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El proper dia 19 de febrer, l’URC celebrarà una Jornada sobre l’abús sexual dels menors, 
la quarta d’una sèrie de sessions d’estudi i reflexió sobre la protecció de la infància, 
iniciada l’any 2012. Aquí, d’entrada, presento dues reflexions. La primera vol presentar 
l’essencia de la intervenció en el moment actual. La segona fa referència a la cimera 
eclesial que h haurà al Vaticà els dies 21 al 23 d’aquest mes. Mols altres temes, en una 
actualitat trepidant, mereixen atenció, com la nota dels bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, la nota de les religioses nord-americanes, la carta del col·legi Claret a les 
famílies o les reflexions sobre el Monestir de Montserrat. Una llarg informatiu que 
proporciona materials més que suficients amb realitat per confiar a Déu en la pregària 
personal i comunitària i també per obrir converses a les nostres comunitats 

 

Més enllà de la pressió mediàtica 
  

 Quan conflueixen molts elements, fins i tot 
de contradictoris, entorn d’un problema, 
com és el cas de la pederàstia, es pot 
perdre de vista l’objectiu essencial. 
L’Església farà bé de no deixar-se endur 
per les sacsejades mediàtiques per poder 
distingir la veu de les víctimes del soroll 
ambiental. Sentir la veu de les víctimes la 
situarà al lloc just per impulsar en aquest 
tema una transformació profunda al servei 
de la persona. Sense defenses estèrils ni 
excuses fàcils. El punt de partida no és la 
pressió mediàtica sinó la voluntat interna 
de cicatritzar les ferides de les víctimes, de 
no caure en l’ocultació i d’evitar en el futur 
comportaments inadmissibles. Només una 
atenció indefugible a les víctimes, una 
purificació radical d’aquestes conductes i 
una prevenció seriosa a llarg termini els 

permetran com a conseqüència recuperar la seva credibilitat i la confiança social en 
aquest camp. Mentre calgui demanar perdó, mentre hi hagi alguna víctima, no hi ha 
excusa per relegar aquestes tasques. 

Quan les denúncies siguin veritables, no hi ha res a dir. No obstant això, quan s’hi 
endevinen intencions extraperiodístiques, quan hi ha acarnissament mediàtic, quan es 
discriminen les víctimes segons els seus agressors, quan el tempo està perfectament 
orquestrat per donar rellevància a l’escàndol, quan s’etiqueta la institució i els seus 
protagonistes de manera simplista, quan s’ignora el tot en funció d’una part, quan no es 
matisa el delicte, quan s’aprofita l’ocasió per destruir símbols (Montserrat a Catalunya n’és 
un) a les portes d’un judici sense precedents, quan la mort dels presumptes agressors pot 
dificultar la confrontació de les acusacions, quan existeixen situacions confuses, quan tot 
això i més passa, què es pot fer? No separar-se gens ni mica de la prioritat fixada. La 
temptació és distreure’s de l’objectiu fonamental. Quan ja no es fa res malament, no cal 
demanar perdó. Sempre hi podrà haver un pederasta que actuï, però mai no hi haurà 
d’haver encobriment. Una transformació tan profunda requereix el seu temps. Sense 

pressa i sense dilacions. 

D’entrada 
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Cimera eclesial al Vaticà 
 
Tots els focus mediàtics apuntaran al Vaticà del 21 al 23 de febrer. Mai abans no s’ha 
produït una reunió dels presidents de les Conferències Episcopals d’arreu del món. La 
iniciativa va sorgir d’una reunió del Papa amb el grup del G9 (consell de nou cardenals per 
ajudar-lo en el seu govern). No és una novetat de poca importància. El Col·legi cardenalici 
obeeix a uns criteris diferents. El grup dels presidents mostra dos trets substancials 
peculiars: els presidents són elegits pels bisbes de cada país per un temps limitat i la seva 
representació territorial mostra el caràcter global del nostre planeta, com poquíssimes 
institucions poden reflectir-lo. El tema dels abusos sexuals requereix una resposta sense 
pal·liatius. 

 
Les rodes de premsa que els Papes concedeixen a l’avió, especialment a la tornada dels 
seus viatges apostòlics, tenen molta importància i tracten temes molt sensibles, fins i tot 
polèmics. En aquesta ocasió, quan el papa Francesc tornava de les JMJ de Panamà, a la 
pregunta d’un periodista va llançar dos missatges molt clars sobre la trobada al Vaticà. 
Les transformacions profundes requereixen temps. Per això, va voler desinflar el globus 
d’una expectativa ingènua, sense renunciar gens als seus objectius. En va concretar tres: 
prendre consciència del drama i del sofriment que representa l’abús infantil, saber què cal 
fer en cada cas amb un procediment just i oferir programes que arribin a tothom. El recurs 
catequètic utilitzat, va afirmar, serà la pregària, el testimoni i la litúrgia penitencial. Els 
participants a la reunió procedeixen de cultures diferents i tenen una sensibilitat diferent 
sobre aquest problema. Prendre consciència és, per això, el primer objectiu. Irrenunciable. 
Mentre tots els mitjans de comunicació enfocaran els telenotícies sobre el Vaticà, 
continuarà el silenci crònic sobre la immensa majoria de víctimes que, segons els 
observatoris més qualificats, es produeixen en altres àmbits. Unes víctimes i les altres 
mereixen la màxima consideració. Però encara no hem arribat a aquest punt. 

Lluís Serra Llansana 
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AL voltant de la protecció de 
menors I TEMES RELACIONATS 

 
 

Nota dels bisbes de Catalunya sobre la protecció dels 

menors 

 

En les darreres setmanes, l’Església Catòlica a Catalunya s’ha vist sacsejada 
per algunes notícies referides a abusos de menors, que ens omplen de vergonya 
i de dolor, ja que alguns dels agressors eren persones consagrades o sacerdots. 

Els abusos a menors, que condemnem rotundament, i la cultura que els fomenta o 
justifica és un greu problema que afecta tota la societat. I l’Església, com a part de la 
societat, també se’n veu afectada.  

Demanem perdó a les víctimes  i ens solidaritzem amb el seu dolor; i també a totes les 
persones a qui el coneixement d’aquests fets ha escandalitzat i ha fet trontollar la seva 
confiança en l’Església. 

Sofrim i preguem per les víctimes, que han quedat marcades en la seva vida. En 
solidaritat amb tots els qui hagin patit algun tipus d’abús i amb les seves famílies ens 
comprometem a col·laborar en l’aclariment dels fets del passat i a trobar la 
manera d’ajudar les víctimes en el seu restabliment. 

L’Església actuarà amb determinació per protegir els infants i els adults vulnerables, 
eliminant tot tipus de tolerància o encobriment, i per eradicar de les nostres comunitats i 
de tota la nostra societat la cultura de l’abús sexual, econòmic, de poder i de consciència. 
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Així mateix, prenem el compromís d’adoptar rigoroses mesures de prevenció, que 
impedeixin la seva repetició, a partir de la formació d’aquells a qui els seran confiades 
tasques de responsabilitat i educatives. 

Creiem que és just valorar la dedicació generosa i madura de tants sacerdots i religiosos, 
d’educadors en les escoles i el temps lliure, envers els infants i joves, i les seves famílies, 
i convé que els defensem de l’ombra de sospites generalitzades, així com volem 
recordar el dret que tota persona té a la presumpció d’innocència. Molt de treball ben fet 
així ho avala.  

En aquests moments, reiterem el nostre ferm 
compromís amb el compliment de la legislació vigent 
canònica i civil, i que passa per: posar en coneixement 
del Ministeri Fiscal els fets ocorreguts que poguessin 
constituir delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, 
per a la valoració jurídica que correspongui; instar les 
víctimes que denunciïn els fets davant les autoritats 
civils; i informar la Congregació per a la Doctrina de la 
Fe per a qualsevol cas d’abús  fonamentat. I estem 
atents al que el Papa Francesc reunit pròximament amb 
els Presidents de les Conferències episcopals del món 
determini per combatre aquestes accions deshonestes i 
delictives que tant afecten l’anunci de l’Evangeli. 
 
Demanem que a totes les celebracions religioses de les 
nostres diòcesis, el proper dimecres de cendra, dia 6 de 
març,  en començar la Quaresma, que és temps de 
conversió, es pregui i es dejuni d’una manera especial 
per les víctimes dels abusos i fem nostra la ferma 
determinació del papa Francesc que assenyala que «l’abús sexual és un pecat horrible, 
completament oposat i en contradicció amb el que Crist i l’Església ens ensenyen». 
 
Barcelona, 12 de febrer de 2019 

 

Bisbes contra els abusos sexuals  

Just i necessari és que els bisbes de Catalunya hagin reaccionat davant els nous casos 
d’abusos sexuals a menors comesos presumptament per sacerdots a Constant 
í(Tarragonès), Arbeca (Garrigues), Vilobíd’Onyar (Selva) i un monjo de Montserrat. 
Precisament la responsabilitat dels bisbes centrarà, entre altres assumptes, la primera 
cimera antipederàstia organitzada pel Vaticà la setmana vinent, en la qual participaran els 
presidents de les conferències episcopals de tot el món i el papa Francesc, que ha fet de 
la lluita contra la xacra dels abusos sexuals a l’Església l’eix principal del seu pontificat. 
Els bisbes catalans, igual com el papa Francesc, assumeixen que l’abús sexual és 
inadmissible, en  completa contradicció amb el que Crist i l’Església ensenyen, i per això 
demanen perdó a les víctimes i se solidaritzen amb el seu dolor. També estenen la petició 
de perdó a totes les persones que s’han escandalitzat i que ara dubten de la seva 
confiança en l’Església. Després de la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, 
celebrada a Tiana, els bisbes catalans van més enllà de la petició de perdó i es 
comprometen activament a col∙laborar en l’esclariment dels fets del passat i a trobar la 
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millor manera d’ajudar les víctimes. Fan bé, a més, d’assumir el seu compromís de 
complir amb la legislació vigent, canònica i civil, així com de posar en coneixement del 
ministeri fiscal els fets que puguin constituir delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, 
alhora que insten les víctimes que denunciïn els fets davant les autoritats. Però ni amb la 
petició de perdó ni el càstig no n’hi ha prou per erradicar els abusos sexuals al si de 
l’Església. Per això és important que els bisbes  catalans s’hagin conjurat també per 
adoptar mesures de prevenció rigoroses,  que impedeixin la comissió de nous abusos, a 
partir de la formació d’aquells a qui els són confiades missions de responsabilitat i 
educatives. Però l’Església, tant la catalana com la universal, hauria d’anar encara més 
enllà en aquesta política de prevenció i analitzar les raons de fons per les quals es 
produeixen tants casos d’abusos sexuals per part dels sacerdots, no només a nens sinó 
també a dones, monges entre elles, i en aquest marc valorar la pertinència o no del 
manteniment del celibat. El compromís públic assumit pels bisbes catalans contra els 
abusos sexuals ha de ser l’inici d’una nova etapa que posi fi al silenci i a l’ocultació, per 
por de l’escàndol, que ha impedit lluitar obertament contra aquesta xacra que fereix 
l’Església catòlica i que taca la imatge de la immensa majoria de sacerdots i religiosos que 
tenen un comportament exemplar. 

Editorial de la Vanguardia 13 de febrer de 2019 

 

Zollner presenta la Trobada sobre la Protecció de 

Menors del Vaticà 

Catalunya Religió. 13/02/2019 

 

(Vatican News) El 85% dels nens de l'Orient Mitjà i del cinturó nord-africà són víctimes de 
la violència: ferits en el cos, la ment i l'ànima pels abusos sexuals, la guerra, el terrorisme, 
el reclutament forçat en les milícies de nens i la manca de justícia a tots els nivells. 
Vuitanta-cinc milions de nens i joves. És a partir d'aquesta figura, un veritable cop a 
l'estómac i en la consciència de tots, que Hans Zollner va utilitzar per presentar - en una 

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-02/padre-zollner-presenta-encuentro-sobre-la-proteccion-de-menores.html
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reunió celebrada a Roma en el matí del dimarts 12 de febrer amb periodistes- les línies 
principals de la cimera sobre la protecció dels nens en l'Església, que tindrà lloc al Vaticà 
del 21 al 24 de febrer. "Qui parla d'aquests 85.000.000 de nens?". El jesuïta, membre del 
comitè organitzador de la cimera, va preguntar de manera provocativa. "Ningú". Però el 
coneixement, la consciència és el primer pas decisiu per afrontar aquest drama. 

Els tres punts clau 

I aquest serà un dels passos fonamentals que es donaran en la trobada que el Papa 
Francesc desitja vivament. Serà, ha precisat el jesuïta, una trobada de pastors que per 
primera vegada posarà sobre la taula la qüestió de la protecció dels menors a l'Església 
de manera sistèmica, tenint en compte les estructures i procediments a nivell mundial. 

 

La trobada, va anticipar Zollner, comptarà amb la participació constant del Pontífex i 
s'estructurarà al voltant de tres punts clau. El primer dia es discutiran les responsabilitats 
pastorals i jurídiques del bisbe. Per tant, serà el torn d'establir -el segon dia de treball- a 
qui ha d'informar el bisbe o superior d'una ordre sobre el seu treball en la matèria i 
després, identificar quines estructures, procediments i mètodes són aplicables. Aquest és 
un aspecte que implica directament la sinodalitat, un dels elements clau de la cimera de 
finals de febrer. Finalment, la tercera jornada estarà dedicada al tema de la transparència. 
Transparència interna, per descomptat, però també cap a les autoritats estatals i cap a tot 
el poble de Déu. 

Les normes no són suficients 

És fonamental -va afegir el president del Centre per a la Protecció de Menors de la 
Pontifícia Universitat Gregoriana- entendre que les normes no són suficients: la claredat 
dels procediments no resoldrà màgicament el problema. La veritable qüestió és com 
arribar a un canvi d'actitud. L'ajuda pot venir d'escoltar directament a les víctimes de 
l'abús. Una escolta que tots els bisbes han estat convidats a fer directament en els seus 
països i que també serà possible durant la cimera gràcies a alguns testimonis ja previstos. 
"Aquells que realment escolten el crit d'ajuda que ve d'una d'aquestes víctimes - va 
subratllar el Pare Zollner - el plor, les ferides de la psique, del cos, del cor i de la fe, no 
poden romandre com abans". Aquesta serà una de les principals eines per sensibilitzar els 
representants de tota l'Església. És, ha precisat el jesuïta, una etapa d'un llarg camí per 
recórrer, però certament "tenim l'oportunitat de fer alguna cosa important". 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/zollner-presenta-trobada-sobre-proteccio-menors 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/zollner-presenta-trobada-sobre-proteccio-menors
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Carta del col·legi Claret a les famílies 

 

Benvolgudes famílies,  
 
El passat cap de setmana el Col·legi Claret va tenir coneixement d’algunes mencions a 
les xarxes socials d’un antic alumne del centre que imputava una actitud inadequada al 
claretià i antic professor, el pare Francesc Figueres. Concretament apuntava actituds 
vexatives vers als alumnes en sortides escolars de fa més de vint anys. L’equip directiu 
del Col·legi Claret no havia rebut mai fins ara cap informació sobre aquestes acusacions.  
 
Davant d’aquesta situació s’han pres les següents mesures.  
 

 Aquest passat cap de setmana, tant bon punt tenim coneixement d’aquests 
comentaris a les xarxes, la direcció del Col·legi Claret vam comunicar-ho al 
govern provincial dels claretians.  

 
 El provincial dels Missioners Claretians de Catalunya, el Pare Ricard Costa-

Jussà, com a titular del Col·legi, va activar el protocol intern de la 
congregació que té vigent des de l’any 2005. El provincial va iniciar una 
consulta interna preliminar per valorar la possible veracitat dels fets i del seu 
abast. Per això, va demanar a la direcció de l’escola tota la informació al 
respecte.  

 
 Pel bé de la màxima prevenció en la protecció dels infants, i respectant en 

tot moment la presumpció d’innocència, el diumenge 10 de febrer el 
provincial dels Claretians va decidir, aplicant els protocols interns i com a 
mesura cautelar, apartar de tota activitat amb menors al pare Figueres i de 
tota presència en les instal·lacions amb activitats escolars amb alumnes. 
Actualment el pare Figueres no tenia cap responsabilitat educativa en el 
centre i ha estat retirat de les seves funcions dins de l’escola. 

 
 El dilluns 11 de febrer, conjuntament amb el provincial dels Claretians, el 

Col·legi va decidir portar tota la informació disponible sobre el cas a la 
Fiscalia. En aquest moment un advocat està preparant la documentació per 
fer-ho. El Col·legi i els Missioners Claretians es posen també a disposició de 
la Fiscalia per a facilitar qualsevol informació o acció que pugui contribuir a 
investigar i aclarir els fets. Tot i no existir denúncia, al mateix temps el 
col·legi ha informat a Inspecció d’Educació.  

 
 Havent informat prèviament a l’equip docent, PAS i a la Junta de l’AMPA us 

fem arribar aquesta circular a tots els pares i mares de l’escola.  
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Reiterem un cop més que fa anys que el Col·legi Claret està compromès en la defensa i 
en la protecció dels infants. També hem apostat per una educació integral en tots els 
aspectes emocionals i afectius. Ja fa més de 30 anys que vam iniciar un projecte 
d’Educació per la salut i la sexualitat dins la formació integral de l’infant i de l’adolescent. 
Aquesta formació s’ha anat actualitzant i incorporant en les diverses competències 
educatives que es treballen en el centre. Des de 2016 també realitzem diversos tallers de 
la Fundació Vicki Bernadet en les diferents etapes educatives.  
 
Tot això, es complementa amb el nostre compromís d’investigar i prendre les mesures 
pertinents davant de qualsevol cas que en el passat hagi pogut afectar la nostra escola. 
En aquest casos, l´única manera de procedir és amb transparència i honestedat.  
 
Com sabeu, estem a la vostra disposició a través dels canals de comunicació que 
disposen els missioners claretians (prevenim@claretians.cat) o a través de qualsevol 
persona de l'equip directiu del Col·legi.  
 
Amb les mesures preses, volem mostrar el màxim compromís del Col·legi Claret per 
afrontar amb transparència i determinació qualsevol mínim indici que pugui afectar la 
integritat física i moral dels infants. Sabem que ens heu confiat acompanyar-vos en 
l’educació dels vostres fills i filles, el que més estimeu en aquest món.  
 
L’Equip Directiu.  
 
Barcelona, 12 de febrer de 2019 

 

 

 Per una reacció eclesial i social davant dels abusos a 

menors 
Catalunya Religió. 11/02/2019 

(Editorial/Catalunya Religió) Dolor i 
consternació. Se’ns fa un nus a gola en 
parlar d’abusos sexuals a menors 
comesos per alguns sacerdots o 
religiosos a Catalunya apareguts les 
darreres setmanes. Van causar un dany 
enorme a les seves víctimes, deixant 
sovint seqüeles difícilment reversibles. 
En alguns casos aquestes conductes 
agressives es van perllongar durant 
massa anys, afectant a molts infants o 
joves, sense que ningú del seu entorn ho hagués detectat o, en tot cas, ho hagués 
denunciat i aturat. 

Són casos especialment esfereïdors. Han estat comesos per aquells que precisament 
tenen per missió la cura, l’atenció i l’educació dels infants. Gaudeixen de la màxima 
confiança de les famílies i formen part d’una institució, l’Església, que no té altra raó de 
ser que promoure el missatge evangèlic de l’amor universal i procurar el creixement de les 
persones. 

L’Església que Pau VI definia com “experta en humanitat”, també ha acollit experts en 
crueltat. Aquesta és una greu paradoxa, que ha de ser motiu d’una gran reflexió i estudi 
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en profunditat, encara que potser no arribem mai a una explicació plenament satisfactòria, 
com tot allò que ateny al misteri del mal. L’Església, a tot arreu sense excepció, com 
qualsevol altre institució social, no és immune a la possibilitat que alguns dels seus 
membres causin mal als més dèbils. 

Mirant el passat, en molts casos no consta que les institucions en tinguessin notícia. Hem 
conegut situacions intolerables que aparentment tothom coneixia però ningú deia res. 
Però aquests fets han mostrat que en les institucions d’Església també hi ha hagut 
responsables dels àmbits on van cometre’s els abusos que van fallar 
estrepitosament. L’Església no va saber protegir prou tots els espais i les persones 
que hi van fer confiança. No es va saber prevenir ni detectar aquests delictes. I, si en va 
tenir alguna informació o sospita, no sempre va prendre les mesures necessàries per 
investigar-ho, aturar-ho i ocupar-se degudament de les víctimes. 

Mirant el present, hi ha hagut un canvi en la preocupació per la protecció de la infància i 
les penes per aquests delictes. Però encara no s’ha fet prou. Una víctima ja és una 
tragèdia. 
 

Cal una forta reacció eclesial 

Els darrers dies han aflorat nous casos i ningú pot assegurar que no se n’hagin produït 
més. Per això, l’Església catalana ha de reaccionar. 

Els bisbats i les institucions on es van produir aquests fets han expressat la seva 
condemna i el dolor veritable que senten, han demanat sincerament perdó per la 
responsabilitat que els pertoca i s’han posat a disposició de les víctimes. Han creat o 
activat mecanismes d’investigació i d’atenció a les víctimes. Tots els bisbats tenen 

procediments judicials, que cada cop 
són més estrictes per les successives 
reformes que els darrers anys ha 
aprovat la Santa Seu. 

També cal remarcar que la majoria 
d’institucions catòliques que 
treballen amb infants i joves fa anys 
que han incorporat en la seva 
activitat protocols i normatives molt 
avançades per prevenir i afrontar 
aquestes situacions. Especialment en 
els àmbits escolars i de lleure hi ha una 
cultura de prevenció equiparable a la 
de qualsevol altra institució. Hi treballen 
des de molt abans que aquest tema fos 
portada als diaris. La prova és que 
alguns casos actuals que han afectat 
institucions eclesials s’han conegut 
perquè els mateixos infants han trobat 
l’entorn favorable per denunciar l’abús i 
ser compresos. 

Però tot el que es pugui fer és poc. La 
realitat ha mostrat que cal dedicar una 
major reflexió i atenció a aquest 
problema i activar tot un programa 
propi d’àmbit interdiocesà de 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/politica-clara-decidida-contra-abusos-menors
https://www.catalunyareligio.cat/ca/religiosos-organitzen-jornada-prevencio-abusos
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mesures pastorals, organitzatives, jurídiques i disciplinàries a tots nivells. Cal reforçar la 
prevenció, investigar i actuar adequadament davant de qualsevol denúncia, gestionar-ne 
la informació i la seva comunicació i col·laborar amb la justícia civil. 

No és un tema que afecti a un bisbat o una congregació religiosa. Un sol cas és una 
ferida a tota l’Església i, per tant, cal un reacció conjunta i coordinada de tota 
l’Església catalana. 

Sense menystenir la presumpció d’innocència ni instal·lar un ambient de delació 
permanent, caldria introduir criteris més estrictes en la selecció de les persones que 
tracten amb infants i potser també una major atenció a l’educació sexual i afectiva de les 
persones que opten per les vocacions al presbiteri i la vida religiosa. En aquests àmbit, 
també hi pot ajudar l`aportació dels experts i professionals qualificats.    

Un altre capítol és la revisió del passat. Caldria veure com s’ha d’afrontar perquè no sigui 
una autoflagelació estèril. Però tota revisió que no faci l’Església des de dins, la faran 
des de fora. I sobretot, s’ha de fer per donar una resposta a les víctimes que els ajudi a 
curar les ferides. 

La contribució decisiva de l’Església 

Malgrat la innegable gravetat dels fets coneguts, seria molt injust estendre una sospita 
generalitzada sobre l’Església i els seus servidors. Un enfocament realista del problema 

sap que la majoria dels 
sacerdots, religiosos i religioses 
del nostre país es deixen la pell 
en el seu treball diari d’atenció 
personal i acompanyament en 
bé de les persones. I la majoria 
vol dir la immensa majoria. Molt 
sovint fins a edats increïblement 
avançades, amb una quasi total 
renúncia a la seva vida personal i 
amb recursos i condicions de 
vegades molt precaris. Les 
persones que avui opten per la 

vida consagrada o pel ministeri sacerdotal ho fan sobretot des de la generositat i el servei 
als altres. 

Seria també un error que aquests fets tan greus, contra els que cal seguir lluitant, 
portessin a ignorar o menystenir la immensa obra social i educativa de l’Església en 
favor dels infants i els joves a Catalunya. 

Al llarg de la història, i també avui dia, la tasca de l’extensa i sòlida xarxa d’institucions 
educatives i universitàries catòliques, de les parròquies, els moviments i associacions 
catòliques, els esplais, les institucions d’educació en el lleure, l’escoltisme, els centres 
culturals, les entitats socials, l’atenció als col·lectius més vulnerables o les institucions 
sanitàries, formades i dirigides per laics i religiosos cristians, són un patrimoni de valor 
humà incalculable. Ha fet un gran bé a generacions d’infants i són avui una realitat que 
contribueix decisivament al creixement i el benestar de la infància del nostre país. Sense 
aquesta aportació de l’Església, el patrimoni espiritual del nostre país seria més pobre. 

Per això cal lamentar les actituds d’algunes persones o grups, socials, polítics o mediàtics, 
que en ocasió d’aquests terribles casos, i moguts del desconeixement o els prejudicis 
sobre de la realitat de l’Església, actuen per estendre la desconfiança sobre ella i debilitar 
la seva presència social. Amb aquest objectiu, no es poden llençar acusacions falses o 
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distorsionar la realitat. Per a tots la prioritat ha de ser l’atenció a les víctimes i la 
protecció de la infància. 

  

També un greu problema de salut pública 

Cometríem tots un greu i perillós error d’enfocament si l’aflorament d’aquests casos no 
contribuís a incrementar la preocupació col·lectiva davant la gravetat del problema dels 
abusos sexuals (i no solament sexuals) de la infància i la necessitat de reforçar-ne la 
prevenció i la protecció dels infants. Seria miop circumscriure l’atenció social o 
mediàtica a un problema propi de l’Església catòlica, com pretenen erròniament 
alguns. O pensar que el problema se soluciona tornant a mesures penals primitives. 

Cal obrir el focus. Si s’han arribat a produir aquests abusos en el marc d’institucions 
catòliques durant tant de temps sense que això no fos detectat o aturat, és un indicatiu de 
la gravetat i extensió del problema.   

Els casos imputables a preveres o religiosos són, malauradament, una ínfima part  d’un 
problema molt més greu, que té lloc en totes les capes socials. 

Nombrosos informes i estadístiques mostren continuadament que les agressions i 
abusos sexuals, incloent la utilització de menors per la pornografia o la prostitució, 
són una xacra terrible d’abast mundial. Però també una realitat ben present en el 
nostre país, i que es dona amb més virulència en l’àmbit familiar. Un espai encara més 
captiu del silenci i la victimització de les víctimes.  És un error minimitzar els fets o el dolor 

de la víctima pel fet que hagi passat fa molt 
temps o perquè en seu moment la família no 
hagués volgut denunciar. Això només 
contribueix a incrementar l’espiral de silenci i de 
patiment. 

Alguns informes xifren entre en gairebé el 20% 
de la població que ha estat víctima en la 
infància d’algun abús o agressió. A Catalunya 
cada any hi ha prop d’un miler de denúncies 
per abusos o agressions sexuals a menors. 

Ens trobem davant d’un dels fenòmens més 
greus d’agressió a la infància, amb l’agreujant 
d’un mal sovint ocult que impedeix el seu 
tractament i el coneixement del seu impacte 
psicosocial.  Quan, el perfil de l’agressor és el 

pare, la parella de la mare, l’avi o amic de la família, el problema és encara més difícil de 
detectar. L’ocultació, que afecta a tot tipus d’institucions, és encara més opaca quan es 
dona en l’àmbit familiar. Alhora, quan en qualsevol entorn la sexualitat es converteix en 
un factor d’explotació i degradació de les persones, és també el símptoma d’un greu 
problema que la modernitat no ha resolt. 

Hi ha experts que parlen dels abusos a menors com un veritable “problema de salut 
pública”. Encara cal formar millor al personal sanitari, crear equips multidisciplinaris per al 
diagnòstic i el tractament, incrementar la recerca, la formació de pares i educadors, la 
identificació de famílies de risc, així com una major coordinació de totes les institucions 
implicades per millorar-ne la prevenció, el diagnòstic i el tractament. 

Ben recentment han tornat a fallar els protocols que en l’àmbit educatiu ha aprovat 
l’administració pública. I malauradament no sembla haver-hi una consciència social prou 
forta i generalitzada per afrontar-adequadament aquesta realitat. I la maduresa i el 
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civisme d’una societat es mesura també justament pel grau de protecció dels seus 
infants i adolescents. 

  

Un canvi de mentalitat 

Tornant a l’àmbit eclesial, totes les expectatives estan posades en la trobada que ha 
convocat el papa Francesc la setmana vinent. Una cimera extraordinària amb un format 
que no s’havia fet mai, reunint els presidents de totes les conferències episcopals del 
món. 

Els darrers anys, especialment durant els pontificats de Benet XVI i de Francesc, 
s’han revisat i endurit les normatives i els protocols que han de garantir la protecció 
dels menors en tots els àmbits eclesials. Com ha transcendit des de la Santa Seu, es 
tracta de transmetre amb claredat a tots els responsables eclesials què han de fer. No pot 
repetir-se mai més l’ocultació del 
problema i molt menys el trasllat dels 
sospitosos o inculpats a una altra 
parròquia o centre escolar, com s’havia fet 
tantes vegades. Cal fer net. 

Però creiem que sobretot més enllà de les 
normes i els protocols, el que ha de 
provocar aquesta cimera eclesial és un 
canvi definitiu de mentalitat. Sobre 
l’abast i la gravetat del problema. Un canvi 
que ha de conduir a ser més profètics i clars contra l'encobriment, els excessos del 
clericalisme, el secretisme i l'abús de poder. No és un tema d’imatge o de respondre 
només a uns casos concrets. Hem de veure com entre tots responem a un problema 
estructural que destrueix persones.    

Els fets que hem conegut darrerament haurien de ser una nova crida per un renovat 
esforç social i institucional en tots els àmbits, també naturalment de l’Església, a fi de 
conèixer millor aquest problema, les seves causes i efectes, i sobretot per millorar la 
prevenció, detecció i tractament de les víctimes, objectius que van molt més enllà de la 
mera repressió penal. Així mateix, cal avançar cap a una millor educació social i afectiva 
de la població, que ajudi a tothom a viure la sexualitat d’una manera humana i 
responsable. Un canvi de mentalitat que s’ha de produir a tota la societat, que vol dir 
que també s’ha fer dins de l’Església i que la mateixa Església hauria de liderar. 

Fundació Catalunya Religió 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/reaccio-eclesial-social-abusos-menors 

 

Església amb poder o amb autoritat? 

 
Temps complicats, els que estem vivint. Mirem-ho per on ho mirem. Com a cristians veiem 
que els mitjans de comunicació denuncien de forma reiterada casos d’abusos sexuals, 
perpetrats per sacerdots o religiosos. Trist, molt trist! I no em refereixo al fet que el mitjans 
de comunicació ofereixin aquest espectacle, sinó als fets mateixos amb raó denunciats. 
Fa dècades que van passar, és cert. Però van passar... i no havien d’haver passat mai. 
Són una petitíssima minoria, insignificant en el conjunt (0,07%), però hi són. I no hi 
haurien de ser. 

http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/es.html
http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/es.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/reaccio-eclesial-social-abusos-menors
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I això, no cal dir, ens avergonyeix a tots els qui ens sentim Església. M’imagino que en 
més d’una ocasió aquests dies haureu estat objecte de mofa o de comentaris irònics per 
part de persones que no comparteixen la nostra fe: a la feina, al carrer... Em sap greu i ho 
sento, i en nom de l’Església us en demano perdó.  

D’una forma o altra tots mirem d’espolsar-nos responsabilitats i de posar distància davant 
els fets. Però no és fàcil. Moltes vegades us he dit des d’aquí: l’Església és caritativa —no 
per definició— sinó per la caritat concreta dels seus membres; l’Església prega quan els 
seus fills i filles preguen; l’Església és solidària quan els cristians i cristianes són solidaris. 
Però de la mateixa manera, desgraciadament, l’Església és pecadora quan els seus fills i 
filles pequen. I això vol dir que el pecat de qualsevol cristià no és només el seu pecat: és 
també el nostre pecat, és pecat de l’Església, per greu que ens sàpiga. I just això és el 
que avui estem experimentant. 

Sovint, quan sento comentaris contra 
l’Església, miro a recordar aquella frase –
la darrera– de les benaurances, que diu: 
«Sortosos sereu quan us insultaran i us 
perseguiran i diran contra vosaltres —
sense fonament— tota mena de mal, per 
causa meva.» El problema és que ara no 
em serveix, perquè el mal que diuen 
contra l’Església no és «sense 
fonament», com deia Jesús, sinó amb 
fonament... Com a Església, em dol i 
me’n sento avergonyit. I ho hem de 
denunciar rotundament. 

Però amb la mateixa decisió amb què condemnem els fets denunciats, hem de 
condemnar la hipocresia i sectarisme amb què els mitjans de comunicació els estan 
denunciant. Si el total de minuts que les teles, o les pàgines de premsa  han dedicat a la 
pederàstia fos cent, ens trobem que més del 95 % s’ha dedicat a la pederàstia dins 
l’Església al llarg de 40 anys. Com si tota l’Església fos abusos. I com si no hi hagués 
abusos més enllà de l’Església. Seria d’ingenus no adonar-se que aquestes denúncies —
reals però esbiaixades— dels mitjans de comunicació social són sovint atacs descarats 
contra l’Església.  

Això és el que reconeixia un periodista en el col·loqui interdisciplinari i interprofessional 
que es va tenir a Barcelona el dia 30 del mes passat sobre «La visibilitat de l’abús sexual 
infantil, un deure social». Aquest periodista —que, segons paraules seves, treballava en 
un diari en dificultats econòmiques— va afirmar que no es podia oblidar la dimensió de 
negoci en la informació i que s’havia de tenir en compte. El morbo i la tafaneria criden 
audiència, i en aquest tema n’hi ha a dojo. I d’hipocresia, també. 

Són veritat els fets denunciats: però és esbiaixada la denúncia. Sembla una invitació a dir: 
«Guaiteu!, això (que us ensenyem) és l’Església!». Doncs, no! Per molt que mantinguin la 
lupa sobre uns fets abominables, nosaltres sabem que l’Església és molt més que no pas 
això: és més... en tantíssimes persones —homes i dones, capellans, laics i laiques, 
religiosos i religioses— que han fet de la seva vida una donació generosa als altres, 
seguint l’exemple i el mandat de Jesús, el Senyor. Imagineu-vos que per un dia —Déu no 
ho vulgui— Càritas desaparegués a Barcelona... O Mans Unides... 

I acabo amb una reflexió final. No vull parlar per parlar o per quedar bé. No. Us parlo amb el 
cor a la mà i guiat —confio— per la meva fe, per la meva esperança i pel meu amor a 
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l’Església i a tots els seus fills i filles. Tinc la ferma convicció, i l’experiència me la va 
refermant al llarg dels anys, que sovint Déu el nostre Pare ens obliga per la força –i quan ja 
no ens queda més remei– a fer dins l’Església uns canvis que hauríem d’haver fet molt 
abans per lliure decisió i convicció. I per això deixeu-me que us digui malgrat tot que 
m’alegro —no dels fets vergonyosos que estan sortint a la llum— sinó de les conseqüències 
positives per a l’Església que aquesta campanya pot provocar i voldria que provoqués.  

Desitjo i espero que, a resultes de tot el que aquests dies va apareixent, l’Església es 
desempallegui d’una vegada del poder de domini que l’encarcara, i que, en canvi, busqui 
ser una autoritat moral de servei, que és la que la pot alliberar. Que l’Església deixi de 
refiar-se del poder que li donen els poderosos que l’envolten, i assumeixi en canvi 
l’autoritat moral de qui —segons l’exemple i el mandat de Jesús— vol ser el primer a 
servir, una autoritat que només els pobres, senzills i marginats poden atorgar i certificar.  

Si tot el que avui està passant ajuda de debò la nostra Església a fer un pas endavant en 
els camins de la pobresa i del servei, jo serè el primer a dir —i espero que tots 
m’acompanyareu a repetir-ho—: «Per res del món no voldria tornar a passar el que ens 
està tocant viure aquests dies... però no em sap gens de greu haver-ho passat, pels fruits 
que se n’han seguit». Que Déu ho faci! 

PERE CODINA I MAS 
Barcelona, 10/2/2019 

 

Carta a la Conferencia Episcopal Española 

 

 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA GABINETE DE COMUNICACIÓN  
Nota de prensa 
Carta a la Conferencia Episcopal Española 
La ministra Dolores Delgado solicita a la Iglesia que entregue al Gobierno sus 
investigaciones sobre abusos sexuales. 
Reclama la colaboración de los obispos para “arrojar luz sobre unos hechos que nuestra 
sociedad no puede seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad” 
07 de febrero de 2019 
 
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha enviado esta mañana una carta al presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, para solicitar al órgano que 
integran los obispos españoles toda la información en su haber sobre investigaciones o 
procedimientos internos de denuncias de agresiones y abusos sexuales en instituciones 
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eclesiásticas. Delgado, que encuadra su petición en el marco de cooperación del Estado 
con la Iglesia recogido en la Constitución y en los Acuerdos con la Santa Sede, la justifica 
por la necesidad de “arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede 
permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad”. 
 
La ministra de Justicia, cuyo departamento es el encargado de coordinar las relaciones 
del Estado con las distintas confesiones religiosas, recuerda que estas denuncias “han 
tenido una enorme repercusión pública” y manifiesta su intención de “abordar 
conjuntamente” con la Iglesia el fenómeno de los abusos sexuales a menores por la 
“sincera preocupación” que mantienen ambas instituciones por estos hechos. 
 

 La carta señala que el Gobierno está tramitando el Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que tiene como 
objetivo otorgar una especial protección a los niños, niñas y adolescentes frente a 
cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional. Uno de los aspectos que esa 
norma abordará es la ampliación del régimen de prescripción de  los  delitos  de  agresión  
y  abusos  sexuales  a  menores  cuyo  plazo  comenzará  a  contar  cuando  las  víctimas 
cumplan 30 años. 
 
Delgado explica que estos delitos “sean en el seno de la Iglesia como en cualquier otra 
institución” no pueden ser ocultados ni considerados como hechos privados”, sino que 
merecen “el máximo reproche social y, cuando proceda, la contundente respuesta del 
ordenamiento jurídico penal”. También recuerda que el pasado martes se dirigió a la 
Fiscalía General del Estado para que le informara sobre el número y estado de 
tramitación de todos los procedimientos penales abiertos por este tipo de infracciones en 
instituciones religiosas. 
 
La ministra subraya los esfuerzos de la Iglesia por erradicar estos comportamientos con la 
creación del ‘Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos de los 
delitos más graves cometidos contra la moral por parte de los clérigos’ o el ‘Protocolo de 
actuación según la legislación del Estado’ para abordar estos casos, que obliga a 
denunciarlos aun cuando hayan tenido conocimiento de ellos en el ejercicio de su 
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ministerio. Además, alaba el compromiso de la Conferencia Episcopal por haber creado 
una comisión que actualice los criterios a seguir. 
 
También se refiere “a la voluntad del Santo Padre por denunciar esta situación y atajar 
este tipo de conductas desde su reconocimiento y la compasión hacia las víctimas”. “Así 
lo acredita la convocatoria de los presidentes de las conferencias episcopales para un 
encuentro en Roma dentro de dos semanas, en el que abordarán conjuntamente el 
tratamiento de este grave problema que afecta a numerosas Iglesias en todo el mundo”, 
prosigue Delgado. 
 
“Más allá de la depuración de responsabilidades penales, en su caso, es necesario arrojar 
luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo 
ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad”, añade. “Se lo debemos a las víctimas, 
que merecen una reparación moral a través del reconocimiento de su dolor. Conocer la 
dimensión de este problema nos ayudará al esclarecimiento de unos hechos que 
repugnan a toda la sociedad, incluida sin duda la propia Iglesia, evitando extender 
injustamente la sospecha a toda la institución”. 
 
 
 

Escàndols d'abusos: l'examen definitiu" del papa 

Francesc 

 El pontífex afronta a finals de 
mes una cimera clau amb dos 
grans fronts: el de les víctimes i el 
dels ultraconservadors 

Vicenç Lozano 08/02/2019  
 
"Ara toca l'examen definitiu". Així 
definia fa uns dies un destacat 
membre de la cúria, davant un 
reduït grup de periodistes, el que 
pot passar en les pròximes 
setmanes al Vaticà. 

Sembla clar que arriba l'hora clau del pontificat del papa Francesc; el moment decisiu 
que servirà per avaluar la seva força després de sis anys com a cap de l'Església. 
La cimera de finals de febrer convocada pel pontífex a la santa seu sobre els abusos 
sexuals protagonitzats per sacerdots es preveu una cita convulsa, complexa 
i determinant. Una trobada que ha aixecat moltes expectatives, tot i que -com passa en 
moltes ocasions en la institució eclesial- podria acabar amb un nou "aggiornamento" per 
falta de consens. 
  
Dos "tribunals" implacables 
El que sembla cert és que l'examen del pontificat de Francesc tindrà dos "tribunals" que 
no pensen deixar-ne passar ni una. El de les víctimes dels abusos, que reclamen una 
legítima justícia, i el dels sectors ultraconservadors i antireformes, que veuen 
l'oportunitat per clavar la punyalada definitiva a un papa que els fa nosa. 
Al marge, i sense un paper clar, hi ha el sector que dona suport a Francesc, que només 
té la possibilitat d'actuar com a apagafocs; gent cauta a l'entorn del papa, amb una 
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escassa resposta mediàtica, que troba dificultats per articular un discurs de defensa del 
pontífex argentí. I és que és un papa, respectat i valorat com a líder indiscutible "a 
contracorrent" fora del Vaticà i que als palaus de la santa seu és criticat i menystingut. 
 
Les víctimes clamen justícia 
Les víctimes ja fa dècades que demanen justícia, reparacions, reconeixement i una 
actuació rigorosa que condueixi a implementar normes severes i eficaces. Cada dia que 
passa es multipliquen arreu del món les denúncies i surten a la llum ja sigui a Montserrat, 
Constantí, els Estats Units, Austràlia o Xile, persones que s'atreveixen a testimoniar amb 
esfereïdors relats el patiment d'una infantesa segrestada. 
L'oportunitat dels ultraconservadors 
Els sectors antireforma (que sempre havien negat, ocultat i encobert els crims dels 
abusos), cansats d'intentar erosionar el papa Francesc amb frustrades campanyes que el 
defineixen com un heretge, s'han apuntat a la tempesta mediàtica que desperten els 
escàndols.Volen aprofitar la repercussió per erosionar, deslegitimar, destruir la imatge, 
el prestigi i el lideratge el pontífex argentí. 
 
Ajudats i estimulats per la totpoderosa maquinària de poder, màrqueting i "fake news" que 
lidera l'exassessor del president Donald Trump, Steve Bannon, cardenals de la cúria i alts 
càrrecs de la santa seu formen part integrant de l'anomenat "Moviment", la croada de 
conservadorisme i feixisme que, com una taca d'oli, s'estén per Europa i Llatinoamèrica. 
  
Destruir el pontificat actual 
El reputat cardenal i teòleg alemany Walter Kasper ho ha explicat d'una manera oberta i 
clara. 
"Hi ha persones -ha dit- que senzillament no volen aquest pontificat. Volen que s'acabi al 
més aviat possible i que hi hagi un nou conclave al seu favor." 

 
El mateix Kasper, defensor del rol reformista del pontífex actual, denunciava fa uns mesos 
que l'estratègia que utilitzen aquests sectors és transformar la discussió sobre els 
abusos en un debat sobre el papa Francesc. 
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Cal dir que aquesta campanya està donant els fruits que buscaven; es parla més del que 
fa o no fa el pontífex que no pas dels casos en si. 
 
Una cimera no decisòria 
Les característiques de la cimera sense precedents convocada al Vaticà defineixen 
clarament l'abast de la mateixa. 
El mateix pontífex, a l'avió que el portava de retorn a Roma després de l'històric viatge a 
Abu Dhabi, rebaixava les expectatives que s'han creat, i que ha qualificat d'"inflades". 
En primer lloc, la reunió que agruparà els presidents de totes les conferències episcopals, 
bisbes, víctimes, experts, etc. no té el caràcter consultiu i decisori d'un sínode. Es 
difondran les normatives i protocols vigents, que hi ha qui diu desconèixer, però en 
cap cas s'abordaran les línies per a una cada cop més necessària modificació del dret 
canònic. 
Es tracta d'una trobada això sí, innovadora en un sentit: l'objectiu de conscienciar tots els 
estaments de l'Església catòlica de l'extrema gravetat del tema. La sensibilitat sobre els 
escàndols no és assumida per tothom de la mateixa manera. Les diferents tradicions, 
cultures, zones geogràfiques... fan molt heterogènia la resposta del clergat. 
El fet que els bisbes escoltin les víctimes i sentin en primera persona el relat del drama 
viscut es valora com a vital per assumir la responsabilitat que el papa exigeix als 
prelats. En molts casos, les indicacions fetes pel mateix papa o la Congregació per la 
Doctrina de la Fe, la institució encarregada de la investigació, són acollides amb desídia i 
irresponsabilitat, i finalment han suposat un letal encobriment dels responsables de molts 
abusos. 

 
Possibles sorpreses 
Tot i les dificultats perquè de dalt a baix (des de la santa seu fins a la parròquia més 
remota) sigui assumida la gravetat del moment, molt probablement hi haurà un abans i 
un després de la cimera. Com hi ha hagut un abans i un després de l'actuació del Vaticà 
a Xile, on s’ha depurat la cúpula de l’Església. 
La línia de fermesa de Bergoglio, no sempre compresa i molts cops menystinguda, 
probablement ens reservarà més sorpreses en el futur. Com ha estat sorprenent que el 
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mateix papa obrís un nou front, fins ara molt tabú, en parlar obertament dels abusos 
sexuals de monges als convents. 
 
  
El tràgic fenomen global dels abusos, amb un dia a dia en el qual augmenten les 
denúncies, ha deteriorat no només la imatge de l'Església, sinó també, tal com s'han 
esforçat els ultraconservadors, la del mateix papa Francesc. Que l'Església en conjunt 
pagui el preu d'una imatge deteriorada és per a aquest sector un "dany col·lateral" 
perfectament assumible. 
 
El moment més crític 
El pontificat afronta, doncs, el moment més crític. No sabem si és l'examen final sense 
possibilitat de "repesca". Desconeixem fins a quin punt els escàndols frenen les reformes 
que s'han iniciat. El que és cert és que Francesc intenta canviar una dinàmica que ha 
heretat. 
  
El fet objectiu és que l'actual pontificat paga el preu de la inanició de moltes dècades 
sobre aquests escàndols. Un llegat feixuc, letal, per al papa de la reforma, heretat dels 
pontificats conservadors de Joan Pau II i Benet XVI. Una tradició d'abusos i encobriments 
que només comença a preocupar el Vaticà d'una manera seriosa cap a la meitat del 
pontificat del papa Ratzinger, quan aquest declara la "tolerància zero"... quan s'adona de 
l'abast dels escàndols que han acabat esclatant i els encara ocults tot i que acabaran 
inexorablement per sortir a la llum. 
El mateix Bergoglio reconeix que és difícil posar punt final a aquests abusos, encara 
minimitzats per molts responsables de la jerarquia. Si bé el tema afecta tota la societat i 
el cercle familiar i té ramificacions en institucions públiques i privades, centres esportius, 
culturals, d'oci..., és especialment greu en una institució com l'Església catòlica que 
defensa el bé universal, el missatge de l'Evangeli, i hauria de donar testimoni i ser un 
exemple dels principis en què es basa la seva pròpia existència. 
 
https://www.ccma.cat/324/escandols-dabusos-
lexamen-definitiu-del-papa-
francesc/noticia/2902551/ 
 
 
 

“Montserrat té els recursos 

humans i espirituals per 

remuntar la crisi present” 

 

(Cristianisme al Segle XXI) Aquest dissabte 
l’Associació «Cristianisme al segle XXI» va 
organitzar la xerrada “Els grans abats de 
Montserrat i la seva acció en favor de la 
catalanitat”  ja prevista en el calendari anual 
d'Espai Obert. Bernabé Dalmau, monjo de 
Montserrat i director de Documents d’Església, 
va ser el ponent de la Jornada a la sala d’actes 
de «Cristianisme i Justícia» de Barcelona. A 

https://www.ccma.cat/324/el-papa-admet-casos-dabusos-sexuals-de-capellans-i-bisbes-a-monges/noticia/2902219/
https://www.ccma.cat/324/el-papa-admet-casos-dabusos-sexuals-de-capellans-i-bisbes-a-monges/noticia/2902219/
https://www.ccma.cat/324/escandols-dabusos-lexamen-definitiu-del-papa-francesc/noticia/2902551/
https://www.ccma.cat/324/escandols-dabusos-lexamen-definitiu-del-papa-francesc/noticia/2902551/
https://www.ccma.cat/324/escandols-dabusos-lexamen-definitiu-del-papa-francesc/noticia/2902551/
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més del repàs històric, el va pare Bernabé va tancar la xerrada amb un reflexió sobre el 
moment present que viu Montserrat, després d’haver-se denunciat el mal perpetrat per un 
dels membres de la seva comunitat. Aquesta és la seva aportació que va llegir literalment: 
  

Hem repassat pinzellades de la història contemporània de més d'un segle. Entorn de 
la figura dels abats de Montserrat he intentat il·lustrar com l'actuació de cadascun 
d'ells ha esdevingut una aportació positiva a la vida de Catalunya. 

Si, segons la dita, darrere un gran home hi ha una gran dona, no m'avergonyeixo de 
dir que darrere un gran abat hi ha una gran comunitat. Al capdavall l'abat és elegit 
per la comunitat, la comunitat afaiçona el seu futur abat, i l'abat porta endavant el 
destí individual i col·lectiu deis monjos. 

La història recent de Montserrat, marcada per gairebé mil anys d'espiritualitat 
benedictina, s'ha desplegat al voltant del santuari de la Mare de Déu que, en ser 
proclamada patrona de les diòcesis catalanes, ha configurat també la catalanitat de 
la comunitat. 

 L'acció dels abats ha influït des 
de la responsabilitat cristiana 
sobre molts aspectes del 
pensament i de l'acció de la 
societat catalana. Però tant la 
projecció externa de cadascun 
dels abats com del treball dels 
monjos no se sostindria únicament 
per ideals patriòtica, polítics o 
culturals. L'aspiració noble del 
candidat a monjo no pot ser altra 
que la recerca de Déu. Uns 
objectius merament cívics, no 
sobrenaturals, no permeten el manteniment d'una vocació monàstica. Els monjos i 
també el monjo que és l'abat té la seva trajectòria personal de creient, amb alts i 
baixos en la vida de fe, i amb el seu delicat encaix en el teixit comunitari. 

La Regla benedictina, amb el realisme que li ha permès una extraordinària difusió 
durant catorze segles, ja preveu que la missió de l'abat no és tirania sobre ànimes 
sanes sinó cura sobre ànimes malaltisses. Per això les llums i les ombres conviuen 
en les persones dels monjos, i l'esmentat encaix entre persona i comunitat provoca 
moments de crisi. Tots els abats que he descrit han tingut moments crítics en la vida 
de comunitat. A vegades per influx d'esdeveniments externs a la comunitat: 
eclesials, polítics, socials. D'altres vegades ha produït crisi l'evolució de les idees 
que donen sentit a la manera d'encarnar la vida monàstica en un moment 
determinat. També pot sacsejar la comunitat el desgast de les persones o dels 
mètodes que fins aleshores havien afavorit el creixement del teixit comunitari. A fi de 
comptes, a la comunitat sempre li cal fer el discerniment per trobar la voluntat de 
Déu. 

Montserrat és monestir, santuari i muntanya. Com diu Jesús, «no es pot amagar una 
ciutat posada dalt d'una muntanya». Per això, tot el que Montserrat diu o fa, amb 
encert o amb error, té una gran projecció. Aquests dies la llum pública posa els 
focus en els innegables errors, per bé que també caldria matisar que hi ha hagut 
canvi de paradigma al llarg de mig segle sobre com enfocar el ministeri de pastor 
propi de qualsevol responsable eclesial. I els ajustaments i les correccions són 
necessaris. Sense caure en justificacions gratuïtes ni en triomfalismes ultrapassats 
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que Montserrat no necessita, sí que em veig amb cor d'afirmar humilment que la 
comunitat actual té, en la seva pobresa, els recursos humans i espirituals per 
remuntar la crisi present que, sigui dit de pas, ha cohesionat encara més els monjos 
del moment present, en la seva pluralitat i en el seu ideal de fer entre tots el pla que 
Déu ens suggereix. Pla que les diverses generacions han intentat aportar des de 
Montserrat envers l'entorn català i universal que n'espera llum per als cors i força per 
a viure. 

«El present de Montserrat —escrivia recentment un periodista que en vigílies de 
Nadal va entrevistar llargament sis monjos de diverses promocions i responsabilitats 
comunitàries— és una oportunitat per explicar el que és: una acollidora família de 
monjos amb una intensa vida intel·lectual i espiritual, i amb una escolania que és un 
referent mundial, no només en el terreny artístic, sinó també en l'acadèmic i 
personal. També pel que fa a la seva transparència en tots els sentits... La societat 
catalana vol seguir sentint-se orgullosa de Montserrat, pel qual hi ha un gran 
respecte i estima. És un referent molt 
transversal, no sols entre els creients. A 
les portes del mil·lenari, Montserrat té molt 
a oferir. No tinc cap dubte que d'aquesta 
sotragada un cop més en sortirà enfortit» 
(I. Aragay, Ara, 3 febrer de 2019). 

  

Els abats de Montserrat i la catalanitat 

En la part històrica de l’exposició, Bernabé 
Dalmau va defugir el tractament d’historiador i 
es presentà com un tastaolletes a l’hora 
d’exposar el tema. Segons ell, potser hauria 
calgut parlar d’altres abats començant des del 
segle XV, quan Montserrat assolí la 
independència de Ripoll (1409), sota l’abadia 
del qual havia nascut per voluntat de 
l’abat Oliba, també bisbe de Vic, l’any 1025, a 
partir de l’ermita de Santa Maria que havia 
donat Guifré el Pilós l’any 880 o abans al 
monestir de Ripoll. Aviat, doncs, se celebrarà el 
mil·lenari. 

Però el seu discurs va abraçar només des de la restauració de Montserrat, bandejant la 
destrucció, ocupació i el saqueig dels tresors i l’incendi de Suchet durant la Guerra del 
francès l’any 1811 -si no hagués estat fortificat, les tropes potser haurien passat de llarg-, i 
l’abandonament del lloc pels monjos a causa de la desamortització de 1835, quan se 
suprimiren els ordes religiosos masculins que no tinguessin finalitats socials com 
l’ensenyament o la sanitat. De 1835 a 1844 no hi hagué cap monjo al Monestir, ni 
ermitans ni preveres de vida contemplativa que hi havien fet estada. Els monjos s’havien 
escampat i havien fet de sacerdots o i rectors de parròquies arreu. Quan el 1844 es 
reobre el santuari  i es reconstrueixen les capelles els monjos no podien figurar 
jurídicament com a tals. 

Començà aleshores a parlar dels abats en quatre etapes històriques: la dels abats Miquel 
Muntadas i Romaní (1858-1885) i Josep Deàs i Villa (1885-1913); la d’Antoni M. 
Marcet i Poal (1913-1946) i la d’Aureli M. Escarré (1946-1966); la de Gabriel M. Brasó i 
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Tulla, abat coadjutor (1961-1966); i la dels darrers abats Cassià M. Just i Riba (1966-
1989), Sebastià Bardolet i Pujol (1989-2000), Josep M. Soler des del 2000. 

Muntadas i Deàs 

Presentà l’abat Muntades com un home tenaç, que va refer el Santuari (recuperat per 
l’abat Blanch) per la seva devoció a la Mare de Déu, més que no pas la vida monàstica, 
ja que no podien figurar com a monjos. Davant la impossibilitat de renovar la congregació 
de Valladolid, uní el monestir a la Congregació internacional de Subiaco el 1882 (encara 
hi pertany i n’han estat superiors Brasó i d’altres 
monjos montserratins). El 1884, aconseguí de 
l’estat el permís per a la instauració d’un noviciat. 
Fundà el «Seminario de misioneros de ultramar» 
per enviar capellans a les colònies espanyoles. 

 El 1880, amb l’ajut de Jacint Verdaguer i homes 
tan diferents com Jaume Collell i Fèlix Sardà i 
Salvany, organitzà les festes del mil·lenari de la 
troballa de la Mare de Déu i la van fer el símbol de 
Catalunya, participant del moviment de la 
Renaixença i amb molt ressò a la premsa que 
reuní al santuari milers de pelegrins. Encara el 
1881 va assolir fer-la patrona de les diòcesis de 
catalanes, Andorra i la Franja de ponent, incloses 
(però no patrona de Catalunya, per susceptibilitats 
polítiques, malgrat la inscripció «Patrona 
Catalauniae » (falsa) del cambril amb la imatge 
de Lleó XIII amb l’abat. També aconseguí la 
celebració de la festa el darrer diumenge d’abril, 
finalment fixada el dia 27, quan se celebrava el 8 
de setembre, i que el santuari fos considerat diocesà, nacional i internacional. Va escriure 
diverses obres, entre les quals Montserrat. Su pasado, su presente y su porvenir(1871), 
que, potser, encara no ha estat superada. 

De l’abat Deàs, administrador o «majordom» en temps de Muntadas, destacà la seva 
tasca constructora (acabà el Cambril i l’església, edificà les cel·les de Nostra Senyora) i 
missionera. A Manila, on residí del setembre de 1895 al març del 1897, bastí un Col·legi 
benedictí avui amb tres campus i més de 6.000 alumnes, universitats incloses, de manera 
que es pot dir que els benedictins tenen el col·legi més petit (el de l’Escolania 
montserratina) i el més gran a les Filipines. No es pot dir pas, tanmateix, que entengués 
gaire la catalanitat, vist que algunes vegades l’abat fins i tot es dirigia als monjos en 
castellà «porque quedaba mejor». 

Marcet, Escarré i Brasó 

Ja de la segona tongada d’abats, destacà que Marcet, amb les edificis refets -s’ajudà de 
col·laboradors com Puig i Cadafalch per la reconstrucció material del santuari- es pogué 
dedicar més i millor a la comunitat i a la tasca cultural i espiritual del monestir, ja que 
coneixia monestirs europeus com l’alemany Mary Lag, ajudat per d’altres companys, als 
quals es van poder dedicar a diferents especialitats. Entre aquests companys, entre 
d’altres, destacaren Bonaventura Ubach, impulsor amb Gregori M. Sunyol, de la Bíblia 
de Montserrat i del museu bíblic, amb compres que feia durant els seus quaranta anys a 
Terra Santa i de professor a Roma (adquirí una pintura sense saber que era un 
Caravaggio); Anselm Albareda, que Pius XInomenà Prefecte de la Biblioteca Vaticana, 
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arribà a cardenal i és autor d’una Història de Montserrat; Gregori M. Sunyol, promotor de 
la Biblioteca gràcies a donacions i compres a particulars 

Marcet promogué l'ús del català tant com a llengua de relació dins el monestir com en la 
consideració del català com a llengua de cultura habitual. L'any 1906 inicià Revista 
Montserratina restaurà la impremta del monestir (1918) i impulsà diverses publicacions, 
com ara Analecta Montserratensia. El 1915 patrocinà el Primer Congrés Litúrgic de 
Montserrat, que suposà per a l'església catalana un revifament de la litúrgia i un 
apropament als corrents innovadors centreeuropeus de l'època. 

Durant la primera Dictadura va saber jugar políticament contra els decrets relacionats amb 
la predicació en català, la catequesi, la llengua als seminaris i amb signes de denotaven 
progressisme i catalanitat com els ornaments litúrgics, la pronúncia romana del llatí o 
l’impuls a l’escolania. L'any 1931 celebrà el novè centenari de la fundació del monestir, 
que coincidiren amb el cinquantenari de la coronació de Mare de Déu com a patrona de 
Catalunya. Encara inaugurà els museus i restaurà l’església romànica de Santa Cecília. 
La guerra civil (1936-39) significà un nou abandonament del monestir. Sortosament, el 
Govern de Catalunya preservà Montserrat del saqueig i la destrucció, tot i que a partir del 
1937 s’emprà d’Hospital militar de campanya. La guerra suposà 23 monjos morts, dels 
quals 20 han estat declarats beats i 16 despulles d’aquests reposen a la cripta. 

Arribats a aquest punt el conferenciant oferir dues anècdote. Una, la seva cel·la actual 
coincideix amb l’habitació de la cuinera del Comissari de la Generalitat, el qual, convençut 
de la destrucció final del Monestir, en va fer una preciosa descripció detallada per escrit, 
que ha publicat el pare Raguer. Dues, davant la brama que Franco volia donar el 
monestir a alguna altre orde religiosa, Escarré, que havia aconseguit passar a Itàlia, i dos 
monjos més, aconseguiren un permís a Saragossa per traslladar-se a Montserrat, on 

arribaren el 27 de gener del 39, 
abans de les tropes franquistes, 
de manera que van ser els monjos 
a rebre-les i no a l’inrevés, vist que 
les autoritats militars arribaren un 
parell de dies després. 

 El 1941 Marcet demanà un 
coadjutor i la comunitat 
elegí Aureli M. Escarré, que tenia 
32 anys i seria el seu successor. 

Escarré decidí renovar la 
comunitat enviant monjos a fer 
estudis a l'estranger i donant 
suport decidit a les recerques en 

els camps de la litúrgia, de la Bíblia i de la cultura en general. Alhora, després de suprimir 
els vestits postissos de la imatge de la Verge i gràcies al pare d’Albert Franquesa, 
Sagristà major, va promoure la cerimònia de l’entronització de la Mare de Déu de 
Montserrat el 27 d'abril de 1947, un dels primers actes de reafirmació nacional, promogut 
per la comissió Abat Oliba. Eren temps, encara de bones relacions amb Franco i la seva 
muller. Volia el major esplendor per a l’abadia, recuperà el fons de la Biblioteca i 
aconseguí que els seus abats poguessin portar solideu com els bisbes. 

Es relacionà amb l’escoltisme de mossèn Batlle i el portà a Montserrat. Va fer possible 
l'existència de publicacions catalanes com Germinabit, Serra d’Or, Qüestions de Vida 
Cristiana, Studia Monastica -cosa que el va fer topar sovint amb el 
ministre Fraga Iribarne- i acollí tota mena d'iniciatives, cosa que el va anar fent xocar 
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sovint amb el govern de Franco; es va anar tornant catalanista i la seva postura crítica el 
convertí en un símbol i representant de l'Església catalana. Gaudí d’un gran predicament 
fins al punt que gosà comentar a Pau VI que el nomenament de Marcelo González per a 
la diòcesi de Barcelona havia estat un error. 

Des de 1961 Escarré tenia com a coadjutor l’abat Brasó. El 14 de novembre de 1963, 
unes declaracions seves publicades al diari francès Le Monde, recolzades en 
l’encíclica Pacem in terris, on deia que el règim de Franco estava allunyat de la doctrina 
social de l’Església, causaren furor. Hi demanava que el poble pogués triar el seu govern, 
garantir la llibertat de premsa, la fi del guerracivilisme i la defensa de la llengua catalana. 
Pressionat perquè sortís de Catalunya des del 1965 residí al monestir de Viboldone. L’any 
següent el govern l’obligà a renunciar al títol d’abat. Fou dut a morir a Barcelona i està 
enterrat a Montserrat. El substituí l’abat Brasó, que també ho fou de Subiaco, i que, per 
Dalmau, constituïa el tercer bloc de la història dels abats. Destacà com a liturgista, 
arqueòleg i escriptor. Entre els seus libres, Litúrgia i Esperitualitat, traduït a diversos 
idiomes. Va viatjar per quasi tot el món. Fou designat membre de la Reforma de les 
Cerimònies Papals. El 1969, Pau VI, el cridà a Roma perquè li dirigís els exercicis 
espirituals. 

Els abats més recents 

 Cassià M. Just inicià el darrer bloc d’abats contemporanis. Organista i gran director 
espiritual, continuà la línia d’Escarré i gosà demanar a les jerarquies eclesiàstiques més 
obertura en la línia del Vaticà II. Defensor acèrrim dels drets humans, s’enfrontà n 

diverses ocasions als governadors 
civils de Barcelona i acollí la trobada 
d'intel·lectuals, artistes i professionals 
l'any 1970 reunits en protesta al consell 
de guerra contra sis militants 
d'ETA amenaçats de pena de mort 
(procés de Burgos). Dalmau explicà 
que ell es trobava estudiant a 
Estrasburg i el Manifest dels 
intel·lectuals arribà a les emissores i 
diaris francesos de tot tipus 
com Derrières Nouvelles d’Alsace. 

Malgrat les crítiques de certs sectors, li sortí bé fins al punt de rebre el recolzament del 
Papa mateix en demanar-li que Montserrat seguís actuant com un gran centre d’acollida 
de tothom. L’abat va fer costat a d’altres protestes antifranquistes com la Marxa per la 
Llibertat, a la família de Salvador Puig Antich (1974) i a les vagues de fam de Lluis M. 
Xirinacs, una de les quals, durant l’agonia de Franco, viscuda amb els Captaires de la Pau 
a Montserrat mateix. Era un gran polític. 

Durant el seu mandat, gràcies al nunci Dadaglio, s’aconseguí que tots els bisbes de les 
diòcesis catalanes fossin catalans d’origen (ara n’hi ha tres de valencians, un d’aragonès i 
un mallorquí) a més del document de la conferència tarraconense Arrels cristianes de 
Catalunya (1985), on s’afirma clarament que Catalunya és una nació, després del qual, 
els documents dels bisbes catalans han passat del tot desapercebuts: en Al servei 
d’aquest poble (2011), l’afirmació de la nació catalana va en una nota. Poc després va fer 
unes declaracions criticant la postura de l'Església vers l'ús dels anticonceptius, declarant-
se'n partidari. També va demanar a les autoritats catòliques una revisió de la postura 
social vers l’eutanàsa i l’homosexualitat. El 1989 va renunciar al càrrec d'abat. Així i tot, va 
crear la Fundació Cassià Just Recerca i Desenvolupament, que té per finalitat la 
integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual (1991) i donà suport 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/175419
https://www.catalunyareligio.cat/ca/50-anys-declaracions-escarre-le-monde
http://www.casalcatala.ca/ca/edicio-electronica/edicio-dabril-2005-entrevista-a-cassia-maria-just-abat-emerit-de-montserrat-163.html
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a Josep Lluís Carod Rovira quan fou acusat d’haver mantingut conversacions amb ETA 
a Perpinyà (2004). 

El succeí, Sebastià Bardolet, un gran musicòleg, que 
també fou elegit visitador general de la Congregació 
Benedictina de Subiaco, fins al 1996. Així i tot, més que 
cercar cap mena de projecció internacional, volia ser un 
pare per a la comunitat. Participà al Concili provincial 
tarraconense, iniciativa del bisbe Ramon Torrella, que 
pel sol fet de reunir durant set caps de setmana 250 
persones representatives suposà un gest important. El 
seu abadiat es caracteritzà per la renovació de 
nombrosos edificis de l'abadia, entre els quals la basílica 
del monestir, acabada el 1996. El 1997 creà la Fundació 
Abadia de Montserrat 2025 per recaptar fons econòmic. 

 Bardolet renuncià i el 2000 per Josep M. Soler, conegut 
entre els benedictins -és autor de nombroses obres 
de litúrgia, monaquisme i espiritualitat, però no pels 
mitjans d’informació, davant dels quals se’l 
presentà com deixeble de Casaldàliga, com, de 
fet, ho havia estat a Sabadell. Ha hagut de viure el 
desmembrament de la diòcesi de Barcelona i el 
nou encaix del Monestir a la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat. És un gran treballador del dia a dia, 
molt preocupat per complir la seva missió abacial 
en el procés que viu el poble català. 

Arribat a aquest punt el conferenciant volgué deixar 
clar que l’objectiu del monjo és el seguiment de 
Jesús i que amb només objectius cívics la vida 

monacal no seria possible d’aguantar-se, però volgué oferir i explicar sis paràmetres o 
característiques de fons que afavoreixen el posicionament catalanista de Montserrat: 
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-l’arrelament al territori o vot d’estabilitat; es professa per a un monestir particular. No és el 
mateix ser benedictí de Montserrat que del Valle de los Caídos; 

-la continuïtat de la comunitat: malgrat canviïn dirigents o els monjos es formin a 
l’estranger, tothom sap que Montserrat té el mateix esperit acollidor, de manera que pot 
rebre visites de líders de diferents partits polítics o del Síndic de Greuges, com no fa 
gaires dies van acollir; 

-el fet de tractar-se d’un grup nombrós (no tan com els claretians o jesuïtes), però és 
sabut que té diferents línies de treball i és fidel a la nació; 

-el tarannà de cordialitat i llibertat interna i externa de cara a la pastoral (internament els 
monjos poden disposar d’internet o de la sala de Tv durant tot el dia, nit inclosa); 

-el funcionament democràtic de la mateixa comunitat malgrat la falta de democràcia 
eclesial ,que subratlla els valors comunitaris; 

-la tradició d’alçada intel·lectual que allunya la comunitat de qualsevol fonamentalisme. 
 

http://cristianismexxi.cat/sessio-despai-obert-els-abats-de-montserrat-i-la-catalanitat/ 

 
 

Comunicat de premsa de la LCWR (Organització de les 

Responsables de les Religioses Norteamericanes) 

Estamos muy agradecidas por el reconocimiento público del Papa Francisco del abuso 
sexual de las religiosas católicas por parte de miembros del clero. Sus francas palabras 
arrojan luz sobre una realidad que en gran medida se ha ocultado al público y creemos 
que su honestidad es un importante y significativo paso adelante. Nuestra esperanza es 
que este reconocimiento sea un consuelo para aquellas que han sobrevivido al abuso y 
que acelere la tan necesaria reparación de los sistemas dentro de la Iglesia Católica que 
han permitido que el abuso permanezca sin resolver durante años. 

 

Las religiosas católicas que han sido abusadas sexualmente por sacerdotes no siempre 
han reportado este crimen por las mismas razones que otras víctimas de abuso: un 
sentido de vergüenza, una tendencia a culparse a sí mismas, miedo de que no se les 
crea, ansiedad por posibles represalias, un sentido de impotencia y otros factores. 
Esperamos que, a través del reconocimiento del Papa, las hermanas y otros 
sobrevivientes encuentren la fuerza para avanzar, y que sus palabras conduzcan a vías 
de sanación más acogedoras y receptivas. 

El acoso sexual y la violación de religiosas católicas por parte de sacerdotes y obispos ha 
sido discutido en las reuniones de las responsables de órdenes de religiosas católicas de 

http://cristianismexxi.cat/sessio-despai-obert-els-abats-de-montserrat-i-la-catalanitat/
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todo el mundo durante casi 20 años. Aunque los incidentes parecen más frecuentes en 
los países en desarrollo, el acoso y la violación de las religiosas también se han 
observado en otros países, incluso en los Estados Unidos. Un estudio realizado en 1996 
por la Universidad de San Luis indicó que había hermanas en los Estados Unidos que 
habían sufrido alguna forma de trauma sexual por parte de sacerdotes católicos. A 
menudo esas religiosas no compartían esta información ni siquiera con sus propias 
comunidades. 

 Nuestra propia 
comprensión de los casos 
de abuso de todas las 
formas ha crecido y se ha 
profundizado en las 
últimas dos décadas a 
medida que hemos 
aprendido más sobre el 
carácter oculto del abuso y 
sus efectos devastadores 
de largo alcance en las 
vidas de las 
sobrevivientes. 
Reconocemos que, como 
religiosas, no siempre 
proporcionamos un 

ambiente que alentara a nuestras hermanas a presentarse e informar de sus experiencias 
a las autoridades competentes. Lamentamos que cuando supimos de casos de abuso, no 
nos pronunciamos más enérgicamente a favor de poner fin a la cultura del secreto y de 
los encubrimientos dentro de la Iglesia Católica que han desanimado a las víctimas a 
presentarse. Las comunidades de religiosas católicas han trabajado arduamente en los 
últimos años para tratar con responsabilidad y compasión a las víctimas y continuarán 
haciendo de la protección contra el abuso de todas las personas una prioridad. 

Reconocemos con gratitud el trabajo de la Unión Internacional de Superioras Generales 
(UISG), la organización con sede en Roma de las líderes de las órdenes de las religiosas 
católicas de todo el mundo. La dirección de la UISG ha trabajado durante las últimas dos 
décadas para aumentar la conciencia dentro de la iglesia y en el público sobre el abuso 
que ocurre entre las comunidades de religiosas católicas, particularmente en el mundo en 
desarrollo. Ellas han estado a la vanguardia de los esfuerzos legales para llamar a la 
iglesia a rendir cuentas por este problema y prometemos nuestro apoyo y colaboración en 
su trabajo continuo sobre esta preocupación crítica. 

Esperamos que el reconocimiento del Papa Francisco sea una fuerza motivadora para 
todos nosotros en la Iglesia Católica para rectificar el tema del abuso sexual por parte del 
clero de manera rápida y completa. La próxima cumbre de obispos sobre el abuso sexual 
ofrece la oportunidad de tomar medidas decisivas. Entre las acciones que recomendamos 
están: 

1. La creación de mecanismos para denunciar los abusos en un ambiente en el que las 
víctimas sean recibidas con compasión y se les ofrezca seguridad. 

2. Reformar las estructuras de liderazgo de la iglesia para tratar el tema del clericalismo y 
asegurar que el poder y la autoridad sean compartidos con los miembros del laicado. Las 
revelaciones de la magnitud del abuso indican claramente que las estructuras actuales 
deben cambiar si la iglesia ha de recuperar su credibilidad moral y tener un futuro viable. 
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PAPA FRANCESC 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 

A MARRUECOS 

30-31 DE MARZO DE 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado, 30 de marzo de 2019 

ROMA- RABAT 

10.45 Salida en avión del aeropuerto de Roma/Fiumicino para Rabat 

14.00 Llegada al aeropuerto internacional de Rabat-Salé 

  Recibimiento oficial 

  Ceremonia de bienvenida en la explanada frente al Palacio Real 

  Visita de cortesía al Rey Mohamed VI en el Palacio Real 

  Encuentro con el pueblo marroquí, las autoridades, con la sociedad civil y con el 

Cuerpo Diplomático en la explanada de la Mezquita Hassan 
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  Visita al Mausoleo Mohamed V 

  Visita al Instituto Mohamed VI de los imanes, predicadores y predicadoras  

  Encuentro con los migrantes en la sede de la Cáritas diocesana 

  

Domingo, 31 de marzo de 2019 

RABAT- ROMA 

  Visita al Centre Rural des Services Sociaux de Témara 

  Encuentro con los sacerdotes, religiosos, consagrados y el Consejo Ecuménico de las 

Iglesias en la Catedral de Rabat  

  Ángelus 

  Almuerzo con el séquito papal 

  Santa Misa 

  Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Rabat/Salé 

17.15 Salida en avión para Roma 

21.30 Llegada al aeropuerto internacional de Roma/Ciampino 

  

DISCURS DEL PAPA FRANCESC AL PERSONAL DE LA 
CÁRCEL "REGINA COELI" DE ROMA 

Aula Pablo VI 
Jueves, 7 de febrero de 2019 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Me alegra encontraros y os saludo a todos cordialmente, empezando por el capellán, el 
padre Vittorio Trani y la directora, la Sra. Silvana Sergi, a quienes agradezco sus 
palabras. Representáis a la comunidad de trabajo que se pone al servicio de los reclusos 
de la prisión romana de “Regina Coeli”: agentes de custodia, personal administrativo, 
médicos, educadores, capellanes y voluntarios, acompañados por vuestros familiares. 
Expreso a cada uno mi gratitud y la de la Iglesia por vuestro trabajo junto a los reclusos: 
requiere fuerza interior, perseverancia y conciencia de la misión específica a la que estáis 
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llamados. Y algo más. Hay que rezar todos los días para que el Señor os dé sentido 
común: el sentido común en las diversas situaciones en las que os encontréis. 

La prisión es un lugar de pena en el doble sentido de castigo y sufrimiento, y necesita 
mucha atención y humanidad. Es un lugar donde todos, la policía penitenciaria, los 
capellanes, los educadores y voluntarios, están llamados a la difícil tarea de curar las 
heridas de quienes, debido a los errores cometidos, se encuentran privados de la libertad 
personal. Es bien sabido que una buena colaboración entre los diferentes servicios en la 
prisión es un gran apoyo para la rehabilitación de los reclusos. Sin embargo, debido a la 
falta de personal y al hacinamiento crónico, esa tarea laboriosa y delicada corre el riesgo 
de verse en parte frustrada. 

El estrés laboral causado por los apretados turnos y, a menudo, la distancia de las 
familias son factores que pesan sobre un trabajo que ya implica un cierto esfuerzo 
psicológico. Por lo tanto, figuras profesionales como las vuestras necesitan un equilibrio 
personal y motivaciones válidas constantemente renovadas; de hecho, no solo estáis 
llamados a garantizar la custodia, el orden y la seguridad de la institución, sino también, a 
menudo, a curar las heridas de los hombres y mujeres que encontráis a diario en sus 
secciones. 

 

Nadie puede condenar a otro por los errores que ha cometido, ni mucho menos infligir 
sufrimientos que ofenden la dignidad humana. Las cárceles necesitan humanizarse cada 
vez más y es doloroso escuchar, en cambio, que muchas veces se las considera lugares 
de violencia e ilegalidad, donde abundan las maldades humanas. Al mismo tiempo, no 
debemos olvidar que muchos presos son pobre gente, no tienen referencias, no tienen 
seguridad, no tienen familia, no tienen los medios para defender sus derechos, están 
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marginados y abandonados a su destino. Para la sociedad los reclusos son individuos 
incómodos, son un descarte, una carga. Es doloroso, pero el inconsciente colectivo nos 
conduce a ello. 

Pero la experiencia muestra que la cárcel, con la ayuda de los operadores penitenciarios, 
puede convertirse verdaderamente en un lugar de rescate, de resurrección y de cambio 
de vida; y todo esto es posible a través de itinerarios de fe, de trabajo y de formación 
profesional, pero sobre todo de cercanía espiritual y de compasión, siguiendo el ejemplo 
del buen samaritano, que se inclinó para cuidar a su hermano herido. Esta actitud de 
proximidad, que encuentra su raíz en el amor de Cristo, puede favorecer en muchos 
reclusos la confianza, la conciencia y la certeza de ser amados. 

Además, la pena, cualquier 
pena, no puede estar cerrada; 
debe tener siempre “la ventana 
abierta” para la esperanza, sea 
por parte de la cárcel que de 
cada persona. Cada uno debe 
tener siempre la esperanza de la 
reinserción parcial. Pensemos 
en los condenados a cadena 
perpetua, ellos también: “Con mi 
trabajo en la cárcel”… Dar, 
hacer trabajos. Siempre la 
esperanza de la reinserción. Una 
pena sin esperanza no sirve, no 
ayuda, causa en el corazón 
sentimientos de rencor, tantas veces de venganza, y la persona sale peor de lo que entró. 
No. Hay que conseguir siempre que haya esperanza y ayudar siempre a mirar más allá de 
la ventana, esperando en la reinserción. Sé que trabajáis tanto, mirando a este futuro para 
reinsertar a cada uno de los que están en la cárcel. 

Os animo a que realicéis vuestra importante obra con sentimientos de concordia y unidad. 
Todos juntos, dirección, policía penitenciaria, capellanes, área educativa, voluntariado y 
comunidad externa estáis llamados a marchar en una sola dirección, para ayudar a 
levantarse de nuevo y crecer en la esperanza a aquellos caídos desafortunadamente en 
la trampa del mal. 

Por mi parte, os acompaño con mi afecto, que es sincero. Yo estoy muy cerca de los 
reclusos y de la personas que trabajan en las cárceles. Mi afecto y mi oración para que 
contribuyáis con vuestro trabajo a hacer que la prisión, lugar de dolor y sufrimiento, sea 
también un laboratorio de humanidad y esperanza. En la otra diócesis (Buenos Aires) iba 
a menudo a la cárcel; y ahora cada quince días llamo por teléfono a un grupo de reclusos 
de una cárcel que visitaba con frecuencia. Estoy cerca. Y he tenido siempre una 
sensación cuando entraba en la cárcel: “¿Por qué ellos y no yo?”. Habría podido estar allí, 
y en cambio, no; el Señor me ha dado la gracia de que mis pecados y mis carencias se 
hayan perdonado o no se hayan visto, no lo sé. Pero esa pregunta ayuda mucho: “¿Por 
qué ellos y no yo?” 

Os bendigo de todo corazón así como a vuestros seres queridos y os pido por favor que 
recéis por mí, que lo necesito. ¡Gracias! 
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Decrets de la Congregació de les Causes dels Sants 

El 12 de febrero de 2019, el Santo Padre Francisco recibió en su audiencia a S.E. el 
cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. 
Durante la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha Congregación a promulgar los 
Decretos relativos a: 
 
-  el milagro atribuido a la intercesión del 
beato John Henry Newman, cardenal de 
la Santa Iglesia Romana, Fundador del 
Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra; 
nació en Londres (Inglaterra) el 21 de 
febrero de 1801 y murió en Edgbaston 
(Inglaterra) el 11 de agosto de 1890. 
 
- el milagro atribuido a la intercesión de la 
beata Mariam Thresia Chiramel 
Mankidiyan, fundadora de la 
Congregación de las Hermanas de la 
Sagrada Familia; nació en Puthenchira 
(India) el 26 de abril de 1876 y murió en 
Kuzhikkattussery (India) el 8 de junio de 
1926. 
 
- el martirio del siervo de Dios Salvatore 
Víctor Emilio Moscoso Cárdenas, sacerdote de la Compañía de Jesús; nacido en 
Cuenca (Ecuador) el 21 de abril de 1846 y asesinado, por odio a la fe, en Riobamba 
(Ecuador) el 4 de mayo de 1897. 
 
- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Jozsef Mindszenty, cardenal de la Santa Iglesia 
Romana, anteriormente arzobispo de Esztergom y Primado de Hungría; nació en 
Csehimindszent (Hungría) el 29 de marzo de 1892 y murió en Viena (Austria) el 6 de 
mayo de 1975. 
 
- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Giovanni Battista Zuaboni, sacerdote 
diocesano, fundador del Instituto Secular de la Sagrada Familia; nació en Vestone 
(Italia) el 24 de enero de 1880 y murió en Brescia (Italia) el 12 de diciembre de 1939. 
 
- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Manuel García Nieto, sacerdote profeso de la 
Compañía de Jesús. nació en Macotera (España) el 5 de abril de 1894 y murió en 
Comillas (España) el 13 de abril de 1974. 
 
- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Serafina Formai (en el siglo: Letizia), 
fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras del Buen Mensaje; nació 
en Casola Lunigiana (Italia) el 28 de agosto de 1876 y murió en Pontremoli (Italia) el 1 de 
junio de 1954. 
 
- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios María Berenice Duque Hencker (nacida: Ana 
Julia), fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Anunciación; nació en 
Salamina (Colombia) el 14 de agosto de 1898 y murió en Medellín (Colombia) el 25 de 
julio de 1993. 
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RETALLS DE VIDA 

 
 
 
 

Els dies 11 i 12 de febrer de 2019 ha tingut lloc la reunió n. 229 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de Tiana i al 
Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe de Tarragona. 

1. Els bisbes han tingut un record agraït pel qui fou bisbe de Solsona, Mons. Jaume 
Traserra i Cunillera, que morí el passat 25 de gener a Granollers i han celebrat 
l’Eucaristia en sufragi seu. 

2. Pel que fa a la situació política i social que es viu en aquests dies i, a les portes de l’inici 
d’un judici que té una gran transcendència per a la convivència del nostre país, els bisbes 
de Catalunya volen recordar que sempre caldrà diàleg, respecte mutu i magnanimitat en 
la recerca de gestos concrets per a la reconciliació, ni que sigui amb sacrificis per part de 
tots, que serà el que ens durà a la concòrdia i a la pau social. 

  

Els cristians som un poble cridat a contribuir a la pacificació personal i social, procurant 
especialment la solidaritat entre tots i l’atenció als més vulnerables. Seguint el magisteri 
del papa Francesc desitgen abatre murs i construir ponts. Perseverar en una actitud de 
diàleg entre els ciutadans i entre les institucions serà un impuls de superació per continuar 
construint una societat en solidaritat, en pau, en llibertat i en justícia. 

3. Mons. Joan Enric Vives ha presentat l’edició de “La música de la Litúrgia de les 
Hores”, preparada per la secció de Música de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, que 
proposa unes melodies senzilles per a fomentar el cant de la Litúrgia de les Hores, i que 
els bisbes han aprovat. 

4. Mons. Xavier Novell ha presentat el Curs de formació d’acompanyants espirituals 
laics, promogut per les delegacions d’apostolat seglar que començarà aquest any. 
Aquesta escola d’acompanyament s’iniciarà l’1 de setembre de 2019 i durarà fins a l’1 de 
juny de 2020. 

Comunicat de la reunió n. 229 de la CET 
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5. Mons. Enric Benavent ha informat sobre el Mes Missioner Extraordinari que es 
prepara per al proper mes d’octubre i que, entre altres coses, comptarà amb una trobada 
juvenil la vigília de la Jornada del DOMUND. 

6. S’ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 2018 i el Pressupost de l’any 
2019 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat estudiats i aprovats. 

7. El dimarts al matí, s’ha portat a terme una trobada conjunta dels bisbes de la CET amb 
els delegats de joventut i els delegats de pastoral vocacional dels bisbats de Catalunya 
així com també la vocalia de pastoral de joves i vocacional de la Unió de Religiosos de 
Catalunya. A la reunió s’ha tractat de manera àmplia de quina manera les nostres 
Esglésies diocesanes poden acollir i realitzar les propostes de l’últim Sínode de bisbes 
sobre “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”. 

8. Els bisbes han fet els següents nomenaments d’àmbit interdiocesà: 

Mn. Robert Baró Cabrera, prevere de l’arquebisbat de Barcelona, nou consiliari general 
de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, per al trienni 2019-2022; 

Mn. José Rodado León, prevere de l’arquebisbat de Barcelona, director del Secretariat 
Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya (SIPOC); 

Mn. Joan Àguila Chavero, prevere de l’arquebisbat de Tarragona, nou director del 
Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC), per a un 
trienni. 

9. Així mateix, els bisbes han emès la “nota sobre la protecció dels menors”. 

 
 
 

El dissabte 2 de febrer, la Candelera, ens va 
acollir la comunitat del col·legi Mater 
Salvatoris per celebrar la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada. 
Les germanes de la Companyia del Salvador 
ens van presentar la seva Congregació i el 
seu treball en els col·legis. 
 
Després, les Benaurances de la Gaudete et 
Exultate del Papa Francesc van ser el tema 
per compartir a les reunions per grups. 
 

Vida Consagrada del Bisbat de Lleida 
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Carta oberta als nostres presos polítics 

Estimats i admirats amics, estic segura que en aquest llarg any que heu estat en presó 
preventiva, enmig de tants presos comuns que compleixen condemna després d’un judici, 
com és habitual, heu après moltes coses,  heu conegut molta gent, heu estat testimoni de 
molts dolors, de moltes angoixes i també de valors humans amagats que només es 
coneixen quan ens acostem a l’interior de les persones... És per això que vull parlar-vos 
d’una cosa que ara entendreu molt millor que fa un any. 

En les meves visites setmanals a la presó de Quatre Camins he tingut moltes 
experiències acompanyant els que no tenen ningú, o bé perquè són de fora, o bé perquè 
no han tingut mai família, encara que sembli mentida. 

Amb un d’aquest nois, que vaig conèixer fa uns anys acabat d’arribar i amb una angoixa 
propera a la depressió, he viscut una de les millors experiències. Quan el vaig conèixer 
les seves paraules em van arribar  a l’ànima: “A mi ningú em plorarà quan mori, ni 
m’espera ningú quan surti de la presó...” Va ser el començament d’una gran amistat, 
perquè jo sí que el ploraria i sí que l’esperaré. 

Fa uns dies, en les nostres converses setmanals, em va parlar de la seva felicitat actual. 
Ell ha entès molt bé –jo l’hi he explicat sovint– que una cosa és la culpa i una altra és el 
delicte. Els meus anys d’experiència m’han ajudat molt a veure que els delictes depenen –
en el millor dels casos– del codi de dret que els tipifica. La culpa guarda relació amb la 
persona i la seva actuació, intencionalitat, etc. 

Des que s’ha reconciliat amb ell mateix –els seus delictes són petits robatoris de joventut 
per subsistir– compleix la condemna amb més pau, sentint-se acompanyat. Això l’ha 
portat a parlar-me de la seva felicitat actual amb paraules com aquestes: “Jo ara soc feliç, 
des que em sento estimat. I la meva felicitat interior no depèn de les coses de fora. Estic 
entre reixes, és veritat, però ningú em pot prendre la meva llibertat interior”. 

Per què us dic tot això? Perquè sé que, en la vostra situació, ho podreu entendre i perquè 
en una conversa amb uns quants amics meus de la presó –que vam tenir quan em van 
veure el llaç groc– em van parlar de vosaltres. Un d’ells va dir: “Almenys nosaltres hem 
comès delictes, però ells quina culpa tenen?”  

Potser alguns dels presos comuns no són del tot culpables però han comès delictes 
tipificats en les lleis. Però vosaltres, amics, no teniu ni culpa ni delicte. Espero que la 
història us faci justícia –la que en aquest moment no s’està fent amb vosaltres–. Jo ho he 
pensat així des del començament de la vostra estada a la presó, però en sentir aquestes 
paraules d’un pres comú, jutjat i condemnat per algun delicte, em vaig enrecordar d’un 
dels dos lladres penjats a la creu amb Jesús, dient-li a l’altre: “Almenys tu i jo hem comès 
delictes, però Ell, quin mal ha fet?”  

Potser a algú l’escandalitza la comparació, però, tal com m’ha vingut al cap, la dic. I ho 
faig per agrair-vos els exemples que des de darrere les reixes ens esteu donant. 

Al meu amic no l’esperava ningú a fora. A vosaltres us esperem milions de catalans que 
us estimem i admirem. Estem escrivint amb vosaltres la història des de la resistència 
pacífica. 
 
M. VICTÒRIA MOLINS 
Ara, divendres 8 de febrer de 2019 

Carta oberta de Viqui Molins 
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La revista Qüestions de Vida Cristiana (QVC), fundada l’any 1958 pel P. Evangelista 
Vilanova, monjo de Montserrat, i que des de 2009 la Fundació Joan Maragall n’assumeix 
la direcció literària, compta des del mes de gener amb un nou director: Miquel Calsina i 
Buscà, que pren el relleu de Francesc Torralba i Roselló. 
 

 
 

La missió de QVC des del seu origen és la d’estimular la reflexió d’aquelles persones que, 
creients o no, es plantegen qüestions que afecten la persona, l’educació, la cultura, 
l’economia, la política, la filosofia, la ciència, la tecnologia, l’Església, la teologia, 
l’espiritualitat... En aquest sentit, QVC té voluntat d’ajudar a aprofundir la fe i la seva 
vivència a tots els nivells, també l’intel·lectual, dels creients que participen activament en 
la vida de l’Església. Per als qui són creients però se senten allunyats de la comunitat 
eclesial o han deixat la fe que varen viure en altres temps, potser per les qüestions que es 
plantegen, QVC constitueix un mitjà de nova evangelització. Per als qui no creuen o han 
deixat de creure i es defineixen agnòstics o no creients, QVC constitueix un atri dels 
gentils, un espai de diàleg, d’exposició de les raons de creure i de la visió cristiana sobre 
les qüestions més importants de la persona humana i de la societat. QVC és un espai on 
trobar punts comuns per construir una societat fonamentada en principis ètics sòlids i 
atenta a les problemàtiques que viuen els nostres contemporanis. 
 
El nou director de QVC, Miquel Calsina, es proposa potenciar la revista –la periodicitat de 
la qual és quadrimestral- com a “un espai per a tractar els grans temes i debats 
contemporanis –qüestions contemporànies, actuals- amb profunditat i, sobretot, des d'una 
perspectiva eclesial i cristiana”. Considera que ha de ser “un punt de confluència, de 
debat, de trobada, entre intel·lectuals creients i no creients -que valoren la tradició i 
l'herència cristiana com a quelcom positiu-“; i tractar temes “des d'una vessant reflexiva 
però també anant i aterrant a les problemàtiques, a les inquietuds i a la vida concreta dels 
homes i les dones d'avui”. 
 

 

Miquel Calsina, nou director de la revista Qüestions de Vida 

Cristiana 
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Agenda de jornades i d’actes 

 
 
 
 
La Unió de Religiosos de Catalunya (URC), organitza el proper dimarts 19 de febrer una 
nova jornada de treball sobre la prevenció dels abusos a menors i la protecció de la 
infància: “Jornada sobre l’abús sexual dels menors: escoltar, compartir i actuar 
proactivament”. 
 
Per a la jornada, l’URC ha convidat un dels principals experts en aquest tema, el sacerdot 
català Jordi Bertomeu, oficial de la Congregació per a la Doctrina de la Fe (CDF), 
l’organisme de la Santa Seu responsable d’afrontar els casos d’abusos que afecten al 
clergat. 
 
La jornada és una sessió de treball amb els màxims responsables de les congregacions 
religioses presents a Catalunya que dona continuïtat al treball realitzat en jornades 
anteriors. L’URC ha tingut un interès alt i continuat per la protecció de la infància. Des de 
2012 hi ha dedicat sessions d’estudi, reflexió i formació. 
 
A més de tractar el tema en diverses assembles i reunions, els darrers anys s’han fet tres 
jornades monogràfiques a Barcelona: 21 de maig de 2012. La Protecció de la Infància i 
les formes de preveure i resoldre les situacions d’abús infantil. 7 de març de 2014. 
Compartir els processos seguits i les iniciatives en aplicació de l’acord dels participants de 
la reunió anterior. Intercanvi de referències d’assessorament professional, material i 
protocols. 30 de maig de 2016. Formació per proporcionar claus per entendre les crisis 
que provoquen els abusos i fer-hi front amb uns protocols clars. 
 
Per ampliar aquesta col·laboració entre les institucions eclesials, a la jornada del febrer 
també s’ha convidat a responsables dels bisbats catalans. 
 
Abordar el problema des de diferents disciplines 
 
La nova jornada es va començar a planificar el passat novembre coincidint amb la 
convocatòria extraordinària del papa Francesc a tots els presidents de les conferències 
episcopals del món que se celebrarà del 21 al 24 de febrer a Roma. El programa, amb 
sessió de matí i tarda, inclou a testimonis de víctimes d’abusos, l'exposició de les 
respostes de diverses congregacions religioses: perspectives de futur, criteris i 
compromisos, la intervenció de Jordi Bertomeu, oficial de la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe (CDF) sobre la “Resposta jurídica i comunicativa de les congregacions a 
l’actual crisi eclesial provocada pels abusos de menors comesos per consagrats”, la 
intervenció de Dolors Petitbó, especialista en Psicologia Clínica, ex Cap de Secció de 
Psicologia de l’Hospital St. Joan de Déu i membre fundadora de la Unitat Funcional 
d’Atenció als Abusos sexuals a Menors (UFAM), la intervenció de Francesc Alonso, 
advocat, llicenciat en Ciències de l’Educació i en Filosofia.  
 
Entre altres objectius, es pretén enfortir una actitud proactiva que promogui un canvi 
cultural en la forma d’entendre i d’abordar l’abús sexual i establir lligams entre les 
congregacions religioses per afrontar de manera col·lectiva la protecció de la infància, en 
col·laboració i coordinació amb tota l’Església de Catalunya. 
 

 

L'URC organitza una jornada de prevenció d'abusos 
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EE1  Dates: 15 al 21 de juliol de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
Gna. Conxita Gómez, monja de Sant Benet de Montserrat 
Títol: "Què et sembla... tornem a casa?" 
Inici: matí del dia 15 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 21 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 

EE2 Dates: 5 a 11 d’agost de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo 
Títol: "Cercadors de Déu, servidors del Regne" 
Inici: matí del dia 5 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 11 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 
Forma d’inscripció: 
 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
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 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, 15-21 juliol) o EE2 Montserrat, 5-11 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 2019 

http://www.urc.cat/
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 

de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau 
fer-vos arribar aquesta informació. 

 « La comunitat: 
encontres a la tercera 
fase » 

“Encontres a la tercera fase” ens recorda una famosa pel·lícula de 

ciència-ficció dirigida per Steven Spielberg. Una bona al·legoria 

per endinsar-nos en una jornada d’interacció, reflexió i pregària al 

voltant de la vida comunitària.  

Què passaria si en la nostra vida quotidiana adoptéssim una actitud apreciativa en comptes d’obsessionar-

nos amb el que no rutlla? 

Tenim alguna cosa a oferir a la nostra societat cada dia més polaritzada?  

És possible no solament apreciar la complexitat sinó viure-la de manera profètica? 

Aquestes i altres preguntes son les que explorarem al llarg d’aquesta jornada del 23 de març, de 9’45 a 

13’45.  

 

a càrrec de   
Emili Turú Rofes 

Germà marista, ben conegut per la vida religiosa a Catalunya, per la seva activa implicació en 

l’organització del Congrés de Vida Religiosa.  

Essent provincial de Catalunya, va ser elegit el 2001 per formar part del seu Consell general fins al 2008. 

De 2009 a 2017 n’ha estat Superior general.  

Després d’un any sabàtic, actualment ha tornat a Roma como a secretari de la Unió de Superiors Generals 

(USG), on també exerceix com a director de “Faith and Praxis”, una organització al servei de 

congregacions religioses, que ofereix formació, consultoria i facilitació de processos. 

 

 

 
Data: 23 de març de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30  
Lloc: Col·legi Maristes La Immaculada (Carrer València, 370 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: 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 ET     

 

« La comunitat: encontres a la tercera fase » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Departament de Teologia Moral 

 

 

JORNADES DE MORAL 2019 

EL DISCERNIMENT MORAL 
Benvolgut / Benvolguda: 

Les Jornades de Moral, organitzades pel Departament de Teologia Moral de la Facultat de Teologia 

de Catalunya (Ateneu Universitari Sant Pacià) enguany tracten el tema del discerniment, 

important per a la vida cristiana i rellevant en els escrits i orientacions pastorals del papa Francesc 

(vegeu especialment l’Exhortació Apostòlica Gaudete et Exsultate, núm 166-175). 

Aquest abordatge interdisciplinari del discerniment moral pot interessar a entitats i persones, 

especialment vinculades a la vida eclesial, que poden participar també a les Jornades. 

Heus ací les informacions bàsiques de les Jornades de Moral 2019: 

 Data: 2 de març de 2019, dissabte 

 Horari: 10:00 a 13:30 

 Ponents:  

a) P. Josep M. Rambla, jesuïta i teòleg: El discerniment moral. 

b) Dra. Pilar Mariné, psicòloga, Les condicions psicològiques per a un discerniment 

autèntic.  

 Lloc: Aula Pere Tarrés – Facultat de Teologia de Catalunya, carrer Diputació, 231, de 
Barcelona. 

Després de les exposicions dels experts, s’obrirà una estona de debat amb la participació de tots els 

assistents. 

Accés lliure, però és indispensable que confirmeu la vostra assistència abans del 

26 de febrer a Concepció Huerta: secracademica.teologia@edusantpacia.cat 

 

Esperant poder-vos saludar personalment a la trobada, ben cordialment. 

 

Lluís Serra i Llansana 

Cap del Departament de Moral 

Barcelona, 24 de gener de 2019. 

« El discerniment moral » 

mailto:secracademica.teologia@edusantpacia.cat
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

Jornada de Administración 2019 

 

 
 

Madrid, 11 de febrero de 2019 (IVICON).- El próximo 8 de marzo se celebrará la primera 
jornada de este año 2019 de Administración de la CONFER. 
 
En ella contaremos entre otras personalidades con la colaboración en las ponencias de 
responsables técnicos de INTEGRA y Bufete Écija para hablar de la protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Para hablar de cómo preparar jurídicamente el cierre de una casa religiosa nos 
acompañará D. Luis Alberto García del Campo. Provincia de España de la Compañía de 
Jesús. 
 
El objetivo de la Jornada es continuar ofreciendo a los Administradores de los Institutos, 
Superiores Mayores y Equipos de Titularidad formación permanente y actualizada a nivel 
administrativo. 
 
El encuentro se celebrará en la casa de las Religiosas del Amor de Dios, situada en la 
calle Asura número 90 de Madrid. 
 
Para más información e inscripción 
http://confer.es/que_hacemos/actividades/Jornada+de+Administraci%F3n+CONFER+201
9 
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Jornadas “El Señor Dios lo hizo por la mano de una mujer” (Jdt 

16,5). Mujeres y cambio social” 

Os recordamos que los días 22, 23 y 24 de febrero tenemos en Madrid las Jornadas “El 
Señor Dios lo hizo por la mano de una mujer” (Jdt 16,5). Mujeres y cambio social”. 
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Seminario sobre Migración Forzosa y Refugio 

Madrid, 11 de febrero de 2019 (IVICON).- El próximo 21 de febrero la Cátedra de 
Refugiados y Migrantes Forzosos del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
de la Universidad Pontificia de Comillas organiza el Seminario: “Tres años después de la 
´crisis´ del refugio”. 
 

 
Para la cuarta sesión del Seminario de este curso se ha contado con la participación de la 
profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrero. 
 
El Seminario tendrá lugar de 16:00 a 20:00 horas en la Calle Alberto Aguilera número 23 
(ICADE), de Madrid. Aula García Polavieja. 
 
Para inscribirse al evento 
https://eventos.comillas.edu/27281/detail/tres-anos-despues-de-la-crisis-de-refugio.-
situacion-actual-lecciones-y-retos-en-espana-y-la-ue.html 
 

Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente  

 
Madrid 8 de febrero de 2019 
 
Queridas compañeras y compañeros!! 
 
Desde la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente iniciamos este 2019 con ilusiones 
renovados, y muy satisfechos por el trabajo realizado y los resultados obtenidos. Esto nos 
anima a seguir dando pasos de forma conjunta, porque sabemos que nuestra fuerza está 
en la comunión.  
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Con este correo queremos compartir la planificación que hemos elaborado para este año, 
que como veréis cuenta con fechas clave y varias celebraciones para seguir impulsado la 
defensa del Trabajo Decente en nuestras Diócesis:  
 
1.- Celebración por segundo año de la festividad de San José Obrero y día internacional 
de los trabajadores y trabajadoras, el 1º de Mayo. Para ello, os enviaremos materiales 
para celebrar oraciones o eucaristías y también elaboraremos un manifiesto conjunto que 
os haremos llegar con tiempo suficiente para que podáis organizar en las diócesis lo que 
estiméis oportuno y por supuesto animando a la participación en todos los actos que se 
convoquen. 
2.- Jornada Mundial por el Trabajo Decente 7 de Octubre. Elaboraremos materiales de 
reflexión y sensibilización con la intención de que nos ayuden a continuar incidiendo y 
difundiendo la necesidad del trabajo decente, tanto en nuestra realidad social más 
cercana, en nuestras organizaciones y al interior de nuestra iglesia. En cuanto lo 
tengamos disponible os lo haremos llegar, al igual que el resto de materiales. 
 
 

 
 
 
3.- Este año, además contamos con dos citas especiales para el mundo del trabajo, como 
son: 
- Centenario de la OIT, en junio 
- 25 años del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia, de la Conferencia 
Episcopal Española, en noviembre. 
Celebraciones ambas a las que nos uniremos a través de una nota de prensa. 
 
Recordaros que seguimos teniendo activa la Campaña de adhesión a la iniciativa ITD y 
que podéis uniros y animar a la adhesión a la Iniciativa de parroquias-colectivos. 
Animaros también a compartir, a través de la web, los actos que vayáis realizando, para 
poder darles visibilidad. 
 
Por último, os queríamos agradecer vuestras opiniones y valoraciones sobre las 
actuaciones realizadas y por dónde deberíamos seguir avanzando. Vamos a ampliar el 
plazo de recogida de las mismas hasta el 28 de febrero, por lo que os solicitamos un 
último esfuerzo a todas aquellas que podáis contestar el cuestionario 
https://goo.gl/forms/flWjATuT8uXwloy03                                   
 
Muchas gracias a todos y todas por el esfuerzo realizado para que el derecho a un trabajo 
decente se convierta en una realidad, y mucho ánimo para este nuevo año tan especial 
para el mundo del trabajo. 
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Ateneu Universitari Sant Pacià 

 
 
Els propers 20 i 21 de febrer tindrà lloc el III Simposi Internacional: Reforma i Reformes 
en l'Església. Les ponències del matí tindran com a eix el tema "Cap a una Església 
evangèlica, pobra, ecumènica i fraterna". 
 
Durant les dues tardes el tema principal serà les claus per a una renovació de les 
parròquies, de la mà de Fr. Michael White i de Tom Corcoran, experts en renovació 
parroquial i autors de llibres i de materials de suport per a parròquies. 
 
On? Facultat de Teologia de Catalunya 
Preu? Hi haurà 4 modalitats d'inscripció 
Descarrega't el programa del Simposi : 
https://www.teologia-
catalunya.cat//recursos/arxius/20181218_0959TRIPTIC_SIMPOSI_V4-ilovepdf- 
compressed_(5).pdf 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
XXI Congrés Internacional i Interconfessional de 
religiosos (CIR)  
   
«La spiritualité de communion» 
13 al 18 de junio de 2019 
 
Preu: 300 € 
Informació: mbenoit@monestirsantbenetmontserrat.com 
 
Reserves: reserves@larsa-montserrat.com 
Hotel Abat Cisneros 
08199 MONTSERRAT. 
Barcelona 
 
 
 

 

Escolania de Montserrat 

 
L’Escolania celebra el diumenge 3 de març la jornada anual de portes 
obertes, que està pensada per a nens a partir de Primer d’Educació 
Primària, i les seves famílies. Des de la direcció del centre es recomana, 

mailto:mbenoit@monestirsantbenetmontserrat.com
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per això, que el primer contacte es produeixi abans del 3r. de Primària, ja que, com més 
aviat ho facin, se’ls pot oferir un seguiment i una orientació musical molt més acurats, que 
en el futur poden ser positius per aconseguir uns resultats òptims a l’hora d’entrar a formar 
part de l’Escolania. 
 
Els escolans s’impliquen clarament en aquesta diada festiva, ja que fan de guies dels 
nens interessats i les seves famílies per les dependències de l’edifici. D’aquesta manera, 
la convocatòria de les famílies interessades és a les 12.30h del diumenge 3 de març -un 
cop finalitzada la missa i el cant de la Salve i el Virolai-, quan començarà la visita guiada 
pel centre. 
 
A les 14h, l’Escolania ofereix el dinar a totes les famílies que vinguin; a les 15h tindran lloc 
activitats de lleure per als nens i, paral·lelament, se celebrarà una reunió informativa per 
als pares i mares. Per cloure la jornada, a les 16.30h, hi haurà una xocolatada organitzada 
per les famílies dels escolans. La inscripció a la jornada, que està oberta a tots els nens 
de 6 a 8 anys amb ganes de cantar, s’ha de fer prèviament a través del web 
www.escolania.cat o trucant al telèfon 93 877 77 67. 
 
La nota de premsa completa es pot descarregar a 
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/portesobertes2019.doc 
 
 

Caputxins: Conferències. Pregària  

 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
Cada dimecres, a 3/4 de 7 del vespre, a l’església, 
pregària pels presos polítics, pels seus familiars, 
pel tribunal, advocats i testimonis. 
 
A 2/4 de 8 celebrarem la pregària de vespres, com cada dia. 
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Monaquisme 

i Evangeli 

Monaquisme avui 
 i seguiment del Crist 
      amb la gna. Griselda Cos  

diumenge 17 de febrer 
a les 6 de la tarda 

Dansa 

contemplativa 

  Danses senzilles que ens obren el cor 
 i ens fan sentir presents en el present, 
 ara i aquí   

dimecres 20 de febrer 
de 8 a 9 del vespre 

La Regla  

de Sant Benet, 

una eina actual  

 La Regla de Sant Benet i el treball. 
 Una vida equilibrada 
   organitza Amigues i Amics 
   de la Comunitat del Monestir 
   de Sant Pere de les Puel·les 

   Cal inscripció prèvia 
   Cartell [clic] 
   Més informació [clic]  

  

dijous, 21 de febrer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/aasp1902.pdf
http://www.puelles.cat/
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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CENTRE FRANCESC PALAU 
 

 
 

LLIBRERIA CLARET 

 
 

FECC EXTRAORDINARI INFORMA  núm. 714   Data: 7.02.2019 

Sobre la fiscalitat de les aportacions voluntàries a entitats 

Teniu a les vostres mans un FECC Informa extraordinari. No és habitual que aquest mitjà 
aparegui un dia diferent dels dilluns, però lasituació i matèria sobre la qualvolem informar 
és de prou envergadura com perjustificar aquesta publicació.Fa  dies que  hi  haals  
mitjans  un  debat entorn  al  fet  queles  aportacions  voluntàries  realitzades  pels  pares  
a fundacions  o  altres  entitats  relacionades  amb  les  escoles  concertades  no  poden  
considerar-se  donacions  i  en conseqüència  no  serien  susceptibles  de desgravació  
fiscal.  La  informació  apareguda  apunta,  a  més,  queel Ministeri d’Hisenda estudia que 
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els pares retornin els imports desgravats per aquests concepte des de l’any 2015.Cal fer 
unes reflexions abans de contextualitzar el debat.D’entrada, cal assenyalar que la 
magnitud i repercussió mediàtica d’aquest assumpte ens ha sorprès, però relativament. 
Podríem afirmar fins i tot que ens ha dolgut. Tots sabem que hi ha diferents organitzacions 
i sectors interessats arestringir l'escola concertada. I és lamentable que es vulguin 
aprofitar aquestes informacions per generar  enfrontaments  i  recels,  climes  d’incertesa  
i  desconcert,  quan  són  propers  l’inici  dels  processos d’escolarització i admissió 
d’alumnes en els centres escolars. Per això no seria agosaratpensar que estem davant 
d'una campanya per desestabilitzar el nostre sector i generar incertesa  i  inseguretat  
entre  els  membres  de  les  nostres  comunitats  educatives.  Per  sobre  de  tot, hem  de 
continuar treballant perquètots aquells que han dipositat la seva confiança en les nostres 
escoles continuïn fent-ho. Volem fer palès un missatge de prudència, tranquil·litat i 
confiança en un moment en què cal mantenir la calma i romandre units en defensa de la 
llibertat d'ensenyament i del nostre model educatiu.Intentem ara posar en context el 
conjunt d’informacions aparegudes. 

1. L’origen més proper de l’actual controvèrsia  

Per les notícies rebudes, l’actual debat neix per la contestació que fa el Govern central el 
dia 30 de gener a una pregunta parlamentària que es va presentar el mes de novembre. 
Va ser precisament aquesta resposta la que sembla que va provocar als mitjans de 
comunicació un conjunt de notícies i interpretacions amb to alarmista.  

Posem a la vostra disposició la resposta del Govern central, en la qual, com podreu 
observar, només es fa referència amb caràcter general a la normativa existent en matèria 
d’incentius fiscals a les entitats sense afany de lucre, sense aprofundir-hi més.  

2. La postura del Ministeri d’Hisenda  

Després que el Ministeri hagués comunicat, sempre de manera verbal, que no existia cap 
campanya generalitzada de revisió de declaracions relacionades amb les deduccions per 
donacions, i d’assenyalar que no existeix cap canvi de normativa ni de criteri d’actuació 
per part de l’Administració, abans d’ahir, dia 5 de febrer, i desprès de diverses reunions i 
contactes mantinguts per representants del sector, el Ministeri d’Hisenda va emetre un 
comunicat oficial on resta reflectida la postura actual del Ministeri respecte de les 
deduccions, reiterant la seva legalitat sempre i quan s’acompleixin els requisits de la Llei 
49/2002 de mecenatge.  

Com podreu observar en el comunicat, el Ministeri reitera que no existeix una campanya 
general d’inspecció de l’Agència Tributària sobre donatius als centres concertats. Diu 
també que els donatius que els pares realitzen a fundacions d’escoles concertades seran 
deduïbles en l’IRPF si compleixen els requisits legals. Continua afirmant que en cas 
puntuals l’Agència Tributària ha detectat que un donatiu no era tal i ha exigit la seva 
regularització, regularització que es produeix quan l’Agència detecta una contraprestació 
per aquest pagament; és a dir, quan el suposat donatiu no té caràcter voluntari i finança 
una activitat ordinària de l’escola que repercuteix en l’alumne. Finalment, recorda que 
no s’ha produït cap canvi legal ni de criteri, essent l’actuació de l’Agència la mateixa que 
en els darrers anys.  

No volem deixar d’insistir la necessitat d’extremar el rigor amb els requisits legals que 
envolten tot aquest àmbit, en especial la constatació fefaent de l’existència d’una 
autorització expressa del donant. 
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Adjuntem a aquest escrit el comunicat del Ministeri d’Hisenda, sobre el qual demanem la 
màxima difusió dins de la comunitat educativa (treballadors del centre, pares i mares). 

3.Què diuen les lleis educatives respecte de les aportacions o donacions 

Repassem el contingut normatiu per poder determinar fins a quin punt les aportacions o 
donacions a les entitats titulars dels centres privats concertats són compatibles amb la 
normativa educativa bàsica: LODE (1985) i LOE (2006 i LOMCE).La LOE estableix en el 
seu article 88.1 que les aportacions són vàlides si compleixen els requisits següents: 
voluntarietat, absència d'imposició directa o indirecta (no cal imposar l'obligació de 
pertànyer a associacions o fundacions creades per l'entitat titular per recaptar fons), i no 
poden suposar de cap manera una "quota" per la prestació dels ensenyaments de 
caràcter gratuït, sinó que han de ser qualificades i considerades pel seu contingut i finalitat 
com una "donació" o "aportació voluntària".Tots aquests requisits s'han de complir de 
forma fefaent, és a dir, amb prova documental, la qual cosa exigeix una autorització 
expressa del donant. Així mateix, aquestes aportacions voluntàries no poden suposar una 
discriminació per als no donants (la qual cosa implica evitar les exclusions dels alumnes 
els pares dels quals no són donants en activitats o ús d'instal·lacions).De conformitat amb 
la Jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia de 
2016, aquestes aportacions no es poden destinar a conceptes coberts pel concert 
educatiu. Això suposa que s'han de destinar a conceptes com bilingüisme, inversions 
tecnològiques, programes de qualitati un llarg etcètera de conceptes no inclosos en la 
partida d' "Altres Despeses" dins el concert. 

4.Què diu la Llei de Mecenatge 

Recordem les indicacions en relació a la possibilitat legal de desgravació fiscal en IRPF 
per part dels donants, havent de ser rigorosos en el compliment dels requisits que 
estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratius i del mecenatge:a) Existència de "animus donandi" (voluntat de donar, 
voluntarietat)b) Que la donació sigui "pura i simple", com a acte de liberalitat, és a dir, que 
no es realitzi en concepte de contraprestació per un benefici certc) Que l'entitat receptora 
estigui acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002. Es poden acollir a aquesta Llei les 
fundacions civils,associacions civils declarades d'utilitat pública i les entitats de l'Església 
Catòlica assenyalades a l'Article IV i V de l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu 
(Congregacions, Societats de Vida Apostòlica, Diòcesi, Parròquies, Fundacions 
canòniques, ...)d) Que l'aportació o donació es destini als seus fins propis d'interès 
general (l'educació s'engloba en dits fins)e) Que els destinataris de les accions siguin una 
col·lectivitat genèrica de personesf) Que l'aportació o donació realitzada tinguicaràcter 
irrevocableg) Que es determini el valor o import del que s'ha donatCom sabeu, l'entitat 
receptora o donatària té l'obligació d'incloure aquesta informació en el Model 182 de 
l'AEAT i presentar-lo durant el mes de gener següent a l'exercici en què s'han produït les 
donacions, havent d'emetre el corresponent certificat acreditatiu als respectius donants.No 
obstant, si algun dels donants no desitja aplicar el seu dret a la deducció a l'hora de 
presentar la seva declaració d'IRPF, per les raons personals que siguin, pot no fer-ho (no 
hi ha obligació referent a això). 

5.Uns suggeriments 

Per evitar la incertesa entre els pares d'alumnes que realitzen aquestes aportacions 
voluntàries o donacions, us suggerim que us reuniu amb el President i Junta Directiva de 
l'AMPA del vostre centre per aclarir qualsevol dubte al respecte, els lliureu còpia de tots 
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aquests documents i els transmeteu la deguda tranquil·litat.També seria oportú que, en el 
cas en què algun mitjà de comunicació requereixi la vostra opinió, tingueu en compte el 
contingut d'aquests documents i de la nostra informació. 

Finalment, i tal i com us comentem a cada apartat, considerem adient que feu la màxima 
difusió tant d’aquesta informació en la mesura que creieu convenient com dels documents 
que us adjuntem. Són moments d’incertesa, també de preocupació. El finançament públic 
dels centres concertats, clarament insuficient com ja s’ha vingut denunciant i, d’altra 
banda, reconeixent per part de tots és inassolible. El dèficit acumulat de les institucions 
dibuixa un horitzó molt complex, i sense els ajuts dels pares molts centres concertats no 
serien viables, pel flagrant, injust i il·legal incompliment que ve realitzant l’administració 
educativa del seu mandat de fer gratuïta la plaça escolar. Resta entomar el període de 
preinscripció que s’acosta amb serenor i esperit d’unitat en defensa de la llibertat 
d'ensenyament i de la nostra presència dins d’una societat plural i a la qual devem tot el 
nostre esforç i esperit de servei. 

Cordialment a la vostra disposició 

 

FECC EXTRAORDINARI INFORMA  núm. 715   Data: 11.02.2019 

 

Repassant i aprenent lliçons  

Quan dimarts passat ens despertàvem amb la notícia que el Ministeri d’Hisenda estudiava 
que els pares tornessin el que havien desgravat per les seves aportacions a la concertada 
des de l’any 2015 es va crear de seguida una sensació de sorpresa i d’incredulitat. Què 
estava passant? Amb vertiginosa rapidesa, la notícia va esser divulgada als mitjans i va 
adquirir un ressò descomunal, que va provocar inquietud i preocupació. També tristor i 
enuig ratllant la indignació. No és casual i és lamentable que es vulguin aprofitar aquestes 
informacions per generar enfrontaments i recels, climes d’incertesa i desconcert, i més 
quan són propers l’inici dels processos d’escolarització i admissió d’alumnes en els 
centres escolars. 

El sector va reaccionar ràpidament. Converses amb els ministeris d’Hisenda i d’Educació, 
exigència d’un pronunciament oficial de l’Agència Tributària i dels tècnics del ministeri 
perquè transmetessin tranquil·litat. Perquè, tot i que res no havia canviat, les notícies 
apuntaven en sentit rotundament contrari, a la cerca d’uns culpables: els pares i mares, o 
qualsevol altra persona, que haguessin fet donacions a fundacions relacionades amb 
l’escola concertada. De sobte, les famílies que col·laboren amb entitats reconegudament 
legals es transformaven en presumptes defraudadors. 

Quaranta-vuit hores més tard tot eren matisacions i missatges cridant a la calma, 
començant pel mateix ministeri amb una nota oficial. El senyor Miguel Àngel Mayo, 
coordinador a Catalunya del Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA) feia 
unes declaracions inapel·lables: “¿Deben tener miedo los contribuyentes? Evidentemente 
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no. Yo apelo a la tranquilidad. Ellos no tienen ninguna culpa de haber incluido en sus 
declaraciones de renta una deducción, máxime cuando han recibido un certificado del 
colegio”. En teniu un ampli recull d’aquesta qüestió al “FECC Informa Extraordinari” núm. 
714 del dia 7 de febrer. 

Però el mal ja estava fet. Un cop més, l’escola concertada rep un tractament que busca 
deshonorar-la. Sembla que tot s’hi val. Hem après una primera lliçó: surt ben barat 
desprestigiar i fins i tot difamar els milers de persones que hi treballen, els centenars de 
milers de pares que voluntàriament hi donen suport i, en general, tothom que hi confia. 

On són les veus de suport públic, d’alè? En el millor dels casos, el silenci ha estat la 
reacció. Ha estat el sector el que s’ha bellugat per aturar el cop. Hem après una segona 
lliçó: ens hem trobat sols, massa sols. Donar suport públicament a l’escola concertada no 
és políticament correcte. 

Hem de repassar una tercera lliçó. La del rigor en la gestió. Ja ho som, d’estrictes, però no 
podem baixar la guàrdia. El concert obliga l’escola a prestar el servei de l’ensenyament 
reglat en règim de gratuïtat a canvi de rebre de l’administració el finançament necessari 
de manera uniforme per a tots els centres, però no existeix cap garantia de suficiència. 
Aquest finançament ha estat deficitari des del primer dia, de forma manifesta i reconeguda 
per la pròpia administració. Però aquesta, que pot, no aporta solucions. És més còmode 
esperar que la realitat i les circumstàncies -que en el cas del finançament constitueixen 
flagrants incompliments dels mandats estatutaris, constitucionals i legals per part dels 
governs- vagin erosionant més els drets i les llibertats dels qui trien, dels qui gestionen i 
dels qui treballen a la concertada. Quin gran favor fa la passivitat de l’executiu i el silenci 
dels polítics a les organitzacions i sectors interessats a restringir l'escola concertada! 

I havent repassat la tercera lliçó obrim la pàgina de la quarta. Llegim-ne el títol: ho haurem 
de fer tot només nosaltres? Les pàgines del temari no són en blanc, però ens agradaria 
acabar-les d’estudiar en equip, apel·lant a l’obligació dels poders públics a aportar 
solucions i dels polítics i altres sectors socials que fins ara ens han donat suport a ser 
públicament clars i contundents. Gosarà algú d’ells a respondre la pregunta que planteja 
el títol de la quarta lliçó? Ho estem esperant. 

Podríem resumir una cinquena lliçó afirmant “ningú no ens vol!”. Però suspendríem si ho 
fessin. Un important segment de la societat tria el nostre projecte. Hi ha forces que no 
volen admetre aquesta realitat, però és més tossuda que elles. Continuarem prestant el 
nostre servei, perquè a casa nostra tothom hi té cabuda i més quan som reflex d’una 
pluralitat i d’una llibertat que a tots compromet, malgrat que sovint aquells que 
incompleixen les seves obligacions elementals en no dotar dels recursos adients els 
centres concertats siguin els primers en posar-los sota sospita. Apel·lem a l’honestedat, la 
confiança, el servei, i continuarem endavant exigint als governs que compleixen amb les 
seves obligacions. Perquè només és qüestió de voluntat. 

 

Víctimes col·laterals d’un tractament poc rigorós de la informació 

Dies enrere, al tractament televisiu que es va donar a la notícia de les desgravacions 
fiscals de les donacions a les Fundacions relacionades amb els centres concertats 
apareixien a les imatges de TV3 dues escoles adherides a la FECC: l’escola Sant 
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Bonaventura, de Vilanova i la Geltrú, i l’escola de la Mare de Déu del Roser, de 
Barcelona. 

És evident que tot el sector ens hem sentit colpits pel sorprenent ressò mediàtic d’aquesta 
qüestió, però en particular aquestes dues escoles han rebut injustament la fuetada de 
trobar-se en l’epicentre d’una notícia ben negativa sense que ningú els n’hagués demanat 
autorització. Les coses no es poden fer d’aquesta manera. 

I més si considerem, perquè consta fefaentment, que cap de les dues reben cap ajut de 
cap fundació que n’estigui vinculada. No en tenen. A més, l’escola Mare de Déu del Roser 
va posar-se en contacte amb l’emissora per aclarir aquesta situació específica i també la 
seva oposició a ser imatge de la notícia, sense que obtingués cap resposta. Ara s’estan 
estudiant les possibles accions legals a emprendre. 

Ho dèiem a l’editorial. Infamar l’escola concertada no és onerós, pel que sembla. Però 
deshonorar escoles concretes sense cap fonament és, a més, indignant. Alguns dels 
nostres centres pateixen un estigma durador que és tractat amb mancança de rigor pels 
mitjans, i que es va repetint cada cop que apareix una informació danyosa relacionada 
amb els centres concertats. No és aquest un tractament objectiu i estricte de la informació. 

Amb aquestes modestes línies volem manifestar-los i traslladar-los la nostra solidaritat i 
suport, que de ben segur és el de tot el nostre col·lectiu. Ni ens mereixem ni podem 
consentir ser tractats amb tant poc rigor i amb deshonor. 

En el traspàs del P. Crispí Funes SF (1936-2019) 

El P. Crispí Funes Nuño, religiós i sacerdot "Fill de la Sagrada Família", 
va morir en la comunitat del col·legi P. Manyanet de Barcelona el 
passat dia sis del present. Acabava de sortir de l'hospital, on portava 
uns dies, i gairebé podem dir que va arribar a casa, a la seva comunitat, 
per "descansar-hi en pau".  

El P. Crispí Funes havia nascut a Fuentelsaz (Guadalajara), però ja de 
petit va entrar al seminari Sagrada Família de Barcelona. Després de 
realitzar els estudis de filosofia i magisteri a la ciutat, es va llicenciar en 
teologia a la Pontifícia Universitat Lateranense de Roma.  

Tornat a Catalunya, va dedicar tota la seva vida a l'educació i formació a les escoles (i 
també durant uns anys al seminari) assumint càrrecs de responsabilitat en la direcció, 
particularment a Reus i en els dos centres de la Congregació a Barcelona: col·legi Jesús, 
Maria i Josep a sant Andreu i Pare Manyanet a Les Corts. Va ser nomenat delegat 
d'Educació de la Congregació i va coordinar totes les activitats relatives a la posada al dia 
dels centres, enfocant la seva atenció en la formació del professorat mitjançant 
l'organització dels Cursos de pedagogia Manyanetiana i l'elaboració del seu reglament de 
règim intern. Va ser membre del Patronat de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya i de la Junta Directiva d'APSEC. En ambdues institucions va realitzar un 
servei generós amb total dedicació i de bon record.  

Plenament integrat en la realitat social, cultural, familiar i educativa, va posar en el centre 
del seu ministeri sacerdotal i pastoral l'atenció a les persones i el seu acompanyament en 
les diferents etapes de la seva vida, particularment dels infants, joves i les seves famílies, 
tal com ensenya la pedagogia manyanetiana. El seu caràcter obert i jovial, així com la 



55 | 56 

 

seva generositat, li obria portes. Era un gran "conversador" i buscava estar al dia en 
temes religiosos i socials i, en el moment que va considerar que els canvis en el món 
educatiu podrien necessitar nous i renovats impulsos, va posar la seva responsabilitat, 
amb senzillesa i humilitat, en mans dels superiors, oferint-se a aportar la seva experiència 
des d'un "segon pla".  

Les comunitats religioses i educatives del col·legi P. Manyanet de Les Corts i de Jesús, 
Maria i Josep a Sant Andreu li recordaran amb sengles funerals que tindran lloc el 
dimecres, dia 13 a les 18.30h (Entença, 301, Barcelona) i el dijous dia 14, a les 20h 
(Parròquia Sant Josep de Manyanet. C. Sant Sebastià, 55. Barcelona.) El P. Crispí Funes 
va donar el seu cos a la ciència. Descansi en pau. 

 

TV3 SIGNES DELS TEMPS: Els maristes i les Avellanes 
 

Diumenge 17 de febrer del 2019 
 

 
 

Els maristes i les Avellanes 
 

El monestir de les Avellanes és la casa pairal dels germans maristes. Aquest institut 
religiós fa més de cent anys que gestiona aquesta antiga abadia al municipi d’Os de 

Balaguer, a la Noguera. Un monestir de portes obertes que uneix espiritualitat, cultura i 
natura. “Signes dels temps” entrevista Xavier Barceló, germà marista i professor a l'escola 
Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar. La conversa s’ha gravat a Santa Maria de Bellpuig 

de les Avellanes. 
 

Horari d'emissió: 
TV3, diumenge, a les 10.30 

www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

www.twitter.com/signesdelstemps 
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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE 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  

 

 

 
 
 
 
 

  2019  
   FEBRER 

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

19 dm URC: Jornada sobre l’abus sexuals dels menors  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

 
  

 
 

20  dc Dia mundial de la Justícia Social  

21 dj Dia mundial de l’idioma matern  

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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