic la congregació de les Germanes 
Carmelites de la Caritat. Aquest 2016 commemoren els 190 anys de l'inici de la institució i 
ho fan des del compromís educatiu a través d'escoles i col·laborant en l’àmbit sanitari i 
l'acció social. “Signes dels temps” entrevista Mabel Burgell, germana vedruna, i Ramon 
Rial, director de l’escola Vedruna Escorial de Vic. 
 
Altres temes: 
- La campanya de la renda i el finançament de l’Església catòlica. Conversa amb 
Francesc Xavier Escolà i responsables econòmics del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Domènec de Puigcerdà. 

 
Data: 8 de maig de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 

Signes dels temps a TV3 : « 190 anys de les Vedruna» 
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      MAIG 
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 
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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