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 Thomas Merton, a Conjectures d’un 
espectador culpable (146-148) parla 
de «le point vierge» (el punt verge). 
Considera que és una expressió 
difícil de traduir. El defineix així: «En 
el centre del nostre ésser hi ha 
un punt de no-res que no està tocat 
pel pecat ni per la il·lusió, un punt de 
pura veritat, un punt o espurna que 
pertany per complet a Déu, que mai 
està a la nostra disposició. Des 
d’aquí Déu disposa de les nostres 
vides, i és inaccessible a les 
fantasies de la nostra ment i a les 
brutalitats de la nostra voluntat. 
Aquest puntet de no-res i d’absoluta 
pobresa és la pura glòria de Déu en 
nosaltres.» Aquesta expressió de 

Merton apunta a una realitat tan profunda com desconeguda, però els perfils de la qual es 
presenten davant la pura intuïció. Cap radiografia no pot descobrir-lo perquè no existeix 
cap aparell capaç de detectar-lo. 
 
Primer, le point verge com un diamant pur. Aquest punt verge és immune al pecat, a 
les fantasies de la ment, a la dinàmica dels instints. Cal no confondre’l amb les nostres 
qualitats i talents. Justament, és la seu de la nostra insignificança, de la nostra pobresa. 
L’ego no se’n pot apoderar, ja que no es troba al seu abast. Un punt de no-res. El lloc 
privilegiat de Déu per connectar amb cada persona. Sense ombres. Pura llum. Els afanys 
expansionistes de les nostres passions, de les nostres forces instintives, dels nostres 
desvariejaments de la ment no poden envair-lo. L’ignoren de tal manera que ni tan sols 
nosaltres el veiem. No hi ha res en ell que pugui atraure el nostre ego, però en ell radica la 
clau de tot. Realitzem itineraris dirigits al coneixement d’un mateix, parlem de creixement 
personal, però se'ns escapa el punt verge que redimensiona tota la nostra realitat. 
 
Segon, le point vierge el trobem en totes les persones. Merton afirma: «Està en tots, i 
si poguéssim veure’l veuríem aquests bilions de punts de llum reunint-se en l’aspecte i 
fulgor d’un de sol que esvairia completament tota la tenebra i crueltat de la nostra vida.» 
No només està en mi, sinó també en cada persona. Veure la realitat des del punt verge 
proporciona tanta llum que tot s’il·lumina i que la vida no s’abandonaria a les forces 
esbojarrades que sorgeixen en nosaltres, quan no es posen al servei de la veritat, de 
l’amor i de la llibertat. Veure aquest punt en cadascú és un do especial, però descobrir-lo 
també en els altres proporciona l’esperit de la fraternitat. Des del punt verge, la crueltat de 
la vida es dissiparia totalment. La ceguesa impedeix descobrir-lo. L’orgull ens allunya de 
la seva fragilitat i pobresa. 
 
Tercer, no hi ha programa per a aquesta visió. No s’ensenya. No s’aprèn. «Es dona, 
solament. Però la porta del cel és a tot arreu.» La visió no s’adquireix en escoles 
especialitzades. Es busca en gurus i es cau en la desil·lusió i el desengany. Apareix quan 
menys t’ho esperes. N’hi ha prou de reconèixer-lo. No és gnosticisme ni coneixement 
adquirit, sinó una presència de Déu que ens canvia la vida a partir de la nostra pobresa. 

El «punt verge» 
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Afegitons 
 

1. La revista “Vida Nueva” entrevista al P. Màxim Muñoz, president de l’URC 
“Vida Nueva” dona veu al president de l’URC sobre temes d’actualitat de la vida 
religiosa a Catalunya i també per explicar-se sobre l’organització d’uns curs “Missió 
pastoral a Catalunya avui”, que algú fora dels nostres àmbits va intentar 
distorsionar.  
Horeb va publicar el 12 d’abril 
un article titulat: “Puntualització 
a un article de “Vida Nueva””, 
que parla sobre aquest tema.  
 

2.  Missatge del papa Francesc 
per a la 52a Jornada Mundial 
de les comunicacions socials 
2018:  
‘FAKE NEWS’ I PERIODISME 
DE PAU. «La veritat us farà 
lliures» (Jn 8,32). 13 de maig de 
2018 (Solemnitat de l’Ascensió 
del Senyor). Vam publicar al 
seu moment aquest text, que 
ara tornem a incloure’ls ja que 
se celebra al proper diumenge 
la Jornada Mundial de la Vida 
Religiosa. Es tracta d’un tema de gran actualitat i d’una enorma repercussió en la 
societat. Els mitjans de comunicació són utilitzats sovint com a instruments 
d’engany per vehicular mentides, exercir pressions socials a través de manipular 
els fets, crear relats interessats per finalitat inconfesables…  

 
3. Pregària, pobresa i paciencia. 

Important reflexió del papa Francesc a les religiosos i als religiosos en el Congrés 
Internacional: “Consecratio et consecratio per evangelica consilia”, celebrat al 
primer cap de semana de maig a Roma. Un comentari estimulant sobre tres 
realitats fonamentals de la vida consagrada: la pregària, la pobresa i la paciència.  
 

4. Un comentari a Facebook de les monges carmelites d’Hondarribia  
Les monges carmelites defensen la víctima de ‘La Manada’: «Hermana, yo sí te 
creo» en un breu però impactant escrit que reproduim més endavant. 
 

5. Davant els atacs i les denúncies contra centres docents  
L’informatiu de la Fundació de l’Escola Cristiana dona suport al comunicat del 
president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font, que l’Horeb reprodueix a la 
pàgina 30. La introducció diu: “La setmana passada llegíem a la premsa que el 
Ministeri d’Educació ha ordenat investigar un total de 24 escoles i instituts -entre els 
quals centres de l’escola cristiana- per suposat “adoctrinament”. La situació s’ha 
agreujat arran de les pintades, amenaces i persecució mediàtica que diversos 
docents d’un institut de Sant Andreu de la Barca han patit. Davant aquests fets, que 
condemnem sense pal·liatius, fem nostre i donem suport al comunicat que fa uns 
dies va fer públic el president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font”. 

 
Lluís Serra Llansana 
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La vida religiosa en Cataluña no se arredra 
por los retos que ella, al igual que toda la vida 
consagrada, tiene por delante. Pero tampoco 
quieren que el presente les pille despistados, 
por eso encuentran revisando si los 
compromisos y conclusiones del Congreso de 
Vida Religiosa en Cataluña, celebrado entre 
1993 y 1995, se han cumplido o se han 
quedado por el camino. El presidente de la 
Unión de Religiosos de Cataluña (URC), el 
claretiano Màxim Muñoz, habla de “actualizar 
en un nuevo contexto”. 
 
Se cumplen 25 años de aquel congreso. 
¿Siguen siendo las mismas las urgencias, 
o hay nuevos retos que afrontar? 
El análisis que se hizo y las urgencias siguen 
vigentes y se ha avanzado, aunque habría 
que actualizarlas en un nuevo contexto: el 
testimonio de las comunidades, la 
colaboración y comunicación entre familias 
religiosas, la inserción en la Iglesia local, la 
misión compartida con los laicos, el papel de 
la mujer en la Iglesia, el diálogo con la cultura, el desplazamiento hacia las periferias, la 
necesaria inculturación… Algunos compromisos quedan pendientes, como un fórum de 
reflexión y revitalización de la vida religiosa, una vocalía de religiosos y mayores… 

 
¿Habría que hacer un nuevo congreso para afrontarlas? 
La última asamblea general de la URC, celebrada en marzo, sugirió organizar un proceso 
participativo, no tan complejo como el de 1993, pero que ayude a compartir los retos en 
espacios de reflexión, convivencia y celebración. Lo concretaremos en la próxima 
asamblea. 
 
¿Qué retos supone la desaparición de provincias religiosas territorialmente 
limitadas en Cataluña? 
En las asambleas de la URC cada vez hay menos superiores mayores y más delegados. 
Ese es uno de los retos: vivir estas variaciones sin perder el sentido de unidad pastoral de 
una zona como la nuestra, simplificar y adaptar las estructuras y unir esfuerzos para 
afrontar esta realidad, asegurar la proximidad de la animación y gobierno de las 
congregaciones, mantener los vínculos de pertenencia y relación, compaginar la 
pluralidad cultural y lingüística con las exigencias de la espiritualidad y la misión 
pastoral… Estamos ensayando caminos. 
 
Responder al reto de la inculturación parece ser la razón por la que la URC tiene 
previsto programar un curso para religiosos procedentes de otros lugares, con 
formación sobre la realidad social, cultural, histórica y religiosa de Cataluña. Hay 
quien ha cuestionado el sentido de este curso… 
El curso viene motivado por lasreestructuraciones. Aumenta el número de personas que 

Màxim Muñoz:  
«La fe y el Evangelio tienen prioridad sobre las preferencias políticas» 
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las congregaciones destinan a Cataluña procedentes de otros contextos culturales, 
también de otros continentes. Puede ayudarles en su proceso de inculturación el conocer 
el contexto cultural, social, religioso y eclesial donde tienen que desarrollar su vida y su 
misión. Las motivaciones son claramente de carácter evangelizador, y lamentamos que, 
fuera del ámbito de las congregaciones, haya quien quiera ver en ese curso fantasmas 
nacionalistas. 
 
¿Cómo explicar desde esta perspectiva la situación que se está viviendo hoy en 
Cataluña y en España? 
Las tergiversaciones aludidas evidencian hasta qué punto la actual situación provoca una 
“contaminación política” de realidades que deberían mantenerse en el ámbito de la fe y de 
la evangelización. Nuestra opción evangélica debería impedir evitar trasladar a la esfera 
de la vida religiosa y eclesial los esquemas propios de la esfera partidista. Este es uno de 
los difíciles retos que tenemos como vida religiosa: intentar que la fe y el Evangelio, y las 
relaciones fraternas que se derivan de ahí, tengan la total prioridad y sean el criterio para 
vivir las diversas preferencias políticas que pueda tener cada uno. 

J. Lorenzo 

           Vida Nueva 

Podeu consultar l’entrevista en format digital aquí. 
 

 

Les famílies dels malalts han estat l’objectiu aquest any de la Jornada Mundial del Malalt i, 
per extensió, per l’Església espanyola que el passat diumenge 6 de maig va celebrar la 
Pasqua del Malalt. La familià no és un ens aliè: la família pateix, s’altera, s’emmalalteix 
amb el malalt i ha de ser cuidada i curada perquè sigui alleujament i curació. Per aquest 
motiu, des de Sant Joan de Déu duen a terme programes de suport a la família, com el 
projecte Sentim de l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu (Esplugues) o l’Escola de 
cuidadors de pacients amb demència del Parc Sanitari; on reflexionen i aprofundeixen 
sobre aquesta qüestió.  
 
La Pasqua del Malalt, entre d’altres finalitats, té la de reclamar l’atenció sobre l’important 
paper de la família en l’atenció al malalt, així com donar a conèixer les necessitats que li 
puguin sorgir durant la malaltia. 

Sant Joan de Déu se suma a la Pasqua del Malalt 2018:  
«Acompanyar a la família en la malaltia» 

http://www.vidanuevadigital.com/2018/05/07/maxim-munoz-la-fe-y-el-evangelio-tienen-prioridad-sobre-las-preferencias-politicas/
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«Cuidado con apegarse a las riquezas, a la vanidad y a la 
soberbia». ¿Faltan vocaciones? «¡Paciencia!», «no caigan en 
escandalosas discusiones internas» 

 

 
«Plegarias, pobreza, paciencia». En esta «niebla de la mundanidad», en un momento 
de «dolor de la humanidad» caracterizado por «provocaciones» y por un «espíritu 
de guerra», el Papa Francisco ofreció a los religiosos y consagrados estos tres 
«criterios auténticos» para guiarse «en el discernimiento». Bergoglio habló por más 
de una hora con los que participan en el Congreso Internacional “Consecratio et 
consecratio per evangelica consilia. Reflexiones, cuestiones pendientes, caminos 
posibles”, promovido por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica, que concluye el próximo 6 de mayo en el Antonianum.  
  
«Yo había pensado hacer un discurso, bien hecho, bello…», comenzó, «pero luego se me 
ocurrió improvisar, decir cosas que sean adecuadas para este momento». Momento en el 
que se registran «nuevas formas de vida consagrada» y nuevos «carismas». «¡Este 
Espíritu Santo es una calamidad, porque nunca se cansa de ser creativo!», dijo el 
Papa entre las carcajadas de los presentes. Entonces, la pregunta que hay que 
hacerse es: «¿cuáles son las cosas que el Espíritu quiere que se mantengan fuertes en la 
vida consagrada?».  
   
«El pensamiento –reveló Francisco– voló, fue, dio vueltas… Y siempre se me ocurría el 
día que fui a San Juan Rotondo: no sé por qué, pero vi allí a muchos consagrados y 
consagradas que trabajan… y pensé en lo que dije allí, en las tres “p” a las que me referí 
allí. Estas son columnas que permanecen, que son permanentes en la vida 
consagrada: la plegaria, la pobreza y la paciencia».  
 

El Papa a los religiosos: 
«pobres y pacientes para evitar la «eutanasia espiritual» 
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Plegaria que significa «volver siempre al primer llamado», a «esa Persona que me ha 
llamado» y me ha dicho: «Ven. Deja todo y ven». «Cada uno sabe qué ha dejado: dejar 
a la mamá, al papá, a la familia, una carrera…», dijo el Pontífice. «Es cierto que 
algunos buscan la carrera “dentro”, y esto no es bueno».  
   
Por ello hace bien rezar, porque hace que «yo trabaje para ese Señor, no por mis 
intereses o por la institución en la que trabajo; no, por el Señor». En este sentido se 
necesita cierta «radicalidad», palabra fundamental «aunque se ha sido utilizada 
demasiado y ha perdido un poco de fuerza». Sin embargo, resume bien ese primer 
impulso vocacional: «Dejo todo por Ti».  
 
«Es la sonrisa de los primeros 
pasos… Después llegaron los 
problemas, pero siempre se 
trata de volver al encuentro 
con el Señor. La plegaria, en 
la vida consagrada, es el 
aire que nos deja respirar 
ese llamado, renovar ese 
llamado», afirmó Bergoglio. 
«Sin este aire no podremos 
ser buenos consagrados»; sí, 
tal vez podremos ser «buenas 
personas, cristianos, católicos 
que trabajan en tantas obras 
de la Iglesia», pero no es lo 
mismo.  
 
«Pero, estoy ocupado, estoy ocupada, tengo tantas cosas que hacer…», dijo el Papa 
imaginando un diálogo con un consagrado. «Pero, yo tengo un trabajo demasiado 
arriesgado, que me ocupa todo el día…». Está bien, pero «es más importante esto: ve a 
rezar». Como hacía la Madre Teresa, que «también iba a “buscarse” problemas, 
porque era como una máquina para buscarse problemas, porque se metía por acá, 
por allá, por allá… Pero las dos horas de oración frente al Santísimo nadie se las 
quitaba». «“¡Ah, la gran Madre Teresa!”», prosiguió el Papa Francisco, «pero, haz lo que 
hacía ella, haz lo mismo. Busca a tu Señor, a Aquel que te ha llamado. La oración. No 
solo por la mañana… Cada uno debe ver cómo hacerla, dónde hacerla, cuándo hacerla. 
Pero hacerla siempre, rezar. No se puede vivir la vida consagrada, no se puede discernir 
lo que está sucediendo sin hablar con el Señor».  
   
Y no se puede vivir la vida consagrada fuera de la «pobreza». La pobreza, decía San 
Ignacio a los suyos, a “sus” jesuitas («no era una cosa original suya, creo; la había 
tomado de los Padres del Desierto»), «es la madre, es el muro de contención de la vida 
consagrada». «Es “madre”. Interesante», observó el Pontífice. «Él no dice: la castidad, 
que tal vez está más relacionada con la maternidad y la paternidad. No: la pobreza es 
madre. Sin pobreza no hay fecundidad en la vida consagrada». Y es un «muro» 
porque te defiende «del espíritu de la mundanidad, ciertamente. Nosotros sabemos que el 
diablo entra por los bolsillos. Todos nosotros lo sabemos. Y las pequeñas tentaciones 
contra la pobreza son heridas a la pertenencia al cuerpo de la vida consagrada».  
 
No se puede negociar: «Sin pobreza nunca podremos discernir bien qué está sucediendo 
en el mundo», advirtió el Papa. «“Pero yo no, padre, yo tengo mucha fortuna…”. ¡Sí, 
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pero algo, algún apego tienes! El Señor te pide eso: ese será el Isaac que debes 
sacrificar. Desnudo en el alma, pobre. Y con este espíritu de pobreza el Señor nos 
defiende de muchos problemas y de muchas cosas que tratan de destruir la vida 
consagrada».   
La primera de ellas es «la mundanidad religiosa». Hay poco trecho entre la 
consagración religiosa y la mundanidad religiosa. Solamente «tres escalones», dijo 
el Papa. El primero es, precisamente, «el dinero». Segundo: «la vanidad, que va del 
extremo de “pavonearse” a pequeñas cosas de vanidad». Tercero: «la soberbia» y 
«el orgullo». Y de ahí, «todos los vicios».  

   
Estando atentos con el «apego» a las riquezas, «los demás no llegan», aseguró. Por lo 
que dejó una tarea, es decir preguntarse «¿cómo es mi pobreza? Vean en los cajones de 
sus almas, vean en la personalidad, en la Congregación… Vean cómo va la pobreza».  
Arreglado esto, hay que poner atención en la «paciencia». «“Pero, padre, ¿qué tiene que 
ver la paciencia con esto?”. Es importante la paciencia, muy importante». La actitud de 
cada consagración es «entrar en paciencia», explicó Bergoglio; se hace «desde las 
pequeñas cosas de la vida comunitaria… de pequeñas tolerancias, pequeños 
gestos de sonrisa cuando me dan ganas de decir groserías…, hasta el sacrificio de 
sí mismos, de la vida».  
   
Paciencia. Sin ella «una vida consagrada no puede sostenerse, estará a medias»; sin 
paciencia, «por ejemplo, se comprenden las guerras internas de una congregación». «Sin 
paciencia, se comprenden estos carrerismos en los capítulos generales, este hacer 
grupitos antes…». «¡Ustedes no saben la cantidad de problemas, de guerras 
internas, de discusiones que recibe monseñor Carballo!», dijo Francisco 
refiriéndose al secretario de la Congregación. «Pero él es gallego, ¡es capaz de 
soportar todo esto!».  
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La paciencia, es un «punto clave» para la vida de un consagrado, no solo «para 
soportarse los unos a los otros» y «evitar estas discusiones internas que son un 
escándalo», sino también para «llevar sobre los hombros los problemas, los sufrimientos 
del mundo» y afrontar «los problemas comunes de la vida consagrada».  
   
El más urgente, probablemente, es la «falta de vocaciones». «“No sabemos qué hacer, 
por qué no tenemos vocaciones… Hemos cerrado tres casas”. Esta es la queja de 
cada día, ustedes la han escuchado, escuchado con las orejas y sentido con el corazón. 
No vienen las vocaciones. Y cuando no llega, paciencia…».  
 

El Papa se refirió en 
particular a dos casos, sin 
indicar nombres ni lugares, 
que sucedieron «en un país 
demasiado secularizado, 
que tienen que ver con dos 
congregaciones y dos 
respectivas provincias». 
«La provincia –explicó– 
comenzó ese camino, que 
también es un camino 
mundano, del “ars bene 
morendi”, la actitud para 
morir bien. Y, ¿qué 
significa esto en esa 

provincia, en esas dos provincias de dos Congregaciones diferentes? Cerrar la admisión 
al noviciato, y nosotros, que estamos aquí, envejecemos hasta la muerte. Y la 
congregación en ese sitio se acabó. Y estos no son cuentos: estoy hablando de dos 
provincias masculinas que han tomado esta decisión; provincias de dos Congregaciones 
religiosas».  
   
Esto sucede cuando «falta la paciencia». ¿No llegan las vocaciones? Entonces 
«vendemos y nos apegamos al dinero para lo que pueda suceder en el futuro». Es 
«un signo», advirtió Bergoglio, «un signo de que se está cerca de la muerte», que 
«seguimos al Señor hasta determinado momento y, a la primera o segunda prueba, ciao». 
Se opta por este “ars bene morendi”, y la vida consagrada acaba así, con el corazón 
cerrado y un espíritu de supervivencia. «“Padre, ¿no acabaré en el infierno?”. No, tal vez 
no, pero, y tu vida? Has dejado la posibilidad de ser padre y madre de familia, de 
tener la alegría de los hijos, de los nietos, todo esto, ¿para acabar así? Este “ars 
bene morendi” es la eutanasia espiritual de un corazón consagrado que ya no puede más, 
que no tiene la valentía de seguir al Señor. Y no llama…».  
   
Por ello hay que poner atención a last res “p” (plegaria, pobreza, paciencia) y tomar 
«decisiones radicales», que tal vez «sean personales, sean comunitarias… apuesten por 
esto», recomendó Francisco. Y agradeció a todos «por la paciencia que han tenido para 
escuchar este sermón». Y les deseó a todos lo más precioso: «la fecundidad».  
  

Salvatore Cernuzio 
           La Stampa 

 
Podeu consultar l’article en format digital aquí. 

http://www.lastampa.it/2018/05/04/vaticaninsider/el-papa-a-los-religiosos-pobres-y-pacientes-para-evitar-la-eutanasia-espiritual-b8me0fJIkDVFA60QiLkIUO/pagina.html
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Missatge del sant pare Francesc 

per a la 52a Jornada Mundial de les comunicacions socials 2018 

 

‘FAKE NEWS’ I PERIODISME DE PAU 

«La veritat us farà lliures» (Jn 8,32) 

13 de maig de 2018 (Solemnitat de l’Ascensió del Senyor) 

Benvolguts germans i germanes, 

En el projecte de Déu, la comunicació humana és una modalitat essencial per a viure la 
comunió. L’ésser humà, imatge i semblança del Creador, és capaç d’expressar i compartir 
la veritat, el bé, la bellesa. És capaç d’explicar l’experiència pròpia i descriure el món, i de 
construir així la memòria i la comprensió dels esdeveniments. 

Però l’home, si segueix el seu egoisme orgullós, també pot fer un mal ús de la facultat de 
comunicar, com ho mostren des del començament els episodis bíblics de Caín i Abel, i de 
la Torre de Babel (cf. Gn 4,1-16; 11, 1-9). L’alteració de la veritat és el símptoma típic 
d’aquesta distorsió, tant en el pla individual com en el col·lectiu. Per contra, en la fidelitat a 
la lògica de Déu, la comunicació es converteix en lloc per a expressar la responsabilitat 
pròpia en la recerca de la veritat i en la construcció del bé. 

Avui, en un context de comunicació cada vegada més veloç i immersos dins un sistema 
digital, assistim al fenomen de les notícies falses, les anomenades fake news. Aquest 
fenomen ens crida a la reflexió; per això he dedicat aquest missatge al tema de la veritat, 
com ho van fer ja en diferents ocasions els meus predecessors a partir de Pau VI (cf. 
Missatge de 1972: «Els instruments de comunicació social al servei de la veritat»). Voldria 
oferir d’aquesta manera una aportació a l’esforç comú per a prevenir la difusió de les 
notícies falses i per a redescobrir el valor de la professió periodística i la responsabilitat 
personal de cadascú en la comunicació de la veritat. 

Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 
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1. Què hi ha de fals en les notícies falses? 

Fake news és un terme discutit i també objecte de debat. Generalment al·ludeix a la 
desinformació difosa online o en els mitjans de comunicació tradicionals. Aquesta 
expressió es refereix, per tant, a informacions infundades, fonamentades en dades 
inexistents o distorsionades, que tenen com a finalitat enganyar o fins i tot manipular el 
lector per aconseguir determinats objectius, influenciar les decisions polítiques o obtenir 
guanys econòmics. 

L’eficàcia de les fake news es deu, en primer lloc, a la seva naturalesa mimètica, és a dir, 
a la seva capacitat d’aparèixer com a plausibles. En segon lloc, aquestes notícies, falses 
però versemblants, són capcioses, en el sentit que són hàbils per a capturar l’atenció dels 
destinataris posant l’accent en estereotips i prejudicis estesos dins un teixit social, i se 
sostenen en emocions fàcils de suscitar, com l’ànsia, el menyspreu, la ràbia i la frustració. 
La seva difusió pot comptar amb l’ús manipulador de les xarxes socials i de les lògiques 
que en garanteixen el funcionament. D’aquesta manera, els continguts, malgrat estar 
mancats de fonament, obtenen una visibilitat tal que fins i tot els desmentiments oficials 
difícilment aconsegueixen contenir els danys que produeixen. 

La dificultat per a desemmascarar i eradicar les fake news es deu tanmateix al fet que les 
persones sovint interactuen dins ambients digitals homogenis i impermeables a 
perspectives i opinions divergents. El resultat d’aquesta lògica de la desinformació és que, 
en comptes de realitzar una sana comparació amb altres fonts d’informació, cosa que 
podria posar en discussió positivament els prejudicis i obrir un diàleg constructiu, es corre 
el risc de convertir-se en actors involuntaris de la difusió d’opinions sectàries i infundades. 
El drama de la desinformació es troba a desacreditar l’altre, presentar-lo com a enemic, 
fins arribar a la demonització que afavoreix els conflictes. Les notícies falses revelen així 
la presència d’actituds intolerants i 
hipersensibles al mateix temps, 
amb l’únic resultat d’estendre el 
perill de l’arrogància i l’odi. A això 
condueix, en última anàlisi, la 
falsedat. 

2. Com podem reconèixer-les? 

Cap de nosaltres no pot eximir-se 
de la responsabilitat de fer front a 
aquestes falsedats. No és feina 
fàcil, perquè la desinformació es 
fonamenta freqüentment en 
discursos heterogenis, intencionadament evasius i subtilment enganyosos, i se serveix a 
vegades de mecanismes refinats. Per això són lloables les iniciatives educatives que 
permeten aprendre a llegir i valorar el context comunicatiu i ensenyen a no ser divulgadors 
inconscients de la desinformació, sinó actius en el seu desvetllament. Són també 
encomiables les iniciatives institucionals i jurídiques encaminades a concretar normes que 
s’oposin a aquest fenomen, com les que han posat en marxa les companyies 
tecnològiques i de mitjans de comunicació, adreçades a definir nous criteris per a la 
verificació de les identitats personals que s’amaguen darrere de milions de perfils digitals. 

Però la prevenció i la identificació dels mecanismes de la desinformació requereixen 
també un discerniment atent i profund. En efecte, s’ha de desemmascarar el que es 
podria definir com la «lògica de la serp», capaç de camuflar-se a tot arreu i mossegar. Es 
tracta de l’estratègia utilitzada per la «serp astuta» de què parla el Llibre del Gènesi, la 
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qual, als albors de la humanitat, va ser l’artífex de la primera fake news (cf. Gn 3,1-15) 
que va portar conseqüències tràgiques del pecat i que es van concretar després en el 
primer fratricidi (cf. Gn 4) i en altres innombrables formes de mal contra Déu, el proïsme, 
la societat i la creació. 

L’estratègia d’aquest hàbil «pare de la mentida» (Jn 8,44) és la mimesi, una insidiosa i 
perillosa seducció que s’obre camí en el cor de l’home amb argumentacions falses i 
atraients. En la narració del pecat original, el temptador, efectivament, s’acosta a la dona 
fingint ser amic i interessar-se pel seu bé, i comença el seu discurs amb una afirmació 
vertadera, però només en part: «Així, Déu us ha dit que no mengeu dels fruits de cap 
arbre del jardí?» (Gn 3,1). En realitat el que Déu havia dit a Adam no era que no 
mengessin de cap arbre, sinó només d’un arbre: «No mengis del fruit de l’arbre del 
coneixement del bé i del mal» (Gn 2,17). La dona, responent, ho explica a la serp, però es 
deixa atraure per la seva provocació: «Podem menjar dels fruits de tots els arbres del 
jardí, però dels fruits de l’arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit que no en mengem ni 
els toquem, perquè moriríem» (Gn 3,2-3). Aquesta resposta té un sabor legalista i 
pessimista: havent donat credibilitat al falsari i deixant-se seduir per la seva versió dels 
fets la dona es deixa enganyar. Per això, de seguida para atenció quan li assegura: «No, 
no morireu pas» (v. 4). Així doncs, la desconstrucció del temptador assumeix una 
aparença creïble: «Déu sap que, si un dia en mengeu, se us obriran els ulls i sereu com 
déus: coneixereu el bé i el mal» (v. 5). Finalment, s’arriba a desacreditar la recomanació 
paternal de Déu, que anava dirigida al bé, per seguir la seductora incitació de l’enemic: 
«Llavors la dona va veure que el fruit de l’arbre era bo per a menjar i feia goig de veure» 
(cf. v. 6). Aquest episodi bíblic revela per tant un fet essencial per al nostre raonament: 
cap desinformació no és innòcua; per contra, fiar-se d’allò que és fals produeix 
conseqüències nefastes. Fins i tot una distorsió de la veritat aparentment lleu pot tenir 
efectes perillosos. 

Del que es tracta, de fet, és de la nostra cobdícia. Les fake news es converteixen sovint 
en virals, és a dir, es difonen de manera veloç i difícilment manejable, no a causa de la 
lògica de compartir que caracteritza les xarxes socials, sinó més aviat per la cobdícia 
insaciable que s’encén fàcilment en l’ésser humà. Les mateixes motivacions econòmiques 
i oportunistes de la desinformació tenen la seva arrel en la set de poder, de tenir i de 
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gaudir que en últim terme ens fa víctimes d’un engany molt més tràgic que no pas el de 
les seves manifestacions individuals: el del mal que es mou de falsedat en falsedat per a 
robar-nos la llibertat del cor. Heus aquí per què educar en la veritat significa educar per a 
saber discernir, valorar i ponderar els desitjos i les inclinacions que es mouen dins nostre, 
per a trobar-nos privats del bé «caient» en cada temptació. 

3. «La veritat us farà lliures» (Jn 8,32) 

La contínua contaminació a través d’un llenguatge enganyós acaba per ofuscar la 
interioritat de la persona. Dostoievski va escriure una cosa interessant en aquest sentit: 
«Qui es menteix a si mateix i escolta les seves mentides mateixes, arriba al punt de no 
poder distingir la veritat, ni dins d’ell mateix ni al seu entorn, i d’aquesta manera comença 
a perdre el respecte a si mateix i 
als altres. Després, com que ja no 
estima ningú, deixa també 
d’estimar, i per a distreure el tedi 
que produeix la manca d’estimació 
i ocupar-se en alguna cosa, es 
lliura a les passions i als plaers 
més baixos, i per culpa dels seus 
vicis, es fa com una bèstia. I tot 
això deriva del fet de mentir 
contínuament als altres i a ell 
mateix» (Els germans Karamazov, 
II,2). 

Així doncs, com ens podem 
defensar? L’antídot més eficaç 
contra el virus de la falsedat és 
deixar-se purificar per la veritat. En la visió cristiana, la veritat no és sols una realitat 
conceptual que es refereix al judici sobre les coses, definint-les com a vertaderes o falses. 
La veritat no és sols treure a la llum coses fosques, «desvetllar la realitat», com porta a 
pensar l’antic terme grec que la designa, aletheia (d’a-lethès ‘no amagat’). La veritat té a 
veure amb la vida sencera. A la Bíblia té el significat de suport, solidesa, confiança, com 
ho fa entendre l’arrel aman, de la qual prové també l’amén litúrgic. La veritat és allò sobre 
el que un es pot sostenir per a no caure. En aquest sentit relacional, l’únic veritablement 
fiable i digne de confiança sobre el qual es pot comptar sempre, és a dir, «vertader», és el 
Déu viu. Heus aquí l’afirmació de Jesús: «Jo sóc la veritat» (Jn 14,6). L’home, per tant, 
descobreix i redescobreix la veritat quan l’experimenta en si mateix com a fidelitat i 
fiabilitat de qui l’estima. Només això allibera l’home: «La veritat us farà lliures» (Jn 8,32). 

Alliberació de la falsedat i cerca de la relació: heus aquí els dos ingredients que no poden 
faltar per tal que les nostres paraules i els nostres gestos sigui vertaders, autèntics, dignes 
de confiança. Per a discernir la veritat cal distingir què és el que afavoreix la comunió i 
promou el bé, i allò que, contràriament, tendeix a aïllar, dividir i contraposar. La veritat, per 
tant, no s’aconsegueix realment quan s’imposa com quelcom extrínsec i impersonal; en 
canvi, brolla de relacions lliures entre les persones, en l’escolta recíproca. A més, mai no 
es deixa de buscar la veritat, perquè sempre està alerta la falsedat, també quan es diuen 
coses veritables. Una argumentació impecable pot sostenir-se sobre fets innegables, però 
si s’utilitza per a ferir l’altre i desacreditar-lo als ulls dels altres, per més que sembli justa, 
no conté en ella la veritat. Pels seus fruits podem distingir la veritat dels enunciats: si 
susciten polèmica, fomenten divisions, infonen resignació; o si, per contra, porten a la 
reflexió conscient i madura, al diàleg constructiu, a una laboriositat profitosa. 
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4. La pau és la notícia veritable 

El millor antídot contra les falsedats no són les estratègies, sinó les persones, persones 
que, lliures de la cobdícia, estan disposades a escoltar i permeten que la veritat emergeixi 
a través de la fatiga d’un diàleg sincer; persones que, atretes pel bé, es responsabilitzen 
en l’ús del llenguatge. Si el camí per a evitar l’expansió de la desinformació és la 
responsabilitat, qui té un compromís especial és qui pel seu ofici té la responsabilitat 
d’informar, és a dir: el periodista, custodi de les notícies. Aquest, en el món contemporani, 
no realitza només un treball, sinó una missió vertadera i pròpia. Té la tasca, en el frenesí 
de les notícies i en el remolí de les primícies, de recordar que en el centre de la notícia no 
hi ha la velocitat a donar-la i l’impacte sobre les xifres d’audiència, sinó les persones. 
Informar és formar, és involucrar-se en la vida de les persones. per això la verificació de 
les fonts i la custòdia de la comunicació són processos de desenvolupament del bé 
veritables i propis que generen confiança i obren camins de comunió i de pau. 

Per tant, vull adreçar una crida a promoure un periodisme de pau, sense entendre amb 
aquesta expressió un periodisme «bonista» que negui l’existència de problemes greus i 
assumeixi tons tediosos. Em refereixo, contràriament, a un periodisme sense fingiments, 
hostil a les falsedats, a eslògans efectistes i a declaracions altisonants; un periodisme fet 
per persones per a persones i que es comprèn com a servei a tots, especialment a aquells 
—i són la majoria en el món— que no tenen veu; un periodisme que no cremi les notícies, 
sinó que s’esforci a buscar les causes reals dels conflictes per a afavorir la comprensió de 
les seves arrels i la seva superació a través de la posada en marxa de processos 
virtuosos; un periodisme entossudit a indicar solucions alternatives a l’escalada del clamor 
i de la violència verbal. 

Per això, inspirant-nos en una oració franciscana, podríem adreçar-nos a la Veritat en 
persones de la manera següent: 

 

 

Senyor, feu-nos instruments de la vostra pau. 
Feu-nos reconèixer el mal que s’insinua en una comunicació que no crea comunió. 
Feu-nos capaços de treure el verí dels nostres judicis. 
Ajudeu-nos a parlar dels altres com de germans i germanes. 
Vós sou fidel i digne de confiança; feu que les nostres paraules siguin llavors de bé per al 
món: 
on hi ha soroll, feu que practiquem l’escolta; 
on hi ha confusió, feu que inspirem harmonia; 
on hi ha ambigüitat, feu que portem claredat; 
on hi ha exclusió, feu que portem compartició; 
on hi ha sensacionalisme, feu que usem la sobrietat; 
on hi ha superficialitat, feu que plantegem interrogants veritables; 
on hi ha prejudici, feu que suscitem confiança; 
on hi ha agressivitat, feu que portem respecte; 
on hi ha falsedat, feu que portem veritat. 

Amén. 

 

 

Francesc 

Vaticà, 24 de gener de 2018 
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Arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives 

La Vanguardia - 6 May 2018 
 

Fake news i periodisme de pau. La veritat us farà lliures” és el 
lema del missatge que el papa Francesc proposa per a la 52a 
Jornada Mundial de les comunicacions socials que té lloc 
diumenge vinent. Vivim al nostre país i a tot el món temps 
d’imposició de relats, a vegades amb mitjans indignes, com les 
falses notícies (fake news), i convé reflexionar-hi amb serenor i 
reaccionar cadascú des de la seva pròpia responsabilitat. 
En un context de comunicació cada vegada més veloç i immersos dins un sistema digital, 
amb informació massiva i de difícil contrastació, amb anònimes reaccions i aportacions 
immediates, assistim avui a aquest fenomen de les notícies falses. Segurament que 
l’antídot més eficaç contra el virus de la falsedat és deixar-se purificar per la veritat, i tot 
prevenint la difusió de les notícies falses, posar en relleu el valor de la professió 
periodística i la responsabilitat personal de cadascú en la comunicació i la difusió de la 
veritat, a gran o a petita escala. 
Haurem de reflexionar sobre el que hi ha de fals en les notícies falses, com podríem 
reconèixer-les i fiar-nos de les paraules de Jesús: “la veritat us farà lliures” (Jo 8,32). Hi ha 
un lligam entre la pau i la notícia veritable, subratlla el papa Francesc, ja que “el millor 
antídot contra les falsedats no són les estratègies, sinó les persones, persones que, lliures 
de la cobdícia, estan disposades a escoltar i permeten que la veritat emergeixi a través de 
la fatiga d’un diàleg sincer; persones que, atretes pel bé, es responsabilitzen en l’ús del 
llenguatge”. I subratlla que, en el món contemporani, el periodista no realitza només un 
treball, sinó una vertadera i pròpia vocació o, com ell diu, una “missió”. 
Informar és formar, és involucrar-se en la vida de les persones. Per això la verificació de 
les fonts i la custòdia de la comunicació són processos de desenvolupament del bé 
veritables i propis, que generen confiança i obren camins de comunió i de pau. Hem de 
reclamar arreu un “periodisme de pau”, que vagi contra les falsedats, els eslògans 
efectistes o les declaracions altisonants; un periodisme fet per persones i per a persones, i 
que es comprèn com a servei a tots, especialment a aquells –i són la majoria en el món– 
que no tenen veu; un periodisme que no cremi les notícies, sinó que s’esforci a buscar les 
causes reals dels conflictes per a afavorir la comprensió de les seves arrels i la seva 
superació a través de la posada en marxa de processos virtuosos; un periodisme 
compromès en el camí d’indicar solucions alternatives a l’escalada del soroll i de la 
violència verbal. 
Finalment es pot resumir en un gran programa d’acció, el Papa ho fa amb una oració, per 
als informadors i els qui utilitzem internet i altres mitjans: ser instruments de pau. 
Reconèixer el mal que s’insinua en una comunicació que no creï comunió. Treure el verí 
dels nostres judicis i parlar dels altres amb estil de germanor. I sobretot, que les nostres 
paraules siguin llavors de bé per al món. Que en comptes de soroll, practiquem l’escolta, i 
en lloc de confusió, inspirem sempre harmonia. Sense ambigüitats calculades, sinó amb 
claredat; sense exclusions sinó compartint i preparant la solidaritat. Que en comptes de 
sensacionalisme, usem sempre la sobrietat, plantejant interrogants veritables, sense 
superficialitat, i suscitant confiança enlloc de prejudicis. Es tracta de posar respecte on el 
perill és l’agressivitat i, sobretot, on hi ha falsedat, posar-hi veritat autèntica, sense 
mentides ni fake news. 
Reclamem un “periodisme de pau”, contra les falsedats, els eslògans efectistes o les 
declaracions altisonants. 

‘Fake news’, veritat i periodisme de pau 
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Les monges carmelites d’Hondarribia defensen la víctima de ‘La Manada’: 

«Hermana, yo sí te creo» 

 

 

 
La sentència de nou anys de presó pels membres de ‘La Manada’ ha despertat aquests 
dies indignació entre les monges carmelites d’Hondarribia (País Basc). 
 
Una de les integrants de la congregació va publicar un comentari a Facebook amb un 
missatge que s’ha fet viral. Aquest és el text íntegre: 
 
"Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de 
noche (más que a Urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho 
voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque 
paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchxs. Y porque es una opción 
LIBRE, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de 
todas las mujeres a hacer LIBREMENTE lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, 
amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello. HERMANA, YO SÍ TE CREO”. 

«Hermana, yo sí te creo»  
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La partida de bautismo 

Cuando Sally Gómez entró en la clase, un buen día de 1993, se encontró con las miradas 
medio incrédulas y medio escépticas de aquellos seminaristas. ¿Qué hacía Sally como 
profesora en una Facultad de Teología de Estados Unidos, ella que era mujer, laica, de 
origen hispano y piel morena? Consciente de que tenía que superar muchos prejuicios a 
su alrededor, colgó en la pared de su despacho no sólo sus títulos académicos, sino, bien 
visible, una copia de su partida de bautismo, como para recordarse a sí misma (¡y a los 
demás!) que su título principal para estar allí era ser hija de Dios y que de ahí provenía su 
autoridad para anunciar el 
evangelio.  

Me impresionó escuchar 
recientemente esta historia 
de sus labios, 24 años 
después, recién retirada de 
su labor académica. Sobre 
todo, porque no es 
frecuente encontrarse con 
cristianas/os que se tomen 
tan en serio las 
consecuencias de su 
bautismo. 

No sé si Mary McAleese, 
presidente de Irlanda 
durante 14 años, tiene 
colgada una copia de su partida de bautismo en alguna parte, pero ciertamente es otra 
mujer que se ha tomado en serio su bautismo, como atestiguan su vida personal y 
profesional. A inicios de marzo, en un encuentro internacional que tuvo lugar en Roma, 
desde su compromiso como bautizada y desde su libertad como hija de Dios, recordó que 
“la Iglesia católica ha sido, desde antiguo, una de las más importantes portadoras 
globales del virus de la misoginia” y que la jerarquía de la Iglesia tenía que encontrar 
“caminos innovadores y transparentes para incluir las voces de las mujeres, que les 
corresponde por derecho”. E insistió: “Seamos claros. El derecho de las mujeres a la 
igualdad en la Iglesia proviene orgánicamente de la justicia divina. No debería depender 
de la benevolencia ‘ad hoc’ del Papa”. 

Es un maravilloso don del Espíritu que, a pesar de todo, haya mujeres que alcen su voz, 
asumiendo su propia responsabilidad en la Iglesia. Para ello no necesitan permiso de 
nadie: ¡les corresponde por derecho divino!  

El momento actual exige cristianos y cristianas audaces, sin miedos ni complejos. 
Empezando por nosotros mismos. La renovación de la Iglesia no le corresponde sólo al 
Papa Francisco. Es hora de quitar el polvo a nuestra partida de bautismo. 

 
Emili Turú 

Vida religiosa 

Mayo 2018 

«Hermano, simplemente hermano»  
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És una evidència que, en els últims anys, la nostra societat s’ha fet molt més plural, a 
conseqüència de la globalització i el fet migratori. Cal acceptar aquesta realitat, fer l’esforç 
de gestionar-la en la seva complexitat i, alhora, tractar d’aprofitar en positiu les 
oportunitats que això comporta. 

 
Des de les entitats que subscrivim aquest article, fa temps que treballem per afavorir la 
convivència i la cohesió social. Amb aquest objectiu, hem visitat comunitats musulmanes 
de Barcelona, Terrassa, Manresa, Mataró, Sabadell, Vilafranca del Penedès, Girona, 
Tarragona…formades majoritàriament per persones del Marroc i altres països àrabs, però 
també en notable proporció per pakistanesos i africans subsaharians (Senegal, Gàmbia, 
Guinea Bissau, Mali …). Amb exquisida hospitalitat, ens han obert amablement les portes 
i els seus oratoris i ens han donat a conèixer les seves activitats. En la seva immensa 
majoria, es tracta de comunitats formades per gent treballadora i humils, dirigides per 
persones que actuen de manera purament voluntària, amb una gran il·lusió i vocació de 
servei. 
 
L’element central de les comunitats és la pràctica religiosa (principalment la pregària), que 
és el seu vincle principal. El manteniment de la fe és per a ells una dimensió fonamental 
de la seva identitat, que dóna sentit i esperança a les seves vides, no sempre fàcils. En 
general, es tracta d’entitats que compten amb uns recursos econòmics bastant limitats. 
Majoritàriament disposen d’oratoris d’acord amb la pràctica musulmana, però sovint es 
tracta de locals provisionals, baixos, antics tallers o naus industrials precàriament 
reconvertides, sense espai per a les grans celebracions de l’Islam, com el Ramadà. Això 
els obliga a buscar altres espais per a aquestes ocasions. Sovint, els locals es troben 
ubicats en polígons industrials o en barris perifèrics, vistes les dificultats per trobar espai 
en zones més cèntriques. Aquesta situació va canviant dia a dia i algunes comunitats ja 
disposen de locals nous i espaiosos. Una realitat que aviat serà normal a Catalunya, com 
ho és en la majoria de països europeus. 
 
D’altra banda, aquestes comunitats, en la mesura de les seves capacitats, també 
desenvolupen una tasca social, educativa i cultural molt important, amb una atenció 
particular a nens i dones, així com a les famílies amb dificultats. Això les converteix en 

Els nostres veïns de fe musulmana  
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institucions claus en favor de la cohesió social a les nostres ciutats. Alhora, es mostren 
preocupats per les dificultats socials que afecten bona part de la gent de les seves 
comunitats, sovint a causa de l’atur. Com és obvi, estan horroritzats pel fenomen terrorista 
que manipula l’Islam i ataca els seus valors essencials, com la vida, la pau i la tolerància. I 
es mostren preocupats per com aturar els processos de radicalització d’alguns joves, i per 
les repercussions negatives que aquest fet comporta a les comunitats. 
 

Per totes aquestes 
circumstàncies, ens dol 
profundament que alguns 
grups minoritaris posin 
dificultats a les comunitats per 
obrir els seus centres de culte. 
És el que passa en aquest 
moment a Barcelona, al carrer 
Japó (Nou Barris), on acaba 
d’inaugurar-se un nou oratori. 
Cal no oblidar que la llibertat 
religiosa és un dret humà 
fonamental, reconegut i 
protegit en la legislació del 

nostre país i en els tractats internacionals de drets humans. Menysprear aquest dret és 
atemptar contra la dignitat humana. Tot i això, algunes persones, que en molts casos no 
són veïnes de la zona, s’han proposat perjudicar i obstaculitzar la vida d’aquesta 
comunitat, vulnerant la seva llibertat religiosa, menyspreant greument la dignitat 
d’aquestes persones i posant en perill la convivència. Afortunadament, la immensa 
majoria de veïns i veïnes del barri i, en general, de la ciutat sap que els drets humans i la 
convivència són el bé més preciós que tenim. I això exigeix respectar les creences i les 
pràctiques religioses de tots, per tal que tothom se senti part d’aquest país i pugui 
contribuir al bé comú. 
 
Hem pogut constatar que les comunitats musulmanes són una realitat molt diversa, cada 
vegada més important en el futur d’aquest país. Una realitat poc coneguda per la resta de 
la ciutadania, on sovint regnen els prejudicis. No només són els nostres veïns, sinó que 
des d’una perspectiva cristiana també són els nostres germans, creients com nosaltres en 
el mateix Déu, i amb els quals compartim, més enllà de les diferències, un enorme 
patrimoni comú de valors ètics. 
 
Tenim un llarg camí per recórrer. I constatem amb orgull que la nostra societat té un alt 
grau de maduresa i tolerància que ens permet mirar el futur amb esperança. 
 
 

Eduard Ibáñez 
La Vanguardia 
 
 
EDUARD IBÁÑEZ, en nom d’entitats cristianes amb els immigrants: ACCIÓ CATÒLICA OBRERA, Bayt-
ALTHAQAFA, CÀRITAS BCN, Sant Egidi, COMUNITATS VIDA CRISTIANA, AMB-VI-Vivim, 
CRISTIANISME I JUSTÍCIA, DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA I SOCIAL, EKUMENE, 
FUNDACIONS BENALLAR, ESCOLA CRISTIANA I MIGRA-STUDIUM, GERMANDAT OBRERA D’AC, 
GRUP juristes RODA VENTURA, INICIATIVES SOLIDÀRIES, INTERCULTURALITAT I cONVIVÈNCIA, 
JOC, JUSTÍCIA I PAU, PARRÒQUIA S. MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS, RELIGIOSES EN 
BARRIS Obrers, URC 
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Proclamació del Santuari del Sant Crist de Piera 

 

En el marc de la tradicional diada del Sant Crist de Piera, el nostre temple ha estat 
proclamat Santuari. La celebració tingué lloc, com cada any, el 28 d’abril a l’església 
parroquial, temple romànic del 
segle XII. 
 
Enguany, la celebració del Sant 
Crist de Piera fou presidida pel sr. 
Bsibe Agustí Cortés, i 
concelebrada per Mn. Josep Maria 
Domingo, vicari General, Mn. Pere 
Milà, vicari Episcopal de la zona, 
Mn. Ramon Bosch, Degà i Rector 
del nou Santuari, i els diaques i 
mossens de la parròquia, així com 
de l’arxiprestat de Piera-
Capellades, l’arxiprestat de Sant 
Sadurní i molts d’altres bons 
amics. Fou un dia en el qual l’antiga volta de pedra que conforma la nau central, així com 
les capelles laterals de la Mare de Déu del Roser i la capella neoclàssica del cambril de la 
imatge del Sant Crist eren plenes de gom a gom. Es van reunir fidels del poble, 
representants de les autoritats i entitats del poble, gent de viles veïnes de la comarca de 
l’Anoia i d’altres indrets de la nostra geografia com Barcelona, Terrassa, Sabadell, 
Andorra, el Llobregat. 

 
El temple que custodia la santa imatge del sant 
Crist, ara proclamat santuari, vol ser una llar 
que acosti la tendresa d’aquest rei crucificat, 
que despullat i fràgil a la creu assumeix la 
nostra feblesa i ens regala la seva misericòrdia. 
En aquest sentit un grup de fidels de la 
parròquia assumeixen el primer patronat del 
santuari del sant Crist de Piera per tal de 
promoure la devoció a la imatge dels pelegrins 
que s’hi vulguin acostar. 
 
L’objectiu d’aquesta nova etapa és acollir els 
pelegrins i promoure el patrimoni de pedres 
vives format pel conjunt de l’edifici i la 
comunitat. Gràcies a tots els qui heu fet 
possible amb el vostre suport i pregària aquest 
esdeveniment tant important per a la nostra 
parròquia i la nostra vila de Piera, que ara vol 
ser un regal ofert a tots els qui vulguin gaudir 
d’aquest lloc i aquesta comunitat que custodia 
la imatge del Sant Crist. 

 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

Nou santuari a Catalunya 
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Sinopsis 

Marco es un segundo entrenador del Estudiantes de 
baloncesto atravesando una crisis personal profunda. 
Acaba de abandonar a su esposa. Su nivel de estrés y 
agresividad le hace perder el trabajo, y termina juzgado 
por conducir bajo los efectos del alcohol. La sentencia le 
obliga a entrenar a un equipo de baloncesto formado por 
personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Lo 
que comienza como una carga insoportable para él, se va 
convirtiendo, en el contacto con personas muy diferentes, 
en una forma de aprender a ver el mundo de otra manera. 
 
¿Por qué ver Campeones? 
 
Porque es una comedia muy bien trabada, y reírse con 
ganas es muy de agradecer en estos tiempos. Porque 
desde «El milagro del P. Tinto», Javier Fesser ha 
demostrado ser un director original y solvente, con un estilo propio que aquí despliega con 
acierto. 
 
Por un guión ágil y bien trabado, que consigue entretener, divertir y también emocionar, 
sin caer por ello en el sentimentalismo. 
 
Por los actores, y especialmente Javier Gutiérrez, que lleva el peso de la cinta. Se ha 
convertido en uno de los actores más versátiles y convincentes del panorama nacional. 
 
Para pensar 
 

 Lo primero que invita Campeones a pensar es en la propia postura ante la 
discapacidad. Constantemente vemos, en la cinta, actitudes muy frecuentes ante la 
situación de personas con discapacidades: incomprensión, rechazo, ignorancia, 
minusvaloración, abuso, aunque también hay respeto, acogida, integración... 
¿Dónde estamos cada uno? 
 

 La evolución de Marco es el hilo conductor de la película. Es muy interesante ver 
cómo el conocimiento genera afecto, y el afecto compromiso. 

 

 Los valores que muestran los jugadores de este peculiar equipo son muy 
diferentes, y no dejan de descolocar a Marco –y al espectador– recordándole que 
quizás hay que aprender a mirar el mundo de otra manera. La idea de que perder 
una final no es perder, sino quedar segundo, es un ejemplo entre otros. 

 
Uno de los integrantes del equipo, hablando con la mujer de Marco, le dice: «Su 
discapacidad nunca desaparecerá, pero le estamos enseñando a lidiar con ella». La idea 
de que todos tenemos distintas discapacidades es muy real, y muy sugerente. Es, de otro 
modo, lo que también dice Julio, el responsable del pabellón y la asociación, cuando 
pregunta a Marco, «¿Y qué es ser normal?». 

pastoralsj.org 

Butaca de cinema: “Campeones” 
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EE1 
 Dates: 9 a 15 de juliol de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Sergi d’Assís, monjo 
Tema: Jesús a través d’una pel·lícula 
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 15 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 

EE2 
Dates: 6 a 12 d’agost de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Les 3 cartes d’un bon jugador 
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 12 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 
Inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. a través de la pàgina web: www.urc.cat  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. 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 a exhaurir les places. 
 

2. Segon pas: confirmació de la plaça 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 
 

3. Tercer 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, 9-15 juliol) o EE2 Montserrat, 6-12 agost). 
 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat amb el suport de l’URC. 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2018 

http://www.urc.cat/
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Presentació del llibre Interioridad y espiritualidad de Josep Otón 

 

 El proper dijous 10 de maig  a les 19h tindrà lloc la presentació del llibre Interioridad y 
espiritualidad de Josep Otón, publicat per l’editorial Sal Terrae. 

 

En l’acte intervindran: 

Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona 

Marta Burguet, professora de la Facultat d’Educació de la UB 

Fernando Cordero, director de la revista 21 

L’acte se celebrarà a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret de Barcelona (C/ Roger 
de Llúria 5). 
 

Presentació del llibre Sixena: la croada de la memòria de Francesc 
Canosa 

 
 

   

 

 

 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 

 
 

Us convidem a la presentació del llibre: 

 

Sixena: la  croada de la m emòr ia  

Amb Jordi Lliste rr i, periodista; 

Salvador  Cardús, sociòleg, periodista i escriptor; 

i Francesc Canosa , autor del llibre.  

 

Benvinguda i moderació a càrrec d’I sabel- Helena Mart í, 

presidenta de Sobirania i Justícia. 

Dimecres 16 de maig –  19.00 hores 

 Llibreria Claret de Barcelona 

 

                            I nscripcions: monica.morros@sij.cat 
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Matí de reflexió i  silenci 

 

 

Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

  
Vetlla de pregària 

  
Vetlla de Pentecosta 

  
dissabte 19 de maig 
a les 7 de la tarda 
  

  
Espiritualitat 

i litúrgia 

  
 Vida pasqual 
     amb la gna. Griselda Cos 
    Programa [clic] 
  

  
diumenge 20 de maig 
a les 6 de la tarda 

  
Taller 

de Cal·ligrafia 

  
 Iniciació a la lletra carolina 
   amb la gna. Conxa Adell 
   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic]  
  

  
dissabte 26 de maig 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

  

 

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/GCos.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC13.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Jornada acadèmica: “La reforma d’Israel en els escrits bíblics” 

 

JORNADA ACADÈMICA: “LA REFORMA 
D’ISRAEL EN ELS ESCRITS BÍBLICS” 
Organitza: Facultat de Teologia de Catalunya 
(FTC) 
Data: 10 de maig de 2018 
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 
Diputació, 231, Barcelona 
Hora: de 9.30 a 14 h 
Més informació: www.teologia-catalunya.cat 

 
Programa: 
 
09.30h - Presentació de la Jornada, a càrrec del Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de 

l'Ateneu Universitari Sant Pacià i del Dr. Marcos Aceituno, cap del departament de 

Sagrada Escriptura de la FTC. 

10.00h - Ponència: "La tradició sapiencial israelita, estat de la qüestió i debat actual" – 

Dra. Núria Calduch-Benages 

11.15h - Ponència: "El corpus sapiencial de la Bíblia: identitat i peculiaritats" - Dra. 

Núria Calduch-Benages 

12.00h - Diàleg 

12.25h - Ponència "La reforma d'Israel en els escrits sapiencials" - Dr. Joan Ramon 

Marín Torné 

13.15h – Diàleg 

 

Cursos i activitats al monestir de Sant Benet de Montserrat 
 

- ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
Gna.Natàlia Aldana, OSB 
Data: De l’11/05/18 al 13/05/18 
 

- QÜESTIONS CANDENTS EN BIOÈTICA 
Gna.Teresa Forcades, OSB 
Data: 12/05/18 de 10h a 12:30h. 
 

- TEOLOGIA FEMINISTA EN LA HISTORIA - II 
Gna.Teresa Forcades, OSB 
Data: 12/05/18 de 15h a 17:30h. 
 

- ENGRUNES DE BÍBLIA 
Gna.M.Regina Goberna, OSB 
Data: 26/05/18 de 16:30h a 18h. 
 

- PRESÈNCIA, ESPIRITUALITAT I MISERICÒRDIA 
Gna.Conxita Gómez, OSB 
Data: 26/05/18 de 10h a 13h i de 15h a 17h. 

 

Per a mes informació: activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 

http://www.teologia-catalunya.cat/
mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
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Debat Antoni Bassas – Lídia Heredia 

 

Actualitat cultural i religiosa número 200 

 
 

Fidel al seu objectiu fundacional de dialogar amb el món de la cultura, el curs 1994-
1995 la Fundació Joan Maragall va iniciar una activitat de reflexió sobre l'actualitat 
cultura i religiosa de cada mes. 
 
Durant tots aquests anys més d'un centenar de persones relacionades d'alguna 
manera amb els mitjans de comunicació, amb l'Església i/o amb la cultura ens han 
fet la seva lectura de l'actualitat mensual. 
 
El proper mes de maig aquesta activitat arriba a l'edició número 200. 
200 reflexions sobre una actualitat canviant. 
 
Per celebrar aquest esdeveniment el Patronat de la Fundació es complau a 
convidar-vos a un debat entre els periodistes 
 

Antoni BASSAS i Lídia HEREDIA 

 
Moderats per Òscar BARDAJÍ parlaran sobre la situació actual del periodisme, 
l'encaix i l'enfocament del fet religiós en els mitjans de comunicació i el pes de la 
cultura en l'entorn periodistic. 
 
Dia: dilluns 14 de maig de 2018 
Hora: 19h 
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Valldonzella, 6 - 
Barcelona) 

ENTRADA LLIURE. ES PREGA INSCRIPCIÓ 
  

https://maps.google.com/?q=Valldonzella,+6+-+Barcelona&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Valldonzella,+6+-+Barcelona&entry=gmail&source=g
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Presentació del llibre Ser a casa. Reflexions sobre el Cristianisme a 

l’Europa del segle XXI, de Gabriel Magalhaes 

 

Dia: 10 de maig 

Hora: 19h 

Lloc: Auditori de la Fundació Joan Maragall, c. València, 244, 1r, Barcelona 

A càrrec de: Josep M. Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall, Jaume 

Casals, catedràtic de filosofia i rector de la Universitat Pompeu Fabra i Gabriel 

Magalhaes, autor del llibre. 

Organitza: Fundació Joan Maragall 

Més informació: tel. 934 880 888; a/e: fjm@fundaciojoanmaragall.org 

 

VII Nit Solidària de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel 
 

Ens plau comunicar-vos que 
s’acosta la setena edició de 
la NIT DE RÀDIO ESTEL i 
«CATALUNYA CRISTIANA» 
a favor dels nostres mitjans. 
Per aquest motiu, us demano 
que reserveu a la vostra 
agenda la data de l’1 de 
juny, divendres, d’aquest 
any 2018. 
 
Iniciarem la VII Nit en un lloc 
ben estimat, la BASÍLICA DE 
SANTA MARIA DEL MAR, 
on celebrarem un concert 
amb la participació de l’Orfeó 
Badaloní i Esbart Sant Jordi. 
 

Després d’aquest concert, ens retrobarem tots a la Llotja de Mar per compartir un sopar i 
lliurar els I Premis de Periodisme Memorial Joan Carrera. 
 
La VII NIT DE RÀDIO ESTEL i «CATALUNYA CRISTIANA» serà presidida pel 
Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, president del Patronat de 
totes dues fundacions.  
 
És una bona ocasió per compartir els valors que inspiren els nostres mitjans de 
comunicació amb representants de la societat civil, cultural, política i religiosa de 
Catalunya, i amb els nostres lectors, socis i oients. 
 
En breu us farem arribar el programa amb l’horari concret i altres informacions. 
Ens agradaria molt comptar amb la vostra presència. 
 
 
 

mailto:fjm@fundaciojoanmaragall.org
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Jaume Aymar 
Director 

Curs d’iconografia al Monestir del Sant Crist a Balaguer 

Del 27 juny al 8 de juliol de 2018  
Curs: 2 nivell 
Iniciació: Realització de l’Icona durant el curs  
Mig-Alt: Realització de l’Icona amb l’or ja posat  

   
Organització i coordinació del curs: P. José de Jesús Navas i D. Nuria Beltrán R. 
nurbe57@hotmail.com Tel. + 34-609 24 37 31  
 
Condicions 
A- Preu: 450€/persona: 10 dies  
B- Precio Hotel Santuari (situat en el Monestir): 50’50€ /persona - per nit (11 nits)  
*Pensió complerta i habitació individual/doble amb bany – taxes incloses (wi-fi & 
parking...)  
 
 

El monestir de Sant Benet de Montserrat estrena una botiga virtual 
 

 
Podeu consultar-la en el següent enllaç: 
http://monestirsantbenetmontserrat.com/botigaonline/ca/ 
 
CERÀMICA D'ARTESANIA 
Monestir de Sant Benet de Montserrat 
93 835 00 78 ext.12 / 659 38 67 62 
ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com 
 

http://monestirsantbenetmontserrat.com/botigaonline/ca/
mailto:ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com
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Pelegrinatge marista a Montserrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els propers dies 12 i 13 de maig, la família marista a Catalunya es posa en camí per viure 
un dels moments més intensos de tot l’any. 
 
El pelegrinatge a Montserrat aplega escoles, obres socials i moviments juvenils a través 
de diferents itineraris perquè cadascú des de la seva realitat pugui arribar fins al Santuari. 
Un cop arribats i acollits de la mà de tots els voluntaris i amb el suport de l’equip de 
pastoral ens disposarem a fer família tot celebrant i donant gràcies a la Verge de 
Montserrat per tot allò que vivim i som com a comunitat Marista que es MOU cada dia per 
educar i estimar. 
 
 

 
 

 

Comunicat del president del Consell Escolar de Catalunya (CEC) 

Davant els atacs i les denúncies contra centres docents  

La setmana passada llegíem a la premsa que el Ministeri d’Educació ha ordenat investigar 
un total de 24 escoles i instituts -entre els quals centres de l’escola cristiana- per suposat 
“adoctrinament”. La situació s’ha agreujat arran de les pintades, amenaces i persecució 
mediàtica que diversos docents d’un institut de Sant Andreu de la Barca han patit. Davant 
aquests fets, que condemnem sense pal·liatius, fem nostre i donem suport al comunicat 

FECC Informa. Núm. 682  (07.05.2018) 
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que fa uns dies va fer públic el president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font, i 
que reproduïm a continuació:  

Comunicat del president del CEC pel tractament mediàtic dels docents de l’Institut 
El Palau, de Sant Andreu de la Barca  

Com a president del Consell Escolar de Catalunya vull manifestar la meva repulsa pel 
tractament mediàtic i a les xarxes socials, fet per algun mitjà i per algun líder polític, dels 
professors de Sant Andreu de la Barca. El linxament públic d'uns educadors constitueix 
una greu irresponsabilitat i atempta contra els seus drets de ciutadans en un sistema 
democràtic.  

Com a òrgan de representació de la comunitat educativa, el Consell Escolar de Catalunya 
reafirma la seva confiança en els mestres i professors del país. Catalunya compta amb 
uns grans professionals de l'educació, els quals sempre han estat a l'alçada dels reptes 
que havien d'afrontar.  

L'Assemblea de Docents de l'Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca, destaca 
"l'excel·lent feina que fan aquests professors tots els dies a les aules". Els atacs, diuen, 
"suposen un argument més per continuar exercint la seva feina d'educadors amb els 
valors democràtics de convivència i llibertat".  

Per la seva banda, familiars de professors denuncien "difamació, calúmnies i injúries" i 
expliquen que l'endemà del referèndum de l'1-O van donar opció als alumnes de 
batxillerat a participar en un petit acte al pati, consistent a fer uns minuts de silenci. En cap 
cas els professors van imposar la seva opinió ni van assenyalar els alumnes fills de 
guàrdia civils.  

L'escola ha d'estar oberta a l'entorn, tot preservant la pròpia idiosincràsia. Com a institució 
social, ha d'educar l'esperit crític dels alumnes perquè esdevinguin ciutadans lliures i 
respectuosos de l'alteritat, en una societat democràtica avançada.  

Lluís Font 
President del Consell Escolar de Catalunya  

 

 

 El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

 

Si t’interessa recuperar números de l’informatiu Horeb des del seus inicis o 
documents del Servei de Documentació... tots estan al teu abast a 

 

www.urc.cat 
També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter  

Tindràs informació diària.  

http://www.urc.cat/
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129ª REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS (RAP) 

 

Cartoixa de Montalegre 

Riera, 1 | 08391 Tiana (Maresme) Barcelona 

Telèfon: 933 95 18 02 

Dijous, 10 de maig de 2018 

 

Horari: 

10.15, recepció; 10.30, sessió del matí: salutació, pregària i presentació del temari; 11.45 cafè; 

12.15 segona sessió; 13.15 eucaristia; 14.00 dinar; 15.15 visita i sessió de la tarda; 18.00, comiat.  

 
 

 
 

Signes dels Temps a TV3 : Comunitat de Sant'Egidio 

129 reunió d’Abats i Provincials a la Cartoixa de Montalegre 
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La Comunitat de Sant’Egidio és un moviment cristià de laics i laiques que aquest 2018 
celebra 50 anys de vida. La seva tasca es fonamenta en tres pilars: la pregària, els pobres 
i la pau. A Catalunya té en marxa diversos projectes socials amb persones sense llar, gent 
gran, famílies i infants. “Signes dels temps” entrevista Jaume Castro, responsable de la 
Comunitat de Sant’Egidio a Barcelona. La conversa s’ha gravat a la Casa de la Solidaritat 
al barri Gòtic de Barcelona. 
 
 
Aquest diumenge 13 de maig a les 10.30 a TV3. 

 

 

 

 

 
 
 
 

2018  MAIG 
10 dj Reunió d’Abats i Provincials 

14 dl CEVRE 

20 dg Pentecosta 

21 dl Dilluns de Pentecosta 

27 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus 

28 dl CEVRE 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

Calendari URC 

mailto:sec.general@urc.cat
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