
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Detall del mosaic de la Mare de Déu de Montserrat, 
a la basílica de l'Anunciació de Natzaret 

Barcelona, 27 d’abril de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat 

 

Dominiques de 
l’Anunciata: Mª Rosa 
Masramon Bigas, nova 
priora provincial 
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Avui celebrem la festa de Sant Jordi i el proper dijous la de la Mare de Déu de Montserrat, 
els dos patrons de Catalunya. Sant Jordi fou un màrtir molt venerat en l’antigor. La 
tradició ens parla d’un soldat romà de l’Orient que es va fer cristià i morí com a màrtir de 
Crist en les persecucions del segle III. Des de l’Orient la devoció a aquest gran màrtir —
fou anomenat el megalomàrtir o el màrtir per excel·lència— es va estendre cap a 
Occident, on avui continua essent el patró de molts països, entre els quals Catalunya. 
La llegenda de Sant Jordi és d’una gran bellesa: sant Jordi és el cavaller que venç el 
drac i salva la princesa de les seves urpes. És una tradició molt emblemàtica, que no 
significa que haguem d’anar amb la llança atacant els altres sinó que ens indica la 
imperiosa necessitat de lluitar contra el drac, que no és altre que el diable. I ja sabeu que 
al diable a la Bíblia se’l denomina diàbolos, que significa pare de la divisió. 

Però també és la imatge del sant Jordi que se’ns mostra a la basílica de la Sagrada 
Família, amb el seu escut per defensar-se i protegir-se dels atacs als seus valors, per 
obrir espai a la veritat i respondre protegint les virtuts que provenen del seu cor gran i 
generós.  

A aquest gran sant, li demano que ens protegeixi; 
que protegeixi Barcelona, Catalunya i també 
Aragó, la meva terra d’origen, de totes les insídies 
del mal. Tot el que sigui oblidar-se dels pobres i 
petits, tot el que no sigui construir ponts per a la 
comunicació i la comunió entre tots, tot el que 
sigui faltar el respecte a persones i institucions, és 
no seguir l’exemple del nostre patró, és no vèncer 
el drac del mal que ens aguaita contínuament. 

A Catalunya la seva festa és també la festa de les 
roses i els llibres, expressió de l’estimació que 
tenim a les persones que obsequiem amb una 
rosa. I estimació també per la cultura que es 
manifesta en el regal d’un llibre. 

Pocs dies després de la festa de Sant Jordi 
s’escau la de la Mare de Déu de Montserrat. La 
tradició diu que es tracta d’una imatge que, a 
causa d’una invasió de la península, va ser 
amagada en una cova de la muntanya, al lloc de 
l’actual Santa Cova, i que després va ser trobada 
per un pastor. La tradició ens continua explicant que, quan la volien trasladar cap a 
Manresa, la imatge va fer-se tan pesada que va ser impossible de moure-la del lloc on 
ara hi ha el santuari i monestir benedictí, i que allà es va quedar fins avui. 

Els nostres sants patrons ens han d’ajudar per tal que les arrels cristianes de Catalunya 
donin molt de fruit. Sobretot, com a primer fruit, el de la fe. La primera de les invocacions 
de la Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, escrita pel bisbe Torras i Bages, 
demana el do de la fe, tot pregant: «Verge prodigiosa, tron puríssim on reposà l’eterna 
Saviesa quan vingué al món a ensenyar el camí de salvació, aconseguiu per als vostres 
catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la 
vida». Avui us animo que fem nostra aquesta pregària. 
 

† JOAN JOSEP OMELLA OMELLA, arquebisbe de Barcelona 

Els patrons de Catalunya 
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L’Eucaristia de la nit del 26 d’abril la presidirà el bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, Agustí Cortès; mentre que la del 27 anirà a 
càrrec de Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona 
 

Les músiques del Llibre Vermell, fetes pregària amb el poble, protagonitzaran 
part de la Vetlla de Santa Maria 

 
Les dues misses es podran seguir a través de les TV de la Xarxa de Comunicació 

Local, a més de Ràdio Estel (106,6FM), i de Montserrat Ràdio (100,6FM) i 
Montserrat TV (www.montserratcomunicacio.cat) 

 
Montserrat, abril de 2017. La Vetlla de Santa Maria 
de Montserrat, que començarà a les 21h del proper 
dimecres 26 d’abril, comptarà enguany amb les 
músiques del Llibre Vermell de Montserrat, que 
interpretaran els instrumentistes i els cantaires de les 
Joventuts Unides de La Sénia, que enguany celebren 
el 50è aniversari. 
 
A les 22h començarà l’Eucaristia de la Vetlla 
presidida per Mons. Agustí Cortès, bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, que es podrà seguir en directe a 
través de les TV de la Xarxa de Comunicació Local, 
a més de Ràdio Estel (106,6FM), i de Montserrat 
Ràdio (100,6FM / www.montserratradio.cat) i 
Montserrat TV (www.montserratcomunicacio.cat). 
 
La Vetlla de Santa Maria d’enguany estarà 
caracteritzada pels cants i les pregàries del Llibre 
Vermell de Montserrat cantats pel cor i pel poble. La 
“Litúrgia de la Paraula de l’Eucaristia” és sempre més desenvolupada, ja que està 
composta per tres salms i diverses lectures i, en el moment de l’Ofertori, el P. Abat rep 
l’ofrena de l’oli simbòlic pel manteniment de llànties que cremen durant tot l’any en la 
Basílica, i que representen a totes les comarques de Catalunya i també a moviments i 
institucions que les han anat ofrenant des del 1947. Al final de la Vetlla es resarà la Visita 
Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat del Bisbe Torras i Bages. 
 
L’origen de l’actual Vetlla de Santa Maria té el seu origen l’any 1947, en motiu de les 
festes de l’entronització de la Santa Imatge. En aquella ocasió es va reprendre la tradició 
multisecular de “vetllar Santa Maria”. Van ser molts els pelegrins i devots que en grup, 
en família o individualment van pujar a la Basílica de Montserrat la nit del dia 26 per 
venerar la Santa Imatge abans de ser col·locada definitivament en el seu nou tron ofrenat 
per subscripció popular. Els pelegrins i devots eren rebuts pel P. Adalbert Franquesa, 
que en aquell moment era el Sagristà Major. L’endemà, dia 27, va tenir lloc la solemne 
celebració de l’Eucaristia a les places, en la qual el poble català va fer ofrena a la Mare 
de Déu del nou tron. L’organització de les anomenades “festes de l’entronització” va anar 
a càrrec de la comunitat monàstica i de la Comissió Abat Oliba. Des d’aquell moment, la 

Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat: activitats 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
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Vetlla de Santa Maria s’ha celebrat ininterrompudament fins als nostres dies. Acabada la 
Vetlla hi haurà una ballada de sardanes a la Plaça de Santa Maria. 
 
Cremallera de baixada, fins a Monistrol-Vila, en acabar la Vetlla de Santa Maria 
 
En acabar la Vetlla, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ofereix la possibilitat de 
baixar amb el tren cremallera fins a l’estació de Monistrol-Vila (pàrquing). Serà un únic 
viatge, que sortirà a les 0.30h del dia 27, amb arribada a Monistrol de Montserrat a les 
0.43h. D’aquesta manera, totes aquelles persones que vulguin assistir a la Vetlla de 
Santa Maria amb cremallera podran fer-ho si deixen el seu vehicle a l’aparcament de 
Monistrol-Vila. 

 
La missa del dia, presidida per l’arquebisbe de Tarragona, també a través de les 
TV de La Xarxa de Comunicació Local, Ràdio Estel i Montserrat RTV 
 
I l’endemà, dimecres 27 d’abril, a les 11h, tindrà lloc la missa de la Solemnitat de la Mare 
de Déu de Montserrat, que en aquesta ocasió estarà presidida per l’arquebisbe de 
Tarragona, Mons. Jaume Pujol i Balcells. Aquesta Eucaristia també es podrà seguir en 
directe a través de les TV de la Xarxa de Comunicació Local, a més de Radio Estel 
(106,6FM) i Montserrat Ràdio (100,6FM / www.montserratradio.cat) i de Montserrat TV 
(www.montserratcomunicacio.cat). 
 
Dimecres 27 d’abril, entrada gratuïta al Museu de Montserrat i ballada de sardanes 
a la plaça de Santa Maria 
 
Com cada 27 d’abril, el Museu de Montserrat tindrà jornada de portes obertes. Es podran 
visitar gratuïtament tant l’exposició permanent com les dues temporals: a la Sala Daura, 
Anatomia d’una illa a ulls clucs, de Jordi Fulla (fins l’11 de setembre) i, a l’Espai d’art 
Pere Pruna, La força d’una idea, d’Elisa Arimany (fins l’11 de juny). I a les places de 
Santa Maria, després de la missa conventual, a les 12.15h aproximadament, hi haurà 
ballada de sardanes amb la Cobla Triomfal d’Igualada. 

http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
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Així com el manament de «no matar» posa un límit clar per assegurar el valor de la vida 
hu-mana, avui hem de dir «no a una economia de l'exclusió i la desigualtat». Aquesta 
economia mata. (Evangeli Gaudium 53). Les condicions laborals que patim els 
treballadors i treballadores estan matant la nostra dignitat.  

Cada vegada més estem perdent drets. La situ-ació d’atur va baixant però la precarització 
creix exponencialment. Tenim un nombre insosteni-ble de persones excloses a la nostra 
societat: persones refugiades i/o migrades, persones en privació de llibertat, persones 
amb diversitat funcional, persones que pateixen addiccions, persones en situació d’atur 
indefinit, treballa-dors i treballadores pobres, dones amb una for-ta desigualtat laboral i 
social, una pobresa amb rostre femení (especialment de mares amb fills i filles), joves 
amb dificultats laborals i amb futur incert,... En coneixem. I en coneixem a mol-tes. 
Podem posar-los nom i rostre… No cal estendre’ns molt més.  
 
Com a cristians i cristianes que formem part de les delegacions, moviments i col·lectius 
de la Pastoral Obrera de Catalunya sentim la crida que ens fan les generacions futures i 
la nostra casa comuna, que és tot el planeta. Aquesta crida ens porta a deixar de ser 
passius i insen-sibles davant de les qüestions que ens afecten a tots i totes, entre les 
quals hi ha el dret al tre-ball, però no qualsevol treball, sinó un tre-ball decent per a 
tothom. El Papa Francesc ho posa en relleu «El treball és una necessitat, sorgeix del 

1 de maig 
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sentit de la vida en aquesta 
terra, camí de maduració, de 
desenvolupament humà i de 
realització personal» 
(Laudato SI,128)  
Una manera de generar els 
canvis necessaris és la 
nostra lluita. Calen 
propostes, petites o grans 
accions, que ens 
comprometin i impliquin per 
assolir la societat que volem, 
justa i solidària. Per a 
construir-la és necessari el 
nostre compromís polític, 
econòmic, social, eclesial...  
 
 
És per això que creiem i proposem:  

 Cal lluitar per una Justícia Social. No volem tenir per-sones de segona 
categoria. Exigim als governs que facin les inversions necessàries en tots 
aquests col·lectius que viuen en la desigualtat d’oportunitats: joves, dones, 
persones migrades, persones exclo-ses… 

 Els governs han d’iniciar una autèntica lluita contra l'evasió d'impostos, 
paradisos fiscals, economia sub-mergida i lleis injustes.  

 Cal lluitar per una Renda Garantida Ciutadana. No per emmascarar l’actual 
situació d’atur i precarie-tat, sinó com garantia de dignitat per a totes les 
per-sones.  

 Aquesta situació cal orientar-la cap al repartiment del treball per tal que 
totes les persones es puguin sentir realitzades fomentant la conciliació 
personal i labo-ral.  

 Les empreses s’han de planificar i organitzar prioritzant la dignitat dels 
treballadors i treballadores  

 Les organitzacions obreres han de repensar el seu funcionament i la seva 
funció en aquesta nova confi-guració de la classe treballadora. Hi ha la 
necessitat de diàleg i lluita conjunta del sindicalisme i el coope-rativisme.  

 Necessitem fomentar l’economia social. Cal afavorir l’emprenedoria social 
i ètica, estimulant fiscalment l’autoocupació.  

 Ens sumem a la innovació tecnològica sempre que es posi al servei de les 
persones. La productivitat ha d’estar al servei de les persones hem d’evitar 
con-vertir-nos en individus productors i consumidors d’un sistema.  

 Estem veient les conseqüències del canvi climàtic. Hem d'assolir les tres 
“R”: reduir, reciclar, reutilitzar. Ho hem de fer nosaltres i ho hem d'exigir als 
governs.  

 
 

Volem construir una societat més justa intercanviant temps, serveis, 
compromisos, esperances, cultura, somriures, converses, petons, 
abraçades... VIDA! 
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LA GNA. Mª ROSA MASRAMON BIGAS HA ESTAT ELEGIDA PRIORA PROVINCIAL 
DE LES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA, DE LA PROVÍNCIA SANT RAMON DE 
PENYAFORT 

Dominiques de l’Anunciata: Mª ROSA MASRAMON BIGAS, 
nova priora provincial de Sant Ramon de Penyafort 
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El dia 12 d’abril de 2017, la tercera jornada de l’inici del capítol provincial i després de la 
celebració de l’Eucaristia invocant l’acció de Esperit Sant i en el marc de la setmana 
santa, va ser elegida la Gna. Mª Rosa Masramon Bigas.  
En la mateixa jornada, al matí foren elegides les altres germanes que formaran el nou 
consell provincial, quedant així la seva composició: 

 
 

Mª Rosa Masramon Bigas, Priora provincial 
Eulàlia Vivet Miralpeix, Vicària 

Montserrat Font Caballé, Ecónoma 
Rosa Mª Picas Prat, Secretària 

Mª Núria Cuéllar Vinaixa, Consellera 
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El Papa canonizará al fundador de las Calasancias, Faustino Míguez, el próximo 15 
de octubre 

 
Madrid, 20 de abril de 2017 (IVICON).- El papa Francisco canonizará el 15 de octubre 
al beato español Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina 
Pastora, en una ceremonia que se celebrará en la basílica de San Pedro. 

Hoy se ha comunicado la noticia durante el consistorio en el que se han fijado también 
las fechas para las ceremonias de canonización de varios futuros santos. En este enlace 
se puede escuchar la información de Radio Vaticana. 

Fue beatificado en octubre de 1998 por el papa Juan Pablo II y el milagro ocurrió en favor 
de Verónica Stobert, una madre chilena, apoderada y catequista del Colegio Divina 
Pastora, con un cuadro de preclampsia y hemorragia en su cuarto embarazo. 

El nuevo santo nació en Xamirás, una aldea de Orense, el 24 de marzo de 1831, y falleció 
en Getafe (Madrid) el 8 de marzo de 1925. 

Tras realizar los estudios primarios en la escuela de su pueblo, se trasladó al Santuario 
de Nuestra Señora de los Milagros, en Celanova, para estudiar Humanidades y Latín. 
Fue allí donde descubrió su vocación: ser sacerdote y educador, al estilo de San José 
de Calasanz. 

En 1879 fue enviado por segunda vez a Sanlúcar de Barrameda, donde el Padre 
Faustino descubrió la necesidad de escolarizar a las niñas sanluqueñas y pidió permiso 
a sus superiores para crear el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, el 2 de 
enero de 1855, dedicada a la educación integral de la infancia y juventud y a la promoción 
de la mujer. 

El Papa canonitzarà el fundador de les Calasàncies 

http://www.institutocalasancio.es/
http://www.institutocalasancio.es/
http://es.radiovaticana.va/news/2017/04/20/los_pastorcitos_francisco_y_jacinta_ser%C3%A1n_canonizados_el_13_/1306890
http://es.radiovaticana.va/news/2017/04/20/los_pastorcitos_francisco_y_jacinta_ser%C3%A1n_canonizados_el_13_/1306890
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Estimados amigos os mandamos a vuestra redacción la noticia de que durante estos 
días de la primera semana de Pascua, el 18 de abril, los Carmelitas Descalzos de la 
provincia Ibérica de Santa Teresa de Jesús, estamos reunidos en capítulo provincial en 
nuestra casa de La Santa en Ávila. 
Cumpliendo nuestra agenda capitular el martes por la tarde fue reelegido provincial el 
padre Miguel Márquez Calle y ayer jueves hemos elegimos a nuestro consejo provincial 
que va a acompañar al padre Miguel durante este nuevo trienio de gobierno. Los 
hermanos elegidos como consejeros son: los padres Gabriel Castro de nuestra 
comunidad de Burgos (San José), Sebastián García del convento de Valencia, José Luis 
del Pozo de nuestra casa de Granada y Joan Badia de nuestra comunidad de Barcelona. 
 
 

Madrid, 20 de abril de 2017 (IVICON).- El padre Márquez (Plasencia, 1965), vocal del 
Consejo General de CONFER, es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad 
Pontificia de Comillas de Madrid. Profesó en la orden en 1985, emitió su profesión 
solemne en 1989. Es sacerdote desde 1990, y fue superior provincial de Castilla desde 
2009 hasta 2015, además de ser consejero provincial en varias ocasiones, superior local 
de varias comunidades y maestro de estudiantes en Salamanca durante diez años. Es 
autor de libros como 'Hacia dónde mirar. Espiritualidad en la vida cotidiana', 'Amar no es 
acertar. Espiritualidad para náufragos' y 'A la puerta de la cueva...Experiencias de Dios 
a la intemperie'. A principios de febrero de este año 2015, cinco de las siete provincias 
religiosas de los Carmelitas Descalzos se unificaron en una: la Provincia Ibérica de Santa 
Teresa de Jesús.  

Miguel Márquez, reelegit provincial dels Carmelites Descalços 
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De la meva vida en Fraternitat, llargament pregada, reflexionada i integrada, puc deduir-
ne el següent: 

 
- Realment és possible viure l’AMISTAT amb els musulmans, en una actitud de 
RESPECTE i DIÀLEG de la VIDA. Amistat feta d’ajuda i d’amor mutus. 

Això ho he après des del començament llegint Charles de Foucauld (+1916) i 
veient com va viure la germaneta Magdeleine (+1989), tots dos visqueren al segle XX 
però no es van trobar ni una sola vegada.  

Ara, al segle XXI, davant els integrismes i violències de tota mena, em sembla 
més urgent que mai proclamar, no solament com a Església sinó per tot arreu, que 

aquesta amistat amb els nostres germans i germanes 
musulmans és possible. 

El meu primer contacte amb ells és va produir fa 50 anys, 
quan la germaneta Magdeleine em va enviar a la petita fraternitat 
nòmada de Tamanrasset, poble a on el germà Charles havia 
mort 50 anys abans. Tot em parlava d’ell, quan consultava els 
seus diccionaris per aprendre la llengua “tamahaq” i els seus 
textos en prosa que descrivien els costums de la gent. És com 
si jo aprengués amb ell, perquè arreu sentia fortament la seva 
presència a l’ermitatge, al fortí a on el van assassinar, a les 
fraternitats tot parlant amb els germans i germanetes que havien 
arribat abans que jo i que em van fer conèixer en Paul Embarek, 

l’Ouksem i altres con temporanis del germà Charles de Foucauld. 
El que m’interessava no era solament la cultura i els valors dels tuaregs, sinó 

també la seva espiritualitat, vertadera experiència del cor. Sí, la seva fe m’interpel·lava i 
m’ha ajudat a aprofundir la meva. Ja que em trobava allà per “pur amor”, “amor gratuït i 
res més”, jo no tenia cap més expectativa que acceptar-nos diferents, i junts, convertir-
nos a Déu. Oferir-li la nostra vida i oferir-nos els uns als altres el millor que tenim, per 
anar avançant pels nostres camins, diferents, és clar, però que no ens  a separen sinó 
que convergeixen en Déu l’Únic. 

Com més m’acosto a Déu, més a prop estic del meu germà, i com més a prop 
estic del meu germà, més ho sóc de Déu. Que Ell sigui beneït! Poder practicar això és 
una meravella, encara que de vegades sigui difícil a causa de les nostres pròpies 
violències interiors. Per la pregària personal o compartida, Déu ens ajuda en aquest amor 
fratern, i només quan vivim plenament les nostres pròpies religions podem ajudar-nos 
els uns als altres, allà o aquí, a Barcelona, i  arreu del món. 

Francesc, el nostre volgut papa, ens esperona a aquesta actitud de diàleg ja que 
no perd ni una ocasió de mostrar-la, no sols en discursos oficials sinó sobretot en fets. 
La seva humilitat i senzillesa el fa pròxim de la gent sigui quina sigui la seva religió. 
         Realment, penso que si Déu ens ha fet diferents és per complementar-nos, per 
ajudar-nos mútuament en la nostra marxa vers Ell. Ningú no ho té tot, ningú no té la 
veritat completa, més aviat és la Veritat que ens posseeix a tots, sigui quina sigui la 
nostra religió.  
 
Aleshores, ¿perquè tenir tanta por dels qui són diferents de nosaltres? 
Crec també que, per viure la confiança, ens cal durar amb ells, en paciència,  comprensió 
i ajuda mútua, ens cal estimar la vida i junts haver lluitat per ella, amb l’esperança certa 
que desprès de la nit ve la joiosa llum de l’alba. 

Núria de Jesús 

La meva experiència viscuda entre els musulmans 
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Amics del Desert Catalunya 21 Abril, 20170 
Hi ha actes que no surten en absolut com estava previst. El d’ahir, a Sant Pau del Camp, 
organitzat pels Amics del Desert en col·laboració amb l’editorial Fragmenta, n’és un. A 
mi em semblava una mica exagerada la Rosa, quan em deia que 70 cadires serien 
poques per als assistents. Doncs tenia raó: vam haver de traslladar-nos de la sala 
prevista a l’església, perquè vam ser prop de 200 persones. L’acte havia sortit recollint 
un suggeriment de Fragmenta, arran de la publicació del llibre de Dídac P. Lagarriga Del 
teu germà musulmà. Cartes d’avui a Charles de Foucauld. Quan ho preparàvem ens vam 
fer conscients que els Amics del Desert tenim com a patró Charles de Foucauld i molts 
de nosaltres hem llegit l’esplèndida biografia novel·lada de Pablo d’Ors El olvido de sí, 
però formalment, en la nostra curta història, no havíem fet cap aproximació seriosa al 
personatge, tot i que a cadascuna de les nostres meditacions resem sempre la seva 
pregària de l’abandó. 
Vam optar per demanar a Josep M. Fisa, consiliari de Justícia i Pau, l’impulsor de 
Solidança, i autor del llibret publicat pel CPL Carles de Foucauld, el germà Carles, que 
ens fes una introducció al personatge. I vam optar també per comprar un centenar 
d’exemplars d’aquest llibret de la col·lecció Sants i Santes per regalar als assistents. Vam 
fer curt, de totes totes. 

 
L’altre punt fort de l’acte era la intervenció d’en Dídac. Molt contents de tenir un musulmà 
entre nosaltres i de contribuir una miqueta al diàleg interreligiós, un diàleg que com ell 
mateix va dir sovint no necessita tant de paraules com de silencis compartits. La veritat 
és que els que hem llegit el seu llibre ens reconeixem en bona part de la seva experiència, 
i n’envegem la naturalitat i l’entrega de la pregària i el dejuni musulmans. A banda que 
està magníficament escrit. Em va fer gràcia que va fer servir la mateixa imatge que sol 
utilitzar Pablo d’Ors: l’important és el vi (diu Pablo, ell va fer servir l’aigua), el de menys 

Carles de Foucauld, la perifèria del desert 

https://amicsdeldesert.wordpress.com/author/amicsdeldesert/
https://amicsdeldesert.wordpress.com/2017/04/21/carles-de-foucauld-la-periferia-del-desert/
https://amicsdeldesert.wordpress.com/2017/04/21/carles-de-foucauld-la-periferia-del-desert/
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/639396
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/639396
http://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=1429
http://www.book.cpl.es/detalle.asp?codart=212161
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és la copa. Veure a galet directament de la font (sense copa o ampolla) es pot fer, però 
costa més. Genial també la referència històrica de l'”Al·la” quan ens admirem d’alguna 
cosa i oblidem que l’islam forma part també de la nostra història. 

En aquesta petita crònica hauria de ser objectiva, però no ho puc ser gens. En Fisa va 
fer la seva intervenció en gènere epistolar, per no desmerèixer ni en Dídac ni el mateix 
Foucauld. La seva interlocutora, però, vaig ser jo. Les quatre cartes que em va adreçar 
eren un bon resum de la nostra amistat, del nostre itinerari personal en l’acció i en 
l’espiritualitat. Hi van sortir des de l’Alfonso Comín, a la Jobac, el Miracle i fins i tot les 
tòrtores del CPL (que han fet niu just davant de la nostra finestra i que hem convertit en 
tendra icona a la nostra publicitat). Reflexió profunda en prosa poètica i tocant de peus a 
terra. Espero que me l’envïi. No sé com va ressonar als altres. A mi em va emocionar. 

L’acte va començar amb una estoneta de silenci, una meditació guiada per la Rosa. És 
una bona cosa això de fer silenci abans d’escoltar: predisposa d’una altra manera, 
asserena, prepara. Després la Cristina ens va cantar la cançó de l’abandó, dedicant-la 
al jesuïta Raimon Algueró i vam acabar amb una dansa marroquina, molt senzilla, i vam 
necessitar per fer-la el perímetre de la nau de l’església. Vam comptar també amb la 
presència d’unes quantes persones vinculades a la “família” de Foucauld, entre elles la 
Rosaura, filla de Corbera, que es reincorpora ben aviat a una comunitat de germanetes 
que hi ha al sud d’Algèria, i que ens va portar retrats de Foucauld i pregàries de l’abandó 
per a tota la concurrència. 

Tot això va ser possible gràcies a l’amabilitat tant de la Delegació d’Apostolat Seglar 
com de la gent de la parròquia de Sant Pau del Camp, sempre disponibles per tenir-ho 
tot a punt i per canviar de plan sobre la marxa. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc&feature=youtu.be
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Entrevista a Jean Jacques Pérennès el dominic francès guardonat amb el VI 

Memorial Cassià Just 

El dominic francès Jean Jacques Pérennès ha 
estat guardonat amb el VI Memorial Cassià M. 
Just, concedit per la Direcció General d’Afers 
Religiosos de la Generalitat, per la seva 
trajectòria vital guiada pel foment de la trobada 
entre les tradicions cristiana i islàmica. “El meu 
únic mèrit no ha estat altre que viure la vida des 
de l’obstinació, la passió i l’entusiasme”, 
assegura fra Jean Jacques Pérennès, que és 
director de l’Escola Bíblica i Arqueològica de 
Jerusalem i membre de la Comissió Justícia i 
Pau de l’Església catòlica a Jerusalem. 

Què representa aquest reconeixement? 
El premi m’ha estat sorpresa i joia. Perquè el diàleg interreligiós és complicat -ascens del 
fonamentalisme musulmà, del populisme a Europa... Tot això ens porta a la reflexió i no 
a respostes simples. A Barcelona he pogut compartir experiències i conviccions amb els 
meus interlocutors. 

Com viu l’acostament amb l’islam, a Jerusalem? 
A Jerusalem, el diàleg és difícil per la història política dolorosa i pels sofriments de moltes 
comunitats i persones. Però és un horitzó, perquè és el lloc de les tres religions 
monoteistes. Ara bé, el camí serà llarg i exigirà molts sacrificis, patiments, pregària i 
bones voluntats. 

Com a bon 
coneixedor del 
món àrab, què sent 
davant el patiment 
dels cristians 
d’Orient? 
Després de la 
invasió de l’Iraq i de 
la guerra civil a Síria, 
amb l’èxode massiu 
de cristians, la 
situació s’ha 
degradat, també per 
als musulmans. Si 
no hi ha alteritat, 
estem condemnats 
al tancament i a 
l’empobriment 
cultural. Tots, nosaltres i els musulmans, hem de conèixer-nos millor. Fomentar les 
relacions de veïnatge i els moments d’amistat. El camí és llarg. 

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 23 
d'abril. 

Fomentar camins de veïnatge 
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 «La Contra» de La Vanguardia, un bon 
observatori d’opinions i tendències actuals, ens 
va sorprendre el dissabte 1 d’abril amb unes 
declaracions del Sr. José Ruiz Mata que no 
aguanten un mínim contrast històric. Sobre els 
orígens dels quatre evangelis —Mateu, Marc, 
Lluc i Joan—, qualsevol lector pot consultar a la 
Viquipèdia les dades més elementals acceptades 
per tot historiador ateu: son escrits del segle I que 
els responsables de l’Església van seleccionar 
com a propis per ser llegits al culte cristià en un 
procés de contrast amb altres evangelis —els 
després anomenats apòcrifs—, procés de 
discerniment del qual ja dona testimoni sant 
Ireneu de Lió l’any 180. 

Sobre l’argument, certament més complex, que, 
atès que a totes les cultures antigues apareix el 
mite del déu que deixa embarassada una verge 

de la qual neix un home-déu, la concepció virginal de Maria seria un mite més en aquesta 
cadena, es pot contraargumentar que, ja que en moltíssims poetes s’expressa el desig 
de conquerir la lluna, la gesta dels americans el juliol del 1969 va ser simplement un 
desig més —no realitzat— en aquesta cadena. Tolkien, el cèlebre autor d’El Senyor dels 
anells, parla, en efecte, del mite cristià com el mite finalment realitzat en la història. 

Sobre la pretesa pressió exercida per l’emperador Constantí al Concili de Nicea (325) 
per «ordenar que l’Església fos Trinitària» —un argument, per cert, calcat de la novel·la 
El Codi Da Vinci—, val a dir que, sigui veritat o sigui mentida (això ja depèn de l’opció de 
cadascú), des del primer moment —mitjan segle I— els seguidors de Jesús surten a 
proclamar que Jesucrist era el Messies, el Fill de Déu, amb la qual cosa ja s’afirma la 
realitat trinitària del Déu cristià. La formulació més precisa d’aquest dogma va necessitar 
certament un temps de rodatge, però en cap cas va ser inventada el 325. 

Sobre la no-constància en els historiadors egipcis de la sortida del poble d’Israel d’Egipte, 
els experts, també els ateus, estan d’acord que el nombre d’esclaus hebreus fugits 
d’Egipte podia ser un nombre no gaire gran i que la tradició oral va inflar les xifres del 
que va ser un inici més humil però real. És obvi que un petit episodi no consti en els relats 
de la gran història d’Egipte, de la mateixa manera que la mort en creu del profeta Jesús, 
segles després sota Pons Pilat, només mereix una cita ràpida de Flavi Josep al seu De 
bello Judaico. 

Que les excavacions arqueològiques a Jerusalem no hagin trobat res que tingui relació 
amb Jesucrist és fals. Són molt nombroses les concordances de llocs i característiques 
amb el que descriuen els evangelis, com la distribució dels edificis més emblemàtics —
el temple, la torre Antònia— i el camí vers al Gòlgota situat a l’entrada de les antigues 
muralles i avui dia custodiat per les cúpules de l’església que hi van construir els croats. 
Que cadascú cregui el que vulgui, però una mica més de rigor, si us plau, amb el que 
són dades històriques. 

XAVIER MORLANS I MOLINA Facultat de Teologia de Catalunya 

Una mica de rigor històric, si us plau 
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VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A EGIPTO 

28-29 DE ABRIL DE 2017 

 

Viernes 28 de abril de 2017 

10.45 Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia El Cairo   

14.00 Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo   

  Recibimiento oficial   

  Ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Heliópolis   

  Visita de cortesía al Presidente de la República   

  Visita de cortesía al Gran Imán de Al-Azhar   

  Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Paz 
 Discurso del Gran Imán 
 Discurso del Santo Padre 

  

16.40 Encuentro con las autoridades 
 Discurso del Presidente 
 Discurso del Santo Padre 

  

  Visita de cortesía a S.S. el Papa Tawadros II 
 Discurso del Papa Tawadros II 
 Discurso del Santo Padre 

  

Sábado 29 de abril de 2017 

10.00 Santa Misa   

12.15 Almuerzo con los obispos egipcios y el séquito papal   

15.15 Encuentro de oración con el clero, religiosos/as y seminaristas   

  Ceremonia de despedida   

17.00 Salida en avión del aeropuerto de El Cairo   

20.30 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino   

huso horario: Roma: +2h UTC 
El Cairo: +2h UTC 

Viatge apostòlic del papa Francesc a Egipte 
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El papa Francesc visitarà Egipte a finals d’abril. Hi va per visitar sobretot els cristians, 
entre ells el papa Tawadros, Patriarca d’Alexandria dels coptes ortodoxos d’Egipte, a qui 
ja va rebre solemnement al Vaticà el maig del 2013. Però el seu programa inclou també 
una visita oficial al gran imam d’Al-Azhar, Dr. Ahmed al Tayyeb, una visita que esdevé 
molt important per moltes raons. 

En primer lloc, perquè és una manera de tancar solemnement i públicament un malentès 
entre Al-Azhar i el Vaticà arran del discurs del papa Benet XVI a Ratisbona el setembre 
del 2006. Els contactes anuals entre el Vaticà i Al-Azhar, que havien tingut lloc cada any 
al febrer després de la visita de Joan Pau II el febrer del 2000, van ser aleshores 
suspesos per iniciativa de la part musulmana. Els malentesos es van aclarir i les relacions 
s’han reprès després d’una visita recent al Caire d’una delegació catòlica dirigida pel 
cardenal Tauran, president del Consell Pontifici per al Diàleg Interreligiós. El clima 
internacional els ha portat, finalment, a organitzar conjuntament al Caire, els dies 22 i 23 
de febrer del 2017, un seminari sobre «La lluita contra el fanatisme, l’extremisme i la 
violència en nom de la religió». 

A nivell polític, per a Egipte aquesta visita és igualment d’una gran importància. Envoltat 
per països sacsejats pel fonamentalisme religiós, sacsejat ell mateix, al seu territori, per 
freqüents atemptats terroristes, Egipte té la preocupació de recordar que la seva tradició 
musulmana, la d’Al-Azhar, és «un islam del just terme mitjà». El gran imam d’AlAzhar és 

conegut per la seva moderació, encara que aquesta posició 
no sigui unànime en el si de l’islam egipci, marcat també per 
l’islam polític i la influència wahhabita. El president Al-  Sissi 
va intervenir enèrgicament davant dels ulemes d’Al-Azhar el 
desembre del 2014, i els va instar a lluitar contra la ideologia 
extremista «tot canviant radicalment el nostre discurs 
religiós», perquè sigui «compatible amb els nostres temps». 
Des d’aquest punt de vista, la visita del papa Francesc 
constituirà un gran suport del qual té necessitat el gran imam 
en el context actual 

 
Jean Jacques Pérennès 

CatalunyaCristiana | 23 abril 2017 

El papa Francesc a la Universitat d’Al-Azhar 
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Segons el relat bíblic de l’Antic Testament, el rei Xerxes de Pèrsia, després d’un primer 
fracàs matrimonial, tria Ester com a esposa i reina. Aman, el primer ministre, aconsegueix 
de manera fraudulenta que el rei signi un decret que permet eliminar tots els jueus dins 
de les fronteres del seu imperi. Motivacions? Venjança personal contra Mardoqueu, jueu 
il·lustre i oncle de la reina. A més, la confiscació de béns, que podia representar un negoci 
substanciós. Mardoqueu demana a Ester que intercedeixi davant del rei pel seu poble. 
Hi ha un problema greu: Ester també és jueva. Se li planteja un dilema: intentar salvar el 
seu poble amb el risc de morir amb ell o desentendre’s de la petició i amagar la seva 
identitat. Les comunitats cristianes, les congregacions 
religioses, troben en Ester un referent per a la seva 
actuació en els temps actuals. 

Primer, identificació amb el poble. Ester era la 
reina de tots els habitants de Pèrsia, inclòs el poble 
jueu que vivia en aquell país. Se sent part integrant del 
poble, que ara és víctima de les maquinacions d’Aman. 
Patiran una massacre sense precedents. El seu 
benestar personal no es pot desvincular de la sort del 
seu poble. Els cristians, els religiosos, no es poden desentendre de la societat en què 
viuen. Encara menys de les víctimes que hi ha. Viure tancats en una bombolla, aliena al 
batec del cor de la gent, seria trair-ne el sentit. La pastoral implica encarnació, interès 

per la gent, comprensió dels seus problemes, proximitat 
amb els víctimes, compromís pel seu bé. 

Segon, tres dies d’espera en dejuni i pregària. Ester 
dissenya un pla per convèncer el rei Xerxes. Realitza dos 
banquets successius per presentar-li la demanda en 
benefici del poble jueu. Abans, però, passa tres dies de 
dejuni i pregària. Sap que la seva estratègia serveix de poc 

si Déu no la beneeix amb el seu ajut. Sap que no tot és a les seves mans i que no resulta 
fàcil canviar el cor de Xerxes. Sap que les estratagemes d’Aman són difícils de 
desactivar. No té temps per perdre. El dejuni i la pregària són prioritaris. Tres dies poden 
endarrerir la solució del problema. Potser, quan 
s’entén que la pregària és important es guanyen 
oportunitats. També els jutges del seu poble hauran 
de passar tres dies sense menjar ni beure. 

Tercer, arriscar la pròpia vida. Ester recorda 
que «hi ha pena de mort per a qualsevol home o 
dona que s’acosti a l’atri interior del palau per 
presentar-se davant el rei sense haver estat cridat» 
(Est 4,11). Si no corre aquest risc personal, no 
podrà aturar l’aplicació del decret. Després de diferents avatars, fa la petició al rei i revela 
la seva identitat jueva: «Com podria jo contemplar el desastre que amenaça el meu 
poble? Com podria veure l’extermini del meu llinatge?» Les nostres accions pastorals no 
es mesuren per la bellesa dels textos redactats, per la qualitat dels plans estratègics, per 
la modernitat dels mitjans de comunicació, sinó per les persones que s’arrisquen per 
donar-los vida. 

Lluís Serra Llansana 

El risc de la reina Ester 

M’encarno allà on 
desenvolupo la 

meva missió? Estic 
colonitzant els 

meus destinataris? 

Quin és el paper 
de la pregària a 

la meva vida i en 
la meva missió? 

Quina és la meva 
“pòlissa de risc” com a 
religiosa o religiós? O 

visc còmodament 
sense arriscar res? 
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L’ongd VOLS (Salesians) llança la campanya "Sobirania alimentària a Burkina 
Faso" 20/04/2017 

Amb l'objectiu de lluitar per garantir l'accés als mitjans de producció i als aliments 
de totes les persones, especialment les més vulnerables. 

"Tota persona té dret a 
un nivell de vida que 
asseguri, per a ell i la 
seva família, la salut i el 
benestar, especialment 
en relació a 
l’alimentació (...)" 
Article 25 de la 
Declaració Universal de 
Drets Humans. 

 
Tot i això, avui al món, 
la majoria dels 
productors pateixen 
fam. Moltíssims d'ells 
viuen en una situació 
precària, no tenint el 
accés als mitjans de 

producció: la terra, l'aigua i la biodiversitat. No trien el que cultiven, ni de quina manera, 
ni quin és el destí d'aquests cultius. No tenen el control sobre el preu de la seva 
producció. 
   
La Sobirania Alimentària pretén ser una solució alternativa al model agroindustrial 
globalitzat, mitjançant la combinació de la capacitat productiva camperola, una gestió 
sostenible dels recursos i polítiques governamentals que garanteixin l'alimentació 
adequada de la ciutadania, amb independència de les lleis que regeixen el comerç 
internacional. 
  
Campanya "Sobirania alimentària a Burkina Faso"   
https://soberaniaalimentariaburkina.org/ 
 
 
Per aquest motiu des VOLS, i arran d'un viatge a terreny a Burkina Faso el passat mes 
d'octubre, en el marc del seguiment tècnic del projecte "Accés a l'aigua i l'horticultura per 
al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna 
de Koubri (Ouagadougou) "es va destinar part del viatge per treballar el concepte " 
Sobirania alimentària " arran de casos concrets de la realitat del país però que es poden 
extrapolar a nivell mundial. 
 
Fruit d'aquest treball neix la Campanya Sobirania alimentària a Burkina Faso 
https://soberaniaalimentariaburkina.org/  que esperem pugui contribuir, igual que moltes 
altres que existeixen, a lluitar per un model econòmic diferent que entengui la sobirania 
alimentària com un element fonamental per el desenvolupament de qualsevol poble. 

VOLS llança la campanya "Sobirania alimentària a Burkina Faso" 

https://soberaniaalimentariaburkina.org/
http://ongvols.org/
https://soberaniaalimentariaburkina.org/
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P. Marcelo Farfán - Coordinador General de las IUS | 19/04/2017 

Andreu Moreno, director de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) 
participa en la trobada amb el Rector Major. 

El Rector Major, P. Ángel Fernández Artime, ha demanat als membres del Consell de 
la Direcció de les IUS que amb llibertat evangèlica, honestedat i audàcia, les Institucions 
Salesianes d'Educació Superior no siguin només organitzacions acadèmiques d'alta 
qualitat, sinó sobretot, propostes de formació per als joves i especialment per als més 
pobres. 
Aquest missatge ha estat escoltat pels delegats de les IUS d'Amèrica, Europa, Àfrica, 
Àsia Sud i Àsia Est-Oceania, que reunits a Roma del 5 al 7 d'abril es va proposar en la 
primera reunió com a Consell de Direcció de les IUS, continuar un procés per fer 
efectives les Polítiques 2016-2021 definides pel Rector Major i el seu Consell. 
Les IUS volen caminar desafiades per cinc elements: identitat i missió, desenvolupament 
institucional sostenible, incidència formativa i sociocultural, implementació del model de 
pastoral universitària salesiana i treball en xarxa entre IUS i l'interior de les Inspectories. 
En aquest esforç el Consell de Direcció ha posat especial èmfasi en proposar algunes 
iniciatives molt concretes que són part del Programa comú: la formació dels alts directius 
de les IUS, formació dels animadors pastorals, la reflexió al voltant del tema "carisma 
salesià i educació superior ", l'enfortiment de les estructures de coordinació regional, 
continental i mundial i la posada en funcionament de la pàgina web. 
  
A 20 anys d'haver iniciat el procés de coordinació com IUS els salesians comptem amb 
un sector de la nostra missió treballant en conjunt al servei del que es podria considerar 
com una frontera per al carisma salesià: els joves universitaris. 

Xarxa IUS: la fortalesa de caminar junts al servei dels joves 
universitaris 
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El germà marista Jaume Andrés Bacardit porta tres anys en una missió a la Selva 

Tropical, on defensa els drets de tots els infants amb una educació digna i de 

qualitat 

Carta del germà Jaume 
 
En el meu cas, la meva comunitat no ha estat damnificada per les inundacions, doncs 
vivim a un “Departamento” de la selva amazònica peruana (Departamento de “Madre de 
Dios”), i a la selva ja hi estem acostumats a pluges ben intenses. 

Però, mirant el conjunt del país, la situació és gravíssima. Mig Perú està en estat 
d’emergència per les quantioses pluges que s’han donat a la costa, especialment la 
costa-Nord, allà on pràcticament mai plou, de manera que molts carrers i barris sencers 
no tenen ni tan sols ‘tragaderes’ que aboquin les aigües dels carrers a les clavegueres. 
Podeu pensar com és possible això, com es pot construir un barri sense desaigües? Però 
cal saber que molts barris s’han generat de la lliure ocupació invasiva de la gent, 
especialment durant l’època del terrorisme de “Sendero Luminoso”, quan fugien pobles 
sencers amenaçats, i les autoritats i forces d’ordre estaven ocupades amb desordres 
més greus que la pacífica ocupació de terres pels camperols, que clavaven quatre pals i 
estores sobre terres totalment ermes i sorroses costaneres, que eren pur desert. Ara és 
molt trist veure tantes i tantes imatges de diferents llocs on la gent va pel carrer amb 
aigua fins la cintura i més. Milers i milers de cases negades a part de les destruïdes 
totalment i les que s’han endut els “huaicos” o avingudes torrentoses d’aigua que arrasen 
amb tot el que troben al pas. I ja van més de 90 morts. Les escoles de mig país són 
tancades, els sistemes de protecció civil, malgrat la mobilització general del Govern i de 
l’exèrcit, no donen abast. Càritas i algunes empreses privades estan fent molt bona 
feina. A totes les parròquies del país s’han fet recaptes per ajudar els damnificats. També 
ha arribat ajuda internacional de tots els països veïns, de la Xina i del Vaticà. 

Les riuades s’han endut ponts i s’han tallat carreteres. A penes hi ha transport públic. 
Allà on poden circular taxis o mototaxis els preus s’han duplicat (al Perú el preu de cada 

El P. Jaume sobre els aiguats al Perú: "És un fet terrible que els ha 

deixat sense res de res" 
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carrera s’ha de negociar amb el taxista). L’abastament de les ciutats, especialment Lima 
(9 milions d’habitants!), s’ha complicat; a Lima i altres ciutats l’aigua està racionada, 
només la donen unes hores al dia, i l’escalada de preus ha estat espectacular. Suposo 
que en això també hi poden pesar  els acaparadors que, jugant a l’escassetat, fan el seu 

negoci. Allà on les terres són inundades s’hi han 
multiplicat els mosquits i estan augmentant els 
problemes de salut. 

Els meteoròlegs diuen que això encara no s’ha 
acabat... I si pensem que la ‘major part’ (sí, sí, una 
majoria aclaparadora) de la gent d’aquí no té cap 
assegurança ni cap estalvi (molts viuen vertaderament 
‘al dia’), tot plegat els és un fet terrible que els ha deixat 
sense res de res. Però, veient els afectats, m’admira la 
seva resignació, és una població acostumada a viure 
amb mínims i a patir l’escassetat. I com que el seu 
treball mai dependrà d’un contracte... alguns sortiran 
endavant venent pel carrer, tota la família des de demà 
mateix, galledes de llimonada casolana... 

Però de tot això, a la Selva res. Excepte alguna pujada 
de preus de certs articles. Aquí s’està acostumat a les 

pluges més tempestuoses i ni tan sols he sentit que els habitants de dins la Selva hagin 
tingut més problemes dels habituals per creuar rius i torrents per desplaçar-se: els “botes” 
i els “jeeps” els funcionaven com sempre. 

 La solidaritat està funcionant, però els problemes són sempre més grossos. I només la 
reconstrucció d’allò devastat s’emportarà la major part de les inversions públiques dels 
propers anys... 

Comptem amb la vostra pregària i la vostra solidaritat. 
 
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9902 

http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9902
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Carme Munté, Barcelona | Catalunya Cristiana, 9 abril 2017 

El 2016 Sicar cat va atendre 155 persones víctimes del tràfic d’éssers humans 

Ens demana que en mantinguem l’anonimat, 
també el país de procedència. La por per la seva 
integritat física i la de la seva família la tenalla. El 
xoc emocional per tot el que ha viscut la té 
presonera. I no obstant això, l’heroïcitat a l’hora 
de fugir de la xarxa d’explotació sexual que la 
tenia retinguda a la Xina li ha demostrat que té 
més força i coratge del que pensava. «Vaig tenir 
l’ocasió de fugir i no la vaig desaprofitar», exposa. 
«Estaven a punt de vendre’m a una altra màfia, 
havia de marxar de forma urgent.» 

En aquesta fugida a la desesperada, va arribar a 
l’Estat espanyol només amb el que portava a 
sobre. «Em sentia totalment angoixada.» Algú, 
però, li va parlar de Sicar cat (www.sicar.cat), el 
programa d’atenció integral a dones víctimes del 
tràfic d’éssers humans de les religioses 
Adoratrius. I aleshores tot va canviar per a ella. 
Tampoc aquesta vegada no va deixar escapar 
l’oportunitat. «Si no les hagués trobat a elles no 
sé què hauria estat de mi.»  

I mentre ho diu l’envaeix l’emoció, perquè Sicar 
cat no únicament li ha proporcionat un lloc on viure, sinó també atenció mèdica, 
psicològica, formativa i assessorament jurídic. Gràcies a Sicar cat, ha pogut portar els 
seus dos fills a Catalunya i ara que està amb ells veu la seva situació amb més serenitat. 
«La meva família viu al país d’origen i sota cap concepte no pot saber tot el que he 
viscut.» Per qüestions de seguretat, doncs, no podem publicar res que la posi en perill a 
ella o la seva família. «He de ser molt curosa a l’hora de compartir informació sobre la 
meva vida tant a les xarxes socials com a les persones amb qui parlo», reconeix. 

I Rosa Cendón, coordinadora de sensibilització i incidència política del programa Sicar 
cat, ho subscriu: «La seva situació és molt delicada i qualsevol dada la pot posar en 
dificultat.» Mentrestant, Sicar cat n’està tramitant la sol·licitud d’asil davant de la 
Subdelegació del Govern espanyol com a víctima del tràfic de persones. 

«Soc creient i sé que va ser Déu qui em va portar aquí. Ara l’únic que desitjo és viure 
tranquil·la amb els meus dos fills.» Aquest és el desig i el somni formulat per una dona 
que forma part de la trista estadística de les víctimes del tràfic d’éssers humans amb fins 
d’explotació sexual. L’any 2016, Sicar cat va atendre 155 persones de 34 nacionalitats 
diferents.  

Més de la meitat de dones ateses són de Nigèria 

Un 53% de les dones ateses per Sicar cat el 2016 provenia de Nigèria. La situació de la 
dona al país africà, el temor de Boko Haram, les dificultats econòmiques i la manca de 
perspectives de futur han fet de Nigèria un país del qual les persones volen fugir, 

Fugir de l’explotació sexual 



  
 
 
 
 

    24 | 36 

 
 
 

especialment les dones. «Quan els moviments migatoris no estan organitzats les 
persones es veuen abocades a entrar en contacte amb xarxes criminals que les acabaran 
explotant per treure’n un benefici econòmic», explica Rosa Cendón. En alguns casos, les 
dones patiran una doble explotació i es veuran obligades a exercir la prostitució i a fer 
petits delictes, tot plegat sota amenaces, coaccions i privació de la llibertat. «Hem de 
tenir present que no només parlem de violència i d’explotació, sinó també d’esclavitud.» 

El 26% de les persones ateses per Sicar cat són menors d’edat: 12 fills i filles d’usuàries 
i 14 MINA (menors immigrants no acompanyades). Una de les línies del treball 
d’incidència és precisament reclamar a la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

Adolescència (DGAIA) que vetlli per 
l’interès superior d’aquests nens. 
«Hi ha menors víctimes del tràfic de 
persones que necessiten protecció i 
acompanyament en el procés de 
recuperació», exposa Rosa 
Cendón. 

En aquest sentit, la DGAIA ha emès 
una directriu per establir pautes 
d’actuació per garantir la protecció 
internacional dels infants tutelats 
per l’Administració. La nova directriu 

dona als professionals elements per detectar si els infants i adolescents tutelats poden 
ser possibles beneficiaris de la protecció internacional i què s’ha de fer en aquests casos. 

Tres de cada quatre víctimes del tràfic de persones són dones i nenes. Per tant, segons 
Cendón, la perspectiva de gènere és necessària a l’hora d’abordar les polítiques. «El 
tràfic d’éssers humans suposa per a les dones una cosificació, veure’s com a objectes i 
no com a subjectes de dret», denuncia, alhora que apel·la a un canvi cultural i educatiu 
en tots els països que estan implicats en aquesta realitat de violació greu dels drets 
humans perquè posin tots els esforços a combatre el que l’ONU defineix com una forma 
contemporània d’esclavatge. 

El 59% de les dones ateses per Sicar cat el 2016 van fugir de les situacions d’explotació 
per mitjans propis, només un 7% ho va fer a través de les Forces de Seguretat. Això és 
així per dos motius. D’una banda, perquè els cossos policials alternen un any 
d’investigació amb un altre de desmantellament de les bandes criminals; de l’altra, 
perquè les víctimes no tenen un paper passiu, sinó que aprofiten l’oportunitat de fugir 
quan poden. «Hi ha clients consumidors de sexe que les ajuden a fugir», reconeix Rosa 
Cendón. «En d’altres casos, aprofitaran una porta oberta per fugir o bé el contacte amb 
alguna persona d’una entitat o servei públic per posar-la en alerta.» 

Formes d’explotació 

El 78% de les dones que Sicar cat va atendre el 2016 havien patit explotació sexual, però 
a nivell mundial, augmenten altres tipologies de tràfic com la compra d’òrgans, la 
mendicitat, la comissió de delictes o l’explotació laboral. Arreu del món, 45,8 milions de 
persones, segons Walk Free Foundation, estan en règim d’esclavitud. 

«La xifra va en augment si tenim en compte l’increment dels fluxos migratoris mixtes. Les 
actuals polítiques europees d’acollida de les persones refugiades i dels migrants generen 
una major vulnerabilitat en aquests col·lectius que poden esdevenir potencials víctimes 
de tràfic amb fins d’explotació», alerta Rosa Cendón, des de Sicar cat. 
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Opinió. Míriam Díez. El Nacional. 
Bar5celona, 16 d’abril de 2017. 

  
Des que tinc penjada una fabulosa diana al 
menjador, reflexiono diàriament sobre els 
dards. Dards enverinats, dards amb pell de 
xai, dards amb forma de petó de Judes. 
Dards. Com els que voldrien disparar al 
Papa. Hi ha una legió de persones equipades 
amb dards verbals que han posat al centre 
de la diana el seu rostre. Que Bergoglio 
generaria detractors, un infant de P3 ho 
podria deduir. Qualsevol que es mogui té 
enemics. I el papa Francesc no passarà a la 
història com el Papa mòmia que no va actuar. 
Ans al contrari. Es belluga fins i tot quan 

dorm. Els seus enemics no són només els qui cometen massacres a Egipte dies abans 
que ell hi vagi. Aquests són enemics de la humanitat, no del Papa. Jorge Bergoglio té 
l’enemic a casa. Ha desmuntat tant la paradeta, que la revolta interna en forma de 
centrifugadora ha estat descomunal. I esquitxa a tothom. Després de les dutxes 
vaticanes, aquesta setmana s’ha inaugurat una bugaderia per a les persones sense 
domicili fix (es nega a dir-ne “sense-sostre” o “barboni”; ho troba despectiu). Al Vaticà 
aviat hi haurà també llocs on emmagatzemar les bosses dels venedors ambulants i on 
es dispensaran productes bàsics d’higiene personal. Aquests detalls no són notes 
folklòriques a peu de pàgina, sinó el catalitzador d’una manera de fer del Papa “progre”, 
“peronista” i desestabilitzador, que ha reconegut “no haver estat mai de dretes”. Estem 
assistint a un pontificat 
excessiu, desbordant. Surt 
dels límits i deixa exhausts 
els seus col·laboradors, 
que amb la llengua fora ja 
pateixen per les noves 
ocurrències pontifícies. 

Els dissidents no 
s’amaguen. Un és el 
professor Roberto de 
Mattei, que desqualifica el 
Papa perquè creu que fins i 
tot “dubta de la validesa 
dels deu manaments”. 
Aquest estricte pensador 
defensa que la llei moral “o és absoluta, o no és res” i, per tant, no es poden fer 
excepcions. En canvi, ai las, el Papa és el rei de les excepcions. Ell mateix és el 
paradigma excepcional en la història recent de l’Església. Un papa argentí a la càtedra 
de Pere. En un context globalitzat i on tot sembla possible, aquesta eventualitat la digerim 
com si res, però en la mil·lenària tradició de l’Església, aquest “detall” cou, especialment 
als italians. Les peces del puzzle estan molt canviades. Argentina al cor de la 
multinacional catòlica de l’esperit no és una dada innòcua. Aquest Papa no provenia de 

Dards contra Bergoglio 
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la cúria vaticana, i, per tant, no duia incrustrada la manera de fer secular romana. Ara, 
quatre anys després d’haver-ho destarotat tot, la cúria ja és “franciscana”, no només 
perquè s’ha despullat de futileses i anacronismes, sinó perquè el Papa hi intervé 
sistemàticament. 

Quan va començar amb Benet XVI la rocambolesca història del majordom (coincidirem 
tots que no actuava sol ni motu proprio), les conxorxes vaticanes van anar agafant forma. 
Dins els caus de poder sempre hi ha forces ocultes i desestabilitzadores. I el Vaticà té 
tots els ingredients per a una conspiració d’aquest tipus. Ara, en època de Bergoglio, les 
intrigues no arriben tant de majordoms, que cada vegada tenen menys feina amb un 
Papa autosuficient i poc protocol·lari, sinó dels prínceps de l’Església o cardenals. 
Aquests són ja una altra categoria. Els assessors del Papa, els seus consellers més 
propers, com Burke, Caffarra, Meisner o Brandmüller, estan desorientats per aquesta 

“confusió” vaticana i volen “corregir fraternalment” el Papa. 
Desobeeixen i reclamen explicacions. El Papa segueix el seu 
camí i no recula. Bergoglio no es deixa intimidar pels qui volen 
tancar files en el si del catolicisme. Pensa en gran, i sap que 
el cristianisme no té la vara imperial ni es pot imposar 
replegant-se en si mateix. Morirà el Papa amb el resultat de 
comptar amb més catòlics afiliats, persones que ara ni es 
plantegen ser creients, però a qui el seu discurs no deixarà 
indiferent. Sapiguem, però, que a l’hora de la seva mort també 
destacaran algunes baixes de catòlics, desertors d’aquesta 
manera de fer tan poc ortodoxa. 

La monja exclaustrada temporalment Teresa Forcades, que 
acaba d’escriure un llibre sobre la revolució del papa 
Francesc, pensa que l’estratègia de Bergoglio és la 
“descentralització”. De fet, el Papa descentralitza, però també 
segueix mantenint poder al centre, a Roma. Descentralitzador, 

però també depurador. No hi ha lloc per a catolicismes formals. És un poder amb olor 
d’ovella, la de la roba bruta que s’acumularà a la bugaderia vaticana. De sofisticat no 
n’és, aquest pontífex sorrut. I a la seva diana mental sap molt bé quin és el centre. 
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EE1 
 Dates: 17 a 23 de juliol de 2017, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Lluís Planas, monjo 
Tema: Aprenent a obrir el cor a Jesús. Evangeli de Sant Joan 
cap 5 -8 
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 23 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017. 

 

EE2 
Dates: 7 a 13 d’agost de 2017, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo 
Tema: Les Benaurances.  
Inici: matí del dia 7 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 13 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017. 

 
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, 17-23 juliol) o EE2 Montserrat, 7-13 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 2017 
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CRISTIANISME I JUSTÍCIA 
 

Conferència-debat “Cooperació i fraternitat” amb motiu de la presentació dels 
llibres Memòria de l'esperança i Mar de luz de Daniel Jover 
 
Intervindran:  
• Begoña Román, professora d'Ètica a la Universitat de Barcelona 
• Laia Ortiz, segona tinenta d'alcalde de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona 
• Joan Andreu Parra, periodista a Catalunya Cristiana i responsable de 
Comunicació de l'ACO (Acció Catòlica Obrera) 
• Daniel Jover, president APRISE-PROMOCIONS. Xarxa d'Economia Solidària, 
autor dels llibres 
Presenta i modera:  
• Xavier Casanovas, director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia 
  
Data: Dijous, 27 d'abril de 2017 
Hora: 19h 
Lloc: Sala d'actes de CJ (Roger de Llúria, 13 - Bcn) 
 
Per més informació https://www.facebook.com/events/153792625146382/ 
Entrada lliure i retransmissió en directe a través de la nostra pàgina web. 
   
Cicle de cinema Ignasi Salvat: El abrazo de la serpiente  
Al seu dia en Karamakate va ser un poderós xaman de l'Amazones; és l'últim supervivent 
del seu poble i viu a la selva més profunda. Porta anys en total soledat i l'han convertit 
en "Chullachaqui", un home buit, privat d'emocions i records. La seva vida solitària es 
capgira quan al seu remot món arriba l'Evan, un etnobotànic nord-americà a la recerca 
de la yakruna, una poderosa planta oculta, capaç d'ensenyar a somniar. 
Karamakate accedeix a acompanyar a l'Evan en la seva recerca i junts emprenen un 
viatge al cor de la selva en que passat, present i futur es confonen, i en el qual el xaman 
anirà recuperant els seus records perduts. (FILMAFFINITY) 
Director: Ciro Guerra 
 
Presenta l'acte: Raúl Vico, col·laborador de diverses ONGs pel dret a la terra a Brasil 
 
Data: Divendres, 28 d'abril de 2017 
Hora: 19h 
Lloc: Sala d'actes de CJ (Roger de Llúria, 13 - Bcn) 
   
Els dilluns dels Drets Humans. La justícia climàtica 
L'aplicació dels acords de París. Punt d'inflexió? 
 
El 22 d'abril acaba el termini per a la signatura de l'Acord de París sobre canvi climàtic 
(2015). És un bon moment per fer balanç. I també per reflexionar sobre si un acord tan 
poc ambiciós serà suficient per frenar el deteriorament ambiental del nostre model 
econòmic depredador, insostenible i generador de pobresa i desigualtat. 
 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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Sense disposar d’un acord jurídicament vinculant, amb sancions per als qui incompleixin, 
podem aconseguir l'objectiu que la temperatura global no augmenti més de 2 graus 
abans de final de segle? Podem aspirar a un món basat en energies renovables, amb 
emissions zero? Podem avançar en la justícia climàtica global? 
 
Ponents:  
• Carlos Garcia, responsable d'Incidència Política de la CONGDE. Especialitzat en 
canvi climàtic, desforestació i construcció de mitjans de vida sostenibles 
• M. Carme Llasat, doctora en ciències físiques, coordinadora del màster en 
climatologia aplicada de la UB, experta en canvi climàtic 
Moderador:  
• Tomàs Molina, meteoròleg 
 
Data: Dilluns, 8 de maig de 2017 
Hora: 19h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13 - Bcn) 
 
Per més informació https://www.facebook.com/events/721115001393764/ 
Entrada lliure i retransmissió en directe a través de la nostra pàgina web. 
 

FRA JUNÍPER SERRA, MISSIONER DE DÉU 

Us fem arribar el cartell de la conferència organitzada per la Família Franciscana de 
Catalunya i l'Ateneu Universitari Sant Pacià a la Facultat (c/ Diputació 231). 
Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, ofm., llicenciat en Teologia Pastoral, ens parlarà sobre 
"Fra Juníper Serra, missioner de Déu", l'incansable missioner de Califòrnia.  
La conferència tindrà lloc el proper dimecres 3 de maig a les 12h. 
 
S’està ultimant el programa de les Jornades Franciscanes del mes de juny.  
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CASA D’ESPIRITUALITAT DEL MIRACLE 

 

El retaule major del Miracle és una obra d’art de primer ordre, realitzat pel tallador vigatà 
Carles Morató, i daurat pel solsoní Antoni Bordons. El retaule de factura tardana, bastit 
quasi fora de temps (oficialment, el 1758), és la culminació del barroc a Catalunya. 
 
Tanmateix, no és sols una obra estèticament bella, sinó que conté un relat fàcilment 
identificable, que lliga perfectament amb el missatge de l’aparició de la Mare de Déu, el 
3 d’agost de 1458. 
 
Els dies 28, 29 i 30 d’abril i 1 de maig, la Casa d’Espiritualitat del Miracle proposa unes 
sessions sobre gustar, sentir i escoltar el barroc, que dirigeixen els monjos de Montserrat 
Ramon Ribera-Mariné i Xavier Poch. Aquestes sessions, que comencen divendres 28 al 
vespre i acaben el dia 1 de maig, voldrien ser una aportació des d’aquesta comarca 
interior rica en aquest estil certament ampul·lós i carregat, amb la voluntat d’acostar-lo 
perquè mirant-lo amb empatia hom es pugui reconciliar amb l’art, i amb ell, amb les 
generacions dels nostres avantpassats. 
 
La propera activitat d’aquest nou cicle tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 de maig, i en aquesta 
ocasió agafarà el desenvolupament de la música, girarà entorn de l’escola musical de 
Montserrat al segle 18, i serà conduïda pel P. Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat, 
teòleg i organista. 
 
Informació i inscripcions a les sessions de l’abril i del maig  
al telèfon 973 48 00 02  
o a través de www.santuarielmiracle.com. 

http://www.santuarielmiracle.com/
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TESTIMONIS DE LA RESURRECCIÓ  
 

 Ha estat una Pentecosta ja que érem 10 nacionalitats amb un objectiu: celebrar i créixer 
com a testimonis de la Resurrecció.  La pau i l'alegria del Crist ressuscitat eren presents. 
La comunió i el compartir la fe i la taula han estat marcats per la presència de l’alegria 
serena fruit de l’Esperit Sant. 
Una de les ofrenes de la Missa deia: 
Te ofrecemos, Señor, estas gafas,  esta piedra y esta planta que  representan al 
personaje de Pedro. Con estos símbolos queremos representar, también, la mirada 
limpia que tú nos das con tu resurrección, la fe firme y la nueva vida a la que nos llamas, 
porque tú nos dices que hay que morir para vivir. 

TROBADA DE PASQUA DE LA FORMACIÓ INICIAL 

“TESTIMONIS DE LA RESURRECCIÓ” 
 

Data 22 d’abril de 2017, dissabte 

Horari 09.30  Inici 
10.00  Pregària 
11.00  Tema: Testimonis de la Resurrecció (Maria, Maria Magdalena i les 

altres dones, Pedro, el Deixeble, Tomàs, els deixebles d’Emaús) 
11.30  Grups de treball 
12.30  Missa 
13.30  Dinar 

Comiat o jocs. 

Animen i acompanyen El/les mestres de novicis/es 

Destinataris Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica 
[noviciat intercongregacional] 

Lloc Caputxines de la Mare del Diví Pastor 
Casal La Verna 
Noviciat, 1 | 08780 Pallejà | Tel. 936 630 407 
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USA: ELS FRANCISCAN S’OPOSEN A PROHIBIR LA IMMIGRACIÓ 
 

LOS FRAILES FRANCISCANOS DE ESTADOS UNIDOS SE OPONEN A LA 
PROHIBICIÓN DE LA INMIGRACIÓN 
Nos sentimos obligados a complementar nuestro apoyo a las numerosas voces de 
diversos sectores de nuestra sociedad que también han denunciado esta Orden 
Ejecutiva: refugiados y inmigrantes, líderes em-presariales, líderes cívicos y políticos, 
personalidades públicas y líderes religiosos, incluyendo muchos Obispos Católicos de 
los Estados Unidos. 
Algunos de nuestros ministerios han tenido la suerte de recibir refugiados en sus 
comunidades, trabajar con organizacio-nes de la Iglesia contratadas por el Gobierno de 
los Estados Unidos después del largo proceso de investigación (usualmente de dos a 
cuatro años) ya establecido. Otros ministerios han sido lugares de acogida para los 
inmigrantes, llevando a cabo el mandato bíblico de “dar la bienvenida al extranjero”. 
Los Franciscanos nos comprometemos a: 
-abogar por la retirada de la Orden Ejecutiva del 27 de enero; 
-prepararnos para ser comunidades que ofrezcan hospitalidad a nuestros hermanos y 
hermanas refugiados 
- continuar extendiendo y profundizando nuestro compromiso de solidaridad con 
nuestros hermanos y hermanas musulmanes. 
 
“ ID POR EL MUNDO ” MISIONES FRANCISCANAS | Nº 73. AÑO 2017 Marzo, Abril, 
Mayo 
 

EL LLIBRE DE L’ORIOL XIRINACHS “I TAN POBRES COM SOM” 
 

L’Editorial Claret amb  la col·laboració de la Delegació de 
Pastoral social ha reeditat el llibre de l’Oriol Xirinachs “I tan 
pobres com som”. És una reedició que molts havien demanat, 
ja que la primera edició de fa casi quinze  anys ( el novembre 
del 2002), estava exhaurida.  En “I tan pobres 
com  som”  L’Oriol Xirinachs  ofereix  unes reflexions sobre  

els  qui qualifiquem de pobres, i ens fa descobrir la 
petjada de Déu. Mirades sobre al realitat que algú 
les ha qualificades com paràboles dels nostres dies. 

Des del Secretariat Diocesà pel marginats, creiem 
que la reedició d’aquest llibre és una bona 
oportunitat per fer una reflexió sobre la pobresa en 
els nostres dies, per tal motiu us convoquem a una 
trobada el dissabte dia 20 de maig a 2/4 11 del matí 
a la Seu de la Delegació , carrer Sant Pau 101. ( 
Església de Sant Pau del Camp). És un acte obert a 
tothom, convideu a participar-hi a totes les persones 
que hi pugin estar interessades. 

En L’acte hi intervindrà Eduard Sala, responsable 
d'acció social de Càritas Diocesana  de Barcelona, 
que ens parlarà de les pobreses avui, i desprès es 
farà una presentació del llibre a on intervindran, 
Daniel Jover, Pilar Malla, i Oriol Xirinachs. 
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Seguim en campanya: ara la postobligatòria!  
Logos, imatge... Material Tria Escola Cristiana: incorporeu-los a les vostres accions.  

Cercador www.triaescolacristiana.cat.  

Vídeo blog Troba bona escola: bons consells per cercar i triar escola: difoneu-los a les 
xarxes, incorporeu-los al vostre web o canal de vídeo.  

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...  

 
Cal fer efectiva la gratuïtat de l’ensenyament  
En el tractament que el nostre ordenament dona a la llibertat d'ensenyament no només 
se’n contempla l’aspecte formal. Hi ha també un manament inexcusable i explícit als 
poders públics perquè es comprometin que sigui una realitat efectiva, ajudant a eliminar 
o disminuir els obstacles, fonamentalment econòmics, que la facin inviable a la pràctica.  
A l’àmbit educatiu, el règim de concerts és l’instrument vigent i ja prou consolidat per dur 
a terme aquesta intenció. Tots coneixem que és aquí on estant ressorgint les 
divergències, com si la llibertat i la igualtat en l'àmbit educatiu fossin dos valors 
incompatibles. Per a alguns, la defensa de l'escola pública suposa l'obstinació a desterrar 
l'ensenyament concertat.  
Nosaltres no ho considerem així. La xarxa de escola pública és necessària per al país, i 
tots desitgem que funcioni bé. I ha de ser complementada amb una altra xarxa, la de 
centres privats i, en particular, dels concertats, per atendre la pluralitat d'una societat en 
la qual es donen diverses concepcions de la realitat, diferents visions antropològiques i 
idees no sempre coincidents sobre el futur mateix de la societat. Aquest és l’esperit i la 
lletra de la LEC en articular el Servei d’Educació de Catalunya.  
Perquè la llibertat d'ensenyament és un punt capital de la construcció i organització d'una 
societat lliure i de l'estructuració política d'una democràcia en sentit modern, és a dir, d'un 
règim democràtic de la llibertat. Alhora, la llibertat d'ensenyament no vol dir el 
desarmament ideològic de l'Estat: vol dir senzillament que les idees no van de l'Estat a 
la societat, sinó de la societat a l'Estat. I a això se l'anomena societat lliure.  
En tots els països democràtics es dona per descomptat que correspon als poders públics 
el dret i el deure d'assegurar un sistema educatiu que arribi a tots els ciutadans, però no 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 638 | 24.04.2017 
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de monopolitzar-lo. Allò que és ideal, i també possible, és que tots els centres, amb unes 
condicions iguals per a tots i garantides per l’Estat, treballin per procurar una educació 
de qualitat a tots els alumnes, en el respecte als diversos projectes educatius.  
Però aquestes condicions s’han de fer realment efectives. I res més lluny de la realitat. 
Per exemple, allò que fa referència a les despeses de funcionament. No fa gaires dies 
anunciàvem l’aprovació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, on 
indicàvem que el mòdul de despeses de funcionament restava congelat, per cinquè any 
consecutiu. Des dels anys de la crisi, i en relació a l’evolució de l’IPC català, aquest 
mòdul ha patit un descens de l’11,27%. I això sense oblidar el punt de partida: la despesa 
de l’Administració pública per alumne en un centre concertat és inferior a la meitat que 
la d’un centre públic. Segons l’informe anual Datos y Cifras del curso escolar 2014-2015 
del Ministeri d’Educació, la despesa total per alumne als centres públics és de mitjana 
de 6.940 €, cost que l’Administració finança en la seva totalitat. En el cas d’un centre 
concertat, aquesta xifra resta per sota dels 2.900 €.  
I com es pot veure al gràfic adjunt, el mòdul de despeses de funcionament, que ja en 
origen era deficitari, ha perdut, en els darrers 16 anys, quasi el 14% del seu valor en 
relació a l’IPC català (i quasi un 10% si considerem el paràmetre de l’estat). Aquesta és 
la realitat a la qual cal fer front: els concerts i la col·laboració públic-privat són pilars 
fonamentals d’una societat moderna, on l’administració adquireix una sèrie d’obligacions 
que passa, entre d’altres, per garantir la gratuïtat real del mòdul econòmic del concert, 
obligació que fins al moment no ha estat satisfeta. 

 
Sense aquest compliment, que genera una gens menyspreable sèrie de malentesos i de 
demagògia, resta compromès que en un context de pluralitat d’institucions educatives, la 
llibertat d’ensenyament no provoqui disparitats extremades de possibilitats en matèria 
d’instrucció per a alguns grups de la societat, situació gens desitjable per a ningú i molt 
menys per a les escoles concertades.  
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Títol Carta del Superior general: “La Valla: casa de la llum” 
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   ABRIL  | 2017 
27 dj Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat 

   MAIG   | 2017 
1 dl Festa del Treball 

2 dm URC - Junta directiva 

6  ds CONFER: Reunió de Regionals i Diocesanes a Madrid 

8 dl CEVRE - Formació inicial 

15 dl CEVRE - Formació inicial 

22 dl CEVRE - Formació inicial 

29 dl CEVRE - Formació inicial 

 

Servei de Documentació:  

« La Valla : casa de la llum » 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.champagnat.org/


  
 
 
 
 

    36 | 36 

 
 
 

 
 
 

 

Jean Jacques Pérennès és un frare dominic que s’ha compromès amb el diàleg entre el 
cristianisme i l’islam. Aquest teòleg i economista francès ha viscut a Algèria, Egipte, Iraq 
i Israel treballant a favor de la cultura de l’encontre. La Generalitat de Catalunya l’acaba 
de distingir amb el VI Memorial Cassià Just. “Signes dels temps” entrevista Jean Jacques 
Pérennès, director de l’Escola Bíblica i Arqueològica Francesa de Jerusalem. La 
conversa s’ha gravat al claustre del convent de Santa Caterina de Barcelona. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 30 d’abril de 2017, diumenge. 
Hora: 10,25 h. 
 

 

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 

 
 
 

Signes dels temps a TV3 : « Diàleg entre cristianisme i islam » 
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