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Una pedra en el llac  
 
Quan una persona llença una pedra en un llac d’aigües tranquil·les, a partir d’on cau es 
generen ones que s’estenen de forma harmònica i gradual. Quan a Canadà i Estats Units 
d’Amèrica i posteriorment Austràlia i altres països, va explotar mediàticament el problema 
de la pederàstia en l’àmbit eclesial i es van produir interpretacions ingènues. Passats els 
primers moments, alguns van pensar que era només una xacra anglosaxona. Com si a la 
resta del món no hi passés res. No calia ser massa clarivident per adonar-se que tard o 
d’hora arribarien les ones a casa nostra. I les ones continuen a expandir-se perquè hi 
força llocs que encara no han arribat. En el tema de la protecció de la infància, arribaran 
més ones de segona generació. En altres dimensions eclesials, s’atisba algun que altre 
tsunami, però els potencials afectats sembla que no en siguin prou conscients. 
 
El papa Francesc ha convocat 
aquesta reunió extraordinària al 
Vaticà en la qual han participat els 
presidents de les Conferències 
Episcopals d’arreu del món. A 
diferència del Col·legi de Cardenals, 
els convocats són elegits 
directament pels altres bisbes de la 
seva circumscripció territorial i 
l’abast geogràfic es molt més gran, 
pràcticament mundial, que els altres 
organismes vaticans. Existeix un 
gran desconeixement de com 
funciona l’Església perquè molta 
gent creu que funciona de manera 
similar als organismes civils. Una 
Conferència Episcopal no és el govern d’una nació que té autoritat i competències 
importants sobre el seu territori. Cal recordar que els bisbes són qui manen en l’àmbit de 
la seva diòcesi.  
 
La catolicitat de l’Església, garantida per la figura jeràrquica i única del Papa, apel·la a la 
seva universalitat. Aquesta grandesa eclesial té també uns preus a pagar. En el cas dels 
abusos sexuals a menors, un abús que es produeixi en el lloc més impensat del món 
afecta internament i externa a tota l’Església i es referencia al Papa. Això no succeix 
pràcticamente en cap altre institució. Per exemple, si un iman fos acusat d’un delicte 
d’abusos en una mesquita, no s’atribuiria a tot l’Islam, perquè aquesta religió no té una 
figura que l’aglutini jeràrquicament. És més fàcil, des de tot punt de vista, referir-se 
mediàticament a una institució que a un individu aïllat, sigui en el relat sigui en un hipotètic 
encobriment. 
 
La reunió del Vaticà va ser transmesa en directe. Totes les intervencions están a internet. 
La transparència ha estat màxima. Algunes víctimes, no totes, han estat molt crítiques de 
la trobada com a poc eficaç. El papa Francesc, en una roda de premsa a la tornada de 
l’avió del darrer dels seus viatges apostòlics, va dir que calia “sgonfiare le espectative”, és 
a dir, desinflar les expectatives. Arribar a una transformació que afecta a més de mil 

D’entrada 
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milions de creients a partir de 190 participants a la reunió requereix el seu temps. Tothom 
sap que l’objectiu és la primera cosa que es formula i la darrera que s’aconsegueix.  
 
L’Església no té excusa que impedeixi de procedir a una conversió profunda i radical en la 
protecció de la infància. La prioritat són les víctimes i la prevenció ha de ser màxima per 
tal d’evitar-ne de noves. Mai ningú podrà garantir que en el futur no hi hagi alguna víctima. 
En aquest cas, no hi hauria d’haver cap encobriment. Totes les altres reflexions són 
subalternes, però no tenim perquè silenciar-les. 
 
Personalment, em veig davant d’un dil·lema. La dimensió de la pederàstia a nivell 
internacional és gegantina. L’Església té la seva part, que segons tots els observatoris 
poden anar del 0,7% al 3%, fins i tot algú parla d’un percentatge lleugerament superior. 
L’Església ha de callar mentre tingui també el problema a casa seva? Les víctimes que no 
són eclesials semblen de segona categoria. Qui se n’ocupa? Uff. 

 
Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en l’afrontament del problema dels 
abusos sexuals a menors. El Papa així ho ha reconegut. La intervenció a la trobada de 
Valentina Alazraki és molt interessant i la publiquem íntegra a les properes pàgines. En 
aquest camp, el comportament mediàtic a voltes és desconcertant. En uns casos, el relats 
tenen pels i senyals. En altres, s’hi passa de puntetes. M’agradaria saber el perquè. Em fa 
pensar en l’àmbit econòmic. Quan van aparèixer els papers de Panamà es va afirmar que 
hi havia molta gent de gran rellevància implicada en pressumptes delictes econòmics. 
Quan tot prometia un degoteig de noms, gairebé de cop i volta tot es va aturar i no se n’ha 
parlat més. Per què? 
 
Caldrà pensar més com afrontar els anomenats casos històrics, que presenten alguna 
diferència important amb els casos actuals. Quan la persona agressora ha mort, per 
exemple, com es pot abordar el pressumpte abús? La societat civil i política no acaba de 
trobar un camí per resoldre de manera satisfactòria l’anomenada memòria històrica, per 
posar un cas molt actual.  
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Una jornada de portes endins 
 
L’URC va convocar el dia 19 de febrer la “Jornada sobre l’abús sexual dels menors: 
escoltar, compartir i actuar proactivament”, celebrada a Barcelona. Unes petites i breus 
consideracions. 
 
Primera, cal situar aquesta aquesta jornada en la trajectòria traçada per l’URC. És la 
quarta al voltant del tema de la protecció de la infància. Les tres anteriors van celebrar-se 
els anys 2012, 2014 i 2016. No era una resposta als darrers casos apareguts, ja que es va 
concebre el més de novembre de 2018. Fa anys que les congregacions estan treballant 
de valent per donar una respost més actualitzada a a la protecció de la infància. 
 
Segona, la jornada fou concebuda com una jornada de portes endins. És a dir, no volia 
donar una resposta als mitjans de comunicació a través de declaracions o entrevistes, 
sinó treballar internament el tema dels abusos. Aquest plantejament no implica cap 
restricció genèrica a la premsa o als mitjans de comunicació, que considerem de vital 
importància, sinó obeeix a la necessitat de pensar en profunditat el tema de la jornada i la 
resposta que cal donar-li. 
 

 
 
Tercera, l’interès mediàtic va augmentar de manera exponencial perquè vam poder 
comptar amb la presència i participació de Mons. Jordi Bertomeu, oficial de la 
Congregació de la Doctrina de la Fe, que no tenia previst concedir cap entrevista. El fet 
d’invitar-hi representants diocesans, que va significar la presència d’alguns bisbes de 
diòcesis catalanes podria encara donar més relleu a la Jornada. En el camp de l’esport, es 
veu clar. Hi ha moments de fer entrenaments a porta tancada i hi ha moments de jugar el 
partit. Aquesta Jornada corresponia als primers. 
 
 
 

Lluís Serra Llansana 
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80 ASSEMBLEA GENERAL URC 
 

ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 80 

Data 20 de març de 2019, dimecres 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2 la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 

10.45 
 

11.45 
 

12.15 
 

12.45 
 
 
 
 

13.30 
 
 

13.40 
 
 

14.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2018 
4. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic 2018 
5. Ratificació del pressupost 2019 
6. Eleccions a la presidència i remodelació de la junta. 

Presentació de les candidatures. Diàleg. 
INTERVENCIÓ DEL P. JESÚS ANTONIO DÍAZ, OP, vicepresident de CONFER 
Ponència i diàleg 

Descans 
ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA I REMODELACIÓ DE LA JUNTA  (segona part) 
7. Eleccions de la presidència i eleccions per acabar de remodelar la junta. 
TEMES DE REFLEXIÓ, PROJECTES EN MARXA I NOUS PROGRAMES 
8. Jornada celebrada el 19 de febrer 
9. Celebració del Fòrum de la Vida Religiosa i del 40è. aniversari de la fundació de 

l’URC 
10. Projectes en marxa i nous programes 
COMUNICACIONS 
11. Comunicació sobre els “corredors humanitaris” per acollir emigrants (Comunitat 

de Sant Egidi) 
CLOENDA 
12. Informes breus  
13. Torn obert de paraula 
14. Cloenda de l’assemblea a càrrec de la nova presidència 

Dinar de germanor  
  

 
 
 
 
 
 
 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

 
80 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Missatge quaresmal 
del papa francesc 

 
 
«La creació, expectante, està esperant la manifestació dels fills de Déu» 

(Rm 8,19) 
 
 
Queridos hermanos y hermanas: 

 

Cada año, a través de la Madre Iglesia, 
Dios «concede a sus hijos anhelar, con 
el gozo de habernos purificado, la 
solemnidad de la Pascua, para que […] 
por la celebración de los misterios que 
nos dieron nueva vida, lleguemos a ser 
con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I 
de Cuaresma). De este modo podemos 
caminar, de Pascua en Pascua, hacia 
el cumplimiento de aquella salvación 
que ya hemos recibido gracias al 
misterio pascual de Cristo: «Pues 
hemos sido salvados en esperanza» 
(Rm 8,24). Este misterio de salvación, 
que ya obra en nosotros durante la vida 
terrena, es un proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. San 
Pablo llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los 
hijos de Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de 
reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión en la próxima Cuaresma. 

 

1. La redención de la creación 

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen 
del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes 
de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la misericordia de 
Dios. 

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por 
el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, 
comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a 
la creación, cooperando en su redención. Por esto, la creación —dice san Pablo— desea 
ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de la 
gracia del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente de sus frutos, destinados a 
alcanzar su maduración completa en la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la 
caridad de Cristo transfigura la vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos 
alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de ello 
también a las criaturas, como demuestra de forma admirable el “Cántico del hermano sol” 
de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este mundo la 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#87


7 | 86 
 

armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza 
negativa del pecado y de la muerte. 

 

2. La fuerza destructiva del pecado 

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos 
comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y también hacia 
nosotros mismos—, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos 
como nos plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que 
viola los límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se 
siguen los deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, 
o sea a quienes no tienen a Dios como punto de referencia de sus acciones, ni una 
esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no 
vivimos en el horizonte de la Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener 
cada vez más acaba por imponerse. 

 

Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los 
hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual 
estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la 
comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con 
el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado 
en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el 
dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el 
Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las criaturas y de los demás. 

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte 
sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se 
manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los 
demás y a menudo también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de las 
personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo 
como un derecho y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su 
dominio. 

 

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón 

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de 
Dios, aquellos que se han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno está en Cristo, 
es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En 
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efecto, manifestándose, también la creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse a los 
cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama 
precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el 
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del 
misterio pascual. 

Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se 
manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hombres 
emprendan con decisión el “trabajo” que supone la conversión. Toda la creación está 
llamada a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). La Cuaresma es signo sacramental de 
esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente 
el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, 
la oración y la limosna. 

 

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la 
tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por 
amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar a la 
idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su 
misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para 
nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y 
volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en 
nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y 
encontrar en este amor la verdadera felicidad. 

Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en el 
desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con 
Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma 
suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la 
creación, que «será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiempo 
favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera 
conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a 
la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, 
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, 
atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. 

Vaticano, 4 de octubre de 2018 
Fiesta de san Francisco de Asís 

Francisco 
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Trobada sobre «la protecció 
dels menors a l'Església» 

 Vaticà, 21-24 de febrer de 2019 

 

• 24 de febrero de 2019 
Discurso del Santo Padre al final de la Concelebración Eucarística 
 
Celebración Eucarística 
 
 

• 23 de febrero de 2019 
Celebración penitencial 
 
3a ponencia de la Lda. Valentina Alazraki 
 
2a ponencia del Sr. Card. Reinhard Marx 
[Inglés, Italiano] 
 
1a ponencia de la Sup. Gen. Hna. Veronica Openibo, SHCJ 
[Inglés, Italiano] 
 
 

• 22 de febrero de 2019 
3a ponencia de la Prof.ª Linda Ghisoni 
[Italiano] 
 
2a ponencia del Sr. Card. Blase Joseph Cupich 
[Inglés, Italiano] 
 
1a ponencia del Sr. Card. Oswald Gracias 
[Inglés, Italiano] 
 
 

• 21 de febrero de 2019 
3a ponencia del Sr. Card. Rubén Salazar Gómez 
 
2a ponencia de S.E. Mons. Charles Jude Scicluna  
[Inglés] 
 
1a ponencia del Sr. Card. Luis Antonio Tagle  
[Inglés] 
 
Puntos de reflexión  
 
Introducción del Santo Padre 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/2/24/incontro-protezioneminori-chiusura.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/2/23/penitenziale-incontro-protezioneminori.html
http://www.vatican.va/resources/resources_alazraki-protezioneminori_20190223_sp.html
http://www.vatican.va/resources/resources_card-marx-protezioneminori_20190223_en.html
http://www.vatican.va/resources/resources_card-marx-protezioneminori_20190223_it.html
http://www.vatican.va/resources/resources_suoropenibo-protezioneminori_20190223_en.html
http://www.vatican.va/resources/resources_suoropenibo-protezioneminori_20190223_it.html
http://www.vatican.va/resources/resources_lindaghisoni-protezioneminori_20190222_it.html
http://www.vatican.va/resources/resources_card-cupich-protezioneminori_20190222_en.html
http://www.vatican.va/resources/resources_card-cupich-protezioneminori_20190222_it.html
http://www.vatican.va/resources/resources_card-gracias-protezioneminori_20190222_en.html
http://www.vatican.va/resources/resources_card-gracias-protezioneminori_20190222_it.html
http://www.vatican.va/resources/resources_mons-scicluna-protezioneminori_20190221_en.html
http://www.vatican.va/resources/resources_card-tagle-protezioneminori_20190221_en.html
http://www.vatican.va/resources/resources_puntidiriflessione-protezioneminori_20190221_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190221_incontro-protezioneminori-apertura.html
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Punts de reflexió 

1. Elaborar un vademècum pràctic en el qual s'especifiquin els passos a seguir per 
l'autoritat en tots els moments clau de l'aparició d'un cas. 
 
2. Proveir d'estructures d'escolta, compostes per persones capacitades i expertes, on es 
realitza un primer discerniment dels casos de presumptes víctimes. 
 
3. Establir criteris per a la implicació directa del bisbe o del superior religiós. 
 
4. Implementar procediments compartits per a l'anàlisi de les acusacions, la protecció de 
les víctimes i el dret de defensa dels acusats. 
 
5. Informar les autoritats civils i les autoritats eclesiàstiques superiors d'acord amb les 
normes civils i canòniques. 
 
6. Revisar periòdicament els protocols i les 
normes per a salvaguardar un ambient protegit 
per als menors en totes les estructures pastorals; 
protocols i normes basats en els principis de la 
justícia i la caritat, i que han de ser integrats 
perquè l'acció de l'Església, també en aquest 
camp, s'ajusti a la seva missió. 
 
7. Establir protocols específics per al maneig de 
les acusacions contra els bisbes. 
 
8. Acompanyar, protegir i atendre les víctimes, oferint-los tot el suport necessari per a la 
seva completa guarició. 
 
9. Augmentar la consciència de les causes i conseqüències de l'abús sexual a través 
d'iniciatives de formació permanent de bisbes, superiors religiosos, clergues i agents 
pastorals. 
 
10. Preparar camins per a l'atenció pastoral de les comunitats ferides pels abusos, així 
com camins penitencials i de recuperació per als culpables. 
 
11. Consolidar la col·laboració amb totes les persones de bona voluntat i amb els mitjans 
de comunicació per poder reconèixer i discernir els casos veritables dels falsos, les 
acusacions de les calúmnies, evitant rancúnies i insinuacions, rumors i difamacions (cf. 
Discurs a la Cúria Romana, 21 de desembre del 2018). 
 
12. Elevar l'edat mínima per contraure matrimoni a 16 anys. 
 
13. Establir disposicions que regulin i facilitin la participació d'experts laics en les 
investigacions i en els diferents graus de judici dels processos canònics sobre abús sexual 
i/o de poder. 
 
14. El dret a la defensa: també cal salvaguardar el principi de dret natural i canònic de la 
presumpció d'innocència fins que es demostri la culpabilitat de l'acusat. Per tant, cal evitar 
la publicació de les llistes dels acusats, fins i tot per part de les diòcesis, abans de la 
investigació prèvia i la condemna definitiva. 
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15. Respectar el principi tradicional de proporcionalitat de la pena pel que fa al delicte 
comès. Dictaminar que els sacerdots i bisbes culpables d'abús sexual de menors 
abandonin el ministeri públic. 
16. Introduir regles relatives als seminaristes i candidats al sacerdoci o a la vida religiosa. 
Per això, introduir programes de formació inicial i permanent per a consolidar la seva 
maduresa humana, espiritual i psicosexual, així com les seves relacions interpersonals i el 
seu comportament. 
 
17. Per als candidats al sacerdoci i a la vida consagrada, s'ha de realitzar una avaluació 
psicològica per part d'experts qualificats i acreditats. 
 
18. Indicar les normes que regeixen el trasllat d'un seminarista o d'un aspirant religiós d'un 
seminari a un altre; així com d'un sacerdot o religiós d'una diòcesi o congregació a una 
altra. 
 
19. Formular codis de conducta obligatoris per a tots els clergues, religiosos, personal de 
servei i voluntaris, per tal de definir límits apropiats en les relacions personals. Especificar 
els requisits necessaris per al personal i els voluntaris, i verificar els seus antecedents 
penals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Il·lustrar tota la informació i dades sobre els perills de l'abús i els seus efectes, sobre 
com reconèixer els senyals d'abús i com denunciar les sospites d'abús sexual. Això s'ha 
de fer en col·laboració amb els pares, professors, professionals i les autoritats civils. 
 
21. On encara no s'ha fet, cal instituir un organisme de fàcil accés per a les víctimes que 
vulguin denunciar els delictes. Un organisme que gaudeixi d'autonomia també pel que fa a 
l'autoritat eclesiàstica local, i que estigui compost per persones expertes (clergues i laics), 
que sàpiguen expressar l'atenció de l'Església a aquells que, en aquest camp, es 
consideren ofesos per actituds inadequades per part de clergues. 
 

 
Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 21 de febrero de 2019 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/21/pad.html
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Intervenció papa Francesc 

ENCUENTRO "LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA IGLESIA" 
[VATICANO, 21-24 DE FEBRERO DE 2019] 

Aula Nueva del Sínodo 
Viernes, 22 de febrero de 2019 

El Santo Padre Francisco ha pronunciado unas breves palabras después de escuchar la 
intervención de la Dra. Linda Ghisoni, Subsecretaria de la Sección para los fieles laicos 
del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y una respuesta a una de las preguntas 
formuladas por la Asamblea. 

Escuchando a la Dra. Ghisoni, he escuchado a la Iglesia hablar de sí misma. Es decir, 
todos nosotros hemos hablado de la Iglesia. En todas las intervenciones. Pero esta vez 
era la misma Iglesia la que hablaba. No es solo una cuestión de estilo: el genio femenino 
que se refleja en la Iglesia que es mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitar a una mujer a hablar no es entrar en la modalidad de un feminismo eclesiástico, 
porque al final todo feminismo termina siendo un machismo con faldas. No. Invitar a una 
mujer a hablar sobre las heridas de la Iglesia es invitar a la Iglesia a hablar sobre sí 
misma, sobre las heridas que tiene. Y creo que este es el paso que debemos dar con 
mucha fuerza: la mujer es la imagen de la Iglesia que es mujer, que es esposa, que es 
madre. Un estilo. Sin este estilo, hablaríamos del pueblo de Dios, pero como una 
organización, quizás sindical, pero no como una familia nacida de la madre Iglesia. 

La lógica del pensamiento de la Dra. Ghisoni era precisamente la de una madre, y ha 
terminado con la historia de lo que sucede cuando una mujer da a luz un niño. Es el 
misterio femenino de la Iglesia que es esposa y madre. No se trata de otorgar más 
funciones a la mujer en la Iglesia ―sí, esto es bueno, pero así no se resuelve el 
problema― se trata de integrar a la mujer como figura de la Iglesia en nuestro 
pensamiento. Y concebir también la Iglesia con las categorías d una mujer. Gracias por su 
testimonio. 
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Intervenció Lda. Valentina Alazraki 

ENCUENTRO "LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA IGLESIA" 
[VATICANO, 21-24 DE FEBRERO DE 2019] 

Aula Nueva del Sínodo 
Sábado, 23 de febrero de 2019 

3a ponencia: Lda. Valentina Alazraki 

Comunicación: para todas las personas  

Introducción  

Buenas tardes a todos, Su Santidad, Eminencias, Excelencias, padre Lombardi. No leeré 
la primera introducción inicial porque me ha ya presentado el padre Lombardi, así no 
tienen que volver a sentir que lo digo. 

Me han invitado a platicarles de comunicación y, en concreto, de cómo una comunicación 
transparente es indispensable para combatir los abusos sexuales a menores por parte de 
hombres de la Iglesia.  

 

A primera vista hay poco en común entre ustedes y yo, ustedes obispos y cardenales, y 
yo, una mujer laica, sin cargos en la Iglesia, y además periodista, lo que supongo que no 
ayude. Sin embargo, compartimos algo muy fuerte: todos tenemos una madre, todos 
estamos aquí porque un día una mujer nos engendró. Frente a ustedes, yo quizás tenga 
un privilegio más: soy ante todo una mamá. 

Por tanto, no me siento solo representante de los periodistas, sino también de las mamás, 
de las familias, de la sociedad civil. Quiero compartirles mis experiencias, mis vivencias, y 
–si me lo permiten– añadir algunos consejos prácticos. 
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Por qué mi punto de partida es la maternidad 

Me gustaría partir justamente de esto, de la maternidad para desarrollar el tema que me 
han encomendado, es decir: cómo la Iglesia debería comunicar sobre el tema de los 
abusos. 

Dudo de que alguien en esta aula no piense que la Iglesia es, ante todo, madre. Muchos 
de los que estamos aquí tenemos o hemos tenido un hermano o una hermana. 
Recordamos a nuestras madres, si bien nos querían a todos de la misma manera, se 
dedicaban más a aquellos hijos más frágiles, más débiles, a los que a lo mejor había que 
ayudar a caminar en la vida, que no podían avanzar con sus propios pies y había que 
darles un empujoncito. 

Para una madre no hay hijos de primera o segunda división: hay hijos más fuertes e hijos 
más vulnerables. Lo digo como mamá.  

Tampoco para la Iglesia hay o debería de haber hijos de primera o segunda división. Sus 
hijos aparentemente más importantes como lo son ustedes, los obispos, los cardenales 
(no me atrevo a decir el Papa), no son más importantes que los niños, las niñas, los 
jóvenes que han resultado víctimas de abuso por parte de un hombre de la Iglesia, de un 
clérigo. 

¿Cuál es la misión de la Iglesia? Es obviamente predicar el Evangelio, pero para eso 
necesita liderazgo moral. La coherencia entre lo que predica y lo que vive representa la 
base para resultar una institución creíble, digna de confianza y respeto. 

Por eso, ante conductas delictivas como los abusos a menores, una institución como la 
Iglesia, ¿creen que tiene otro camino para ser fiel a sí misma que no sea el de denunciar 
ese crimen? ¿Tiene otro camino que no sea el de ponerse del lado de la víctima y no del 
victimario? ¿Quién es el hijo más débil, y más vulnerable? ¿El sacerdote abusador, el 
obispo abusador o encubridor o la víctima? 
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Tengan por seguro que los periodistas, las mamás, las familias, la sociedad, toda la 
sociedad, para nosotros los abusos a menores son una de nuestras primeras angustias. 
Nos preocupa el abuso de menores por lo que lleva: la destrucción de sus familias. 
Consideramos estos abusos como uno de los crímenes más abominables.  

Háganse una pregunta. ¿Son ustedes enemigos de los abusadores y de los encubridores 
tanto como lo somos nosotros, las mamás, las familias, la sociedad civil? 

Nosotros hemos elegido de qué lado estar. ¿Ustedes, lo han hecho, lo han hecho de 
verdad, o de palabra? 

Aliados o enemigos 

Si ustedes están en contra de los abusadores y de los encubridores, estamos 
exactamente del mismo lado. Podemos ser aliados, no enemigos. Les ayudaremos a 
encontrar las manzanas podridas y a vencer las resistencias para apartarlas de las sanas. 

Pero si ustedes no se deciden de manera radical a estar del lado de los niños, de las 
mamás, de las familias, de la sociedad civil, tienen razón a tenernos miedo, porque 
seremos sus peores enemigos. Porque los periodistas queremos el bien común.  

Llevo cubriendo el Vaticano desde hace 45 años. Cinco pontificados diferentes, 
importantísimos para la vida de la Iglesia y para la vida del mundo. En estos cuatro 
decenios he visto absolutamente de todo aquí y pido que me crean. De verdad he visto de 
todo. 

¡Cuántas veces me ha tocado escuchar que el escándalo de los abusos es "culpa de la 
prensa, que es un complot de ciertos medios para desacreditar a la Iglesia, que detrás 
hay poderes ocultos, para acabar con esta institución"! 

Nosotros los periodistas sabemos que hay informadores más o menos rigurosos, lo 
sabemos. Sabemos que hay medios más o menos dependientes de ciertos poderes, 
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pueden ser intereses también, intereses políticos, ideológicos económicos. Pero creo que 
en ningún caso se puede culpabilizar a los medios por destapar o informar sobre abusos. 
Sabemos lo que ustedes piensan de los medios pero yo creo que este punto es 
importante recordarlo.  

Los abusos contra menores no son ni chismorreos ni habladurías, son crímenes. 
Recuerdo las palabras del papa Benedicto XVI, en el vuelo hacia Lisboa, Portugal, cuando 
nos dijo que la mayor persecución a la Iglesia no viene de los enemigos de afuera sino 
nace de adentro, del pecado de la Iglesia. 

Me gustaría que salieran de esta aula, no sé si es una esperanza demasiado grande, con 
la convicción de que los periodistas no somos sus enemigos, no somos ni los abusadores 
ni los encubridores. Nuestra misión es la de ejercer y defender un derecho, que es el 
derecho a una información basada en la verdad para hacer justicia. 

Sabemos que los abusos no están circunscritos a la Iglesia, sabemos que son en las 
familias, en las escuelas, en el mundo del deporte, pero tienen que entender que con 
ustedes tenemos que ser más rigurosos por el rol moral que ustedes tienen. Robar, por 
ejemplo, está mal, pero si el que roba es un policía, nos indigna más porque hace lo 
contrario de lo que debería hacer, es decir, proteger a la comunidad de los ladrones. Si un 
médico una enfermera envenena a los pacientes en lugar de curarlos, nos indigna más 
porque va en contra de su ética, y de su código deontológico. 

La falta de comunicación, otro abuso  

Como periodista, como mujer y madre quisiera decirles que pensamos que tan indignante 
es el abuso como su encubrimiento. Y ustedes saben mejor que yo que esos abusos han 
sido encubiertos de forma sistemática, de abajo hacia arriba. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100511_portogallo-interview.html
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Creo que deberían tomar conciencia que cuanto más encubran, cuanto más sean como 
avestruces, cuanto menos informen a los medios y, por lo tanto, a los fieles y a la opinión 
pública, más grande será el escándalo. Si alguien tiene un cáncer, no se curará 
escondiendo el cáncer a sus familiares o amigos, no será el silencio el que lo haga sanar, 
serán los tratamientos más indicados los que eventualmente evitarán las metástasis y que 
finalmente se pueda curar.  

Comunicar es un deber fundamental, porque de no hacerlo ustedes se vuelven 
automáticamente cómplices de los abusadores. Al no dar la información que podría 
prevenir que estas personas cometan otros abusos, no le están dando a los niños, a los 
jóvenes, a sus familias las herramientas para defenderse de nuevos crímenes. Es como 
una enfermedad contagiosa: si ustedes tienen una enfermedad contagiosa y no avisan a 
las personas con las que entran en contacto, ustedes no están impidiendo que esa 
persona también se quede contagiada y se enferme. Esto es exactamente lo mismo.  

Los fieles no perdonan la falta de transparencia, porque es una nueva violencia, es una 
nueva violencia a las víctimas. Quien no informa, alienta un clima de sospecha y 
desconfianza, y provoca rabia y odio hacia la institución. 

Lo he visto con mis propios ojos en el viaje del Papa Francisco a Chile en 2018. Ahí no 
había indiferencia: había indignación y rabia por el encubrimiento sistemático, por el 
silencio, por el engaño a los fieles, el dolor de las víctimas que durante decenios no fueron 
escuchadas, ni fueron creídas. 

Las víctimas, en primer lugar, tienen derecho a saber qué ha pasado, qué han hecho 
ustedes para alejar y castigar al abusador. Aunque el culpable pueda estar muerto, el 
dolor de la víctima no prescribe, no prescribe nunca. Ya no se puede castigar al culpable, 
es cierto, pero al menos se puede consolar a la víctima, que quizás haya vivido muchos 
años con esa herida escondida. Además, otras víctimas que permanecen en silencio, se 
atreverán a salir, y facilitarán ustedes su consuelo y su curación. 

Tomen la iniciativa  

En español nosotros decimos quien golpea primero golpea tres veces. Obviamente no se 
trata de golpear, se trata de informar. 

Pienso que sería mucho más sano, más positivo y más útil que la Iglesia fuera la primera 
en dar la información, de manera proactiva y no siempre de forma reactiva, como lo 
hemos estado viendo. No deberían ustedes esperar a que una investigación periodística 
lo descubra, para responder a preguntas legítimas de la prensa que finalmente son 
preguntas de la gente, de su gente.  

En la época en la que vivimos esconder un escándalo es muy difícil. Con el auge de las 
redes sociales, la facilidad en grabar videos, fotos, audios, y los cambios sociales y 
culturales tan acelerados, la Iglesia tiene sólo un camino, creo: apostarle a la rendición de 
cuentas y a la transparencia, que van de la mano. 

Cuenten las cosas cuando las sepan. No será agradable, ciertamente, pero es el único 
camino, si quieren que les creamos cuando ustedes dicen que “en adelante, los 
ocultamientos ya no serán tolerados”. El primer beneficiado de la transparencia es la 
institución, siempre, porque pone el foco en los culpables y no en ustedes mismos.  
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Y ahora: Aprender de los errores del pasado 

Yo soy mexicana y no puedo dejar de mencionar quizás el caso más terrible que haya 
ocurrido dentro de la Iglesia, el de Marcial Maciel, el fundador mexicano de la Legión de 
Cristo. Yo fui testigo de este caso tan triste desde el inicio hasta el final. Más allá del juicio 
moral sobre los crímenes cometidos por esta persona, que para algunos fue un enfermo, 
para otros un genio del mal, yo les aseguro que en la base de este escándalo, que tanto 
daño ha hecho a miles de personas, hasta salpicar la memoria de un hombre que hoy es 
santo, me refiero a San Juan Pablo II, se debió a una comunicación enferma. 

No hay que olvidar que en la Legión había un cuarto voto por el que si un legionario veía 
algo que no le pareciera de un superior, no podía ni criticarlo ni mucho menos comentarlo. 
O informar a alguien más.  

Sin esa censura, sin ese encubrimiento total, si hubiese habido transparencia, Marcial 
Maciel no habría podido abusar durante décadas de seminaristas o tener tres o cuatro 
vidas, esposas, hijos, que incluso llegaron a acusarlo de haber abusado de ellos. 

Para mí este es el caso más emblemático de una comunicación enferma, corrupta, del 
que se puede y debe –pienso– aprender muchas lecciones. 

El Papa Francisco, en Navidad, en diciembre, le dijo a la Curia que, en otras épocas, al 
tratar estos temas, había habido ignorancia, falta de preparación, incredulidad. Yo me 
atrevo a decir que también hubo corrupción. 

Detrás del silencio, de la falta de una comunicación sana, transparente, hay muchas 
veces no sólo el miedo al escándalo, la preocupación por el buen nombre de la institución, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/december/documents/papa-francesco_20181221_curia-romana.html
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hay también dinero, cheques, regalos, permisos para construir colegios y universidades 
en zonas donde a lo mejor no se podía construir. Hablo de lo que yo he visto y de lo que 
he investigado a fondo. No me lo han contado. 

El Papa Francisco nos recuerda siempre que el diablo entra por el bolsillo, yo creo que 
tiene toda la razón. Y la transparencia, al tratar el tema de los abusos a menores, les 
ayudará a luchar también contra la corrupción económica. 

En el proceso de información –sigo refiriéndome al caso de Marcial Maciel–, en el proceso 
de información interna, aquí en el Vaticano, desde abajo hasta arriba, también hemos 
sabido, gracias a varios prelados, a varios nuncios, y yo lo puedo atestiguar porque me lo 
han contado en primera persona, que hubo encubrimiento, hubo obstáculos a acceder al 
papa de turno, subestimación de la gravedad de las informaciones o incluso su 
descalificación como si fueran fruto de obsesiones o fantasías. Eso se les decía a los que 
querían informar, a los que querían ser fieles a sus servicios y querían que esa 
información llegara. 

La transparencia, por lo tanto, también les ayudará a luchar contra la corrupción política 
en el gobierno. 

Fue gracias a algunas víctimas valientes, a algunos periodistas valientes y, pienso que 
hay que decirlo, a un papa valiente como Benedicto XVI, si el escándalo Maciel fue dado 
a conocer en toda su amplitud y se logró extirpar el cáncer.  

Es preciso aprender esta lección y no volver a tropezar en la misma piedra. La 
transparencia les ayudará a ser coherentes con el mensaje del evangelio, y a poner en 
práctica el principio de que en la Iglesia no hay intocables: creo que ésta es la lección más 
importante, que todos somos responsables ante Dios es cierto, pero todos somos 
responsables también ante los demás.  

Eviten el secretismo, abracen la transparencia 

Por lo tanto, creo que habría que evitar el secretismo, entendido como una tendencia 
excesiva al secreto, porque este secretismo desgraciadamente está muy relacionado con 
el abuso de poder. Hoy, nuestras sociedades han asumido como regla general la 
transparencia, y los públicos consideran que el único motivo para no ser transparentes es 
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el deseo de ocultar algo negativo o corrupto. Ese secretismo es como la red de seguridad 
de quien abusa del poder. 

Mi sensación, después de todos estos años, es que dentro de la Iglesia hay aún mucha 
resistencia a reconocer que el problema de los abusos existe y que hay que enfrentarlo 
con todas las herramientas posibles. Algunos creen que sucede sólo en algunos países, 
yo creo, y creo que, al cabo de esta reunión aquí en el Vaticano, es ya obvio, se puede 
hablar de una situación generalizada, quien más, quien menos, que de todas formas tiene 
que ser enfrentada y hay que remediarla.  

Quien oculta algo, no es forzosamente corrupto, pero todos los corruptos ocultan algo. No 
todo el que guarda un secreto hace un abuso de poder, pero todos los abusos de poder 
suelen esconderse. 

Sabemos que la transparencia tiene sus límites, ustedes lo han repetido, estos días 
también se ha hablado de esto.  

Por eso, no pretendemos que nos informen de cualquier acusación a un sacerdote. 
Entendemos que pueda y deba haber una investigación previa, pero lo que les pedimos 
es que se haga con celeridad, que se ajusten a la ley civil del país en el que viven y, si 
está previsto, presenten cuanto antes el caso a la justicia civil.  

Si la acusación se demuestra creíble, deben informar de lo que procede, de lo que están 
haciendo, deben decir que han alejado al abusador de su parroquia o de donde ejercía, 
tienen que decirlo ustedes, tanto en las diócesis como en el Vaticano. A veces, el boletín 
de la Oficina de prensa de la Santa Sede informa acerca de la renuncia de alguien sin 
explicar las razones. Hay sacerdotes que han salido corriendo a decirle sus fieles que 
renunciaban y se iban porque estaban enfermos y no por encubridores. Creo que la 
noticia de la renuncia de un abusador, tendría que ser dada con claridad, de una forma 
explícita. 

In Camera Caritatis, sabemos que existe la Camera Caritatis, solo se pueden tratar, creo, 
temas cuyo silencio no perjudique a nadie, nunca cuando el silencio pueda hacer daño a 
alguien. 



21 | 86 
 

Ahora me permito darles tres consejos prácticos para vivir esta transparencia en la 
comunicación. 

Les dije anteriormente que pienso que la comunicación es indispensable para resolver 
este problema. Permítanme entonces sugerirles tres puntos, para poner en práctica esta 
transparencia a la hora de comunicar sobre abusos sexuales a menores. 

1) Pongan a las víctimas en primer plano 

Si la Iglesia quiere aprender a comunicar sobre abusos, su punto de referencia principal 
tiene que ser la víctima.  

El Papa Francisco pidió a los participantes de esta reunión que antes de venir a Roma 
encontraran a las víctimas, las escucharan y se pusieran a su disposición. 

No les voy a pedir que levanten la mano para ver quién lo ha hecho, pero dense una 
respuesta en silencio. 

Las víctimas no son números, no son estadísticas, son personas a las que se les ha 
arruinado la vida, la sexualidad, la afectividad, la confianza en otro ser humano, quizás 
hasta en Dios, personas a las que se les ha destrozado su capacidad de amar. 

 
¿Y por qué es tan importante el encuentro con las víctimas? Porque es muy difícil 
informar de algo que no se conoce, de algo del que se tiene un conocimiento indirecto.  

En el caso de los abusos esto es mucho más evidente. No se puede hablar de este tema 
si no se han escuchado a las víctimas, si no se ha compartido su dolor con ellas, si no se 
han tocado con la mano las heridas que los abusos han provocado no sólo en el cuerpo, 
sino también en su mente, en su corazón, y en su fe. Eso ya lo hemos visto. Si las 
conocen, estas personas, estas víctimas, estos sobrevivientes, tendrán un nombre, un 
rostro y la experiencia mantenida con ellas quedará reflejada en la forma en la que 
ustedes no sólo enfrenten el problema, sino también en la manera en la que lo 
comuniquen y lo intenten resolver. 
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En las ruedas de prensa de estos días, todos los que han estado con nosotros nos han 
subrayado de qué manera los testimonios que han escuchado en esta aula los han 
conmovido, cómo de alguna manera esos testimonios los han cambiado a ustedes 
también. Creo que eso es imprescindible y les crea esa empatía, esa sensibilidad que es 
muy necesaria para abordar el tema y sobre todo para resolverlo. 

El Papa nos ha dicho que ve de forma habitual, en Santa Marta, a las víctimas, considera 
esto como una de sus prioridades, creo que estaría bien que ustedes también lo hagan, 
no creo que tengan menos tiempo del Papa Francisco. 

Recuerden, la transparencia es mostrar lo que hacen. Solo si ponen a las víctimas en 
primer lugar, serán creíbles cuando digan que están decididos a erradicar la plaga de los 
abusos. 

2) Déjense aconsejar 

Antes de tomar decisiones, pidan consejo a personas con criterio que les pueden ayudar.  

Entre esos asesores creo que debería haber siempre comunicadores. Yo creo que la 
Iglesia debería tener a todos los niveles expertos en comunicación, y escucharlos cuando 
les digan que siempre sale más barato informar que callar o, incluso, mentir. Es una 
quimera, como ya lo he dicho, pensar que hoy se pueda esconder un escándalo. Es como 
tapar el cielo con un dedo. No se puede, ya no es aceptable ni admisible. Por eso, todos 
ustedes tienen que entender que el silencio cuesta mucho más caro que enfrentar la 
realidad y hacerla pública.  

Creo que es indispensable que en todas sus estructuras eclesiásticas inviertan en la 
comunicación, con personas altamente calificadas y preparadas para hacer frente a las 
exigencias de transparencia del mundo actual. 

La figura del portavoz es clave. No sólo debe ser una persona muy preparada, sino que 
debe contar con la absoluta confianza del jefe –vamos a decirlo así–, del obispo, del 
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cardenal, debe tener un acceso directo a él las 24 horas del día. Porque esto no es de 9 
de la mañana a cinco de la tarde. Cualquier cosa puede estallar, suceder en cualquier 
momento y el portavoz tiene que tener siempre ese acceso directo con la persona de la 
que luego tiene que informar. 

Los periodistas preferimos hablar directamente con el jefe. Pero aceptamos hablar con el 
portavoz, cuando sabemos que él tiene acceso al jefe y transmite lo que piensa con 
conocimiento de causa. Esto lo digo porque a lo largo de 45 años me han tocado muchas 
formas de comunicar en la Santa Sede, muchas formas de tener esa relación, con los 
mismos pontífices, y hemos visto lo importante que es esa comunicación directa. 

3) Profesionalicen la comunicación 

Es necesario, creo, que comuniquen mejor.  

¿Qué tipo de transparencia esperamos los periodistas, las mamás, las familias, la opinión 
pública, de una institución como la Iglesia? 

Creo que es fundamental que a todos los niveles, desde una parroquia hasta aquí, en el 
Vaticano, haya estructuras quizás estandarizadas, pero muy ágiles y flexibles que 
proporcionen información certera con rapidez.  

 
Pueden ser una información incompleta a falta de una mayor investigación, pero la 
respuesta no puede ser nunca el silencio o el no comment, entonces, buscaremos las 
respuestas preguntando a otros, y también serán terceros los que informarán a la gente 
de la manera en la que querrán hacerlo, ya no serán ustedes. 

Si no cuentan con toda la información necesaria, si hay dudas, si hay una investigación, 
es mejor explicarlo de la mejor forma posible para que no se tenga la sensación de que no 
quieren responder porque están queriendo esconder algo. Hay que darle seguimiento a la 
información en todo momento y sobre todo hay que reaccionar con rapidez.  

Insisto sobre eso porque si no se informa con tempestividad, la respuesta ya no importará, 
llegará tarde, será demasiado tarde y otros lo harán, a lo mejor de una forma incorrecta. 
Entonces es mejor que lo hagan ustedes de una forma correcta y con la máxima 
celeridad.  
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El riesgo es muy alto y el precio de este tipo de conducta es aún más alto. El silencio da la 
sensación de que las acusaciones, que pueden ser: totalmente falsas, o a la mejor ciertas, 
o a la mejor medio falsas y medio ciertas, si ustedes contestan con el silencio todos se 
quedarán con la idea de que son verdaderas esas acusaciones. Y además si no contestan 
los periodistas creemos que tienen miedo a contestar porque tienen miedo de ser 
desmentidos inmediatamente después.  

He sido testigo –como ya lo he dicho– de cómo la mala información o la escasa 
información han hecho verdaderos estragos, el daño que le ha hecho a las víctimas y a 
sus familias, el no haber permitido que se haga justicia, el haber hecho tambalear la fe de 
mucha gente. Creo que el Papa Francisco lo ha vivido en carne propia con el caso de 
Chile y se ha visto obligado a pedir una disculpa. Por eso esa falta de información que lo 
llevó a tomar unas decisiones en ese momento, luego él entendió que no eran ciertas. 
Entonces, la responsabilidad de los que tienen que hacer fluir la información pienso que 
es enorme.  

Les aseguro que invertir en la comunicación es un negocio muy rentable no es una 
inversión a corto plazo, es una inversión a largo plazo. 

 
Conclusión 

Quisiera acabar esta presentación mencionando un tema distinto a los abusos de 
menores, pero importante para una mujer periodista como yo.  

Creo que todos nos hemos dado cuenta que estamos en el umbral de otro escándalo, el 
de las monjas y religiosas víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y obispos. 
Lo ha denunciado la revista femenina del Osservatore Romano, y el Papa Francisco, en el 
vuelo de regreso desde Abu Dabi, ha reconocido que desde hace tiempo se está 
trabajando sobre este tema, que sí hay que hacer más y que sí existe la voluntad de 
hacer más.  

Me gustaría que, en esta ocasión, la Iglesia jugara a la ofensiva y no a la defensiva, como 
ha sido en el caso de los abusos a menores. Podría ser una gran oportunidad para que la 
Iglesia tomara la iniciativa y estuviera en primera línea, en la denuncia de estos abusos 
que no son solo sexuales sino también y ante todo, abusos de poder. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190205_emiratiarabi-voloritorno.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190205_emiratiarabi-voloritorno.html
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Me despido dándole las gracias al Papa Francisco por haber agradecido frente a la Curia, 
el pasado mes de diciembre, el trabajo de los periodistas que han sido honestos y 
objetivos al descubrir a los sacerdotes depredadores y han hecho escuchar las voces de 
las víctimas.  

Espero que después de esta reunión vuelvan a casa y no nos eviten, sino que nos 
busquen. Ojalá vuelvan a sus diócesis pensando que no somos nosotros los lobos 
feroces, sino que, al contrario, podemos unir nuestras fuerzas en contra de los verdaderos 
lobos. Muchísimas gracias. 

 

Discurs final del papa Francesc 

ENCUENTRO "LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA IGLESIA" 
[VATICANO, 21-24 DE FEBRERO DE 2019] 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
AL FINAL DE LA CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

Sala Regia 
Domingo, 24 de febrero de 2019 

Estimats germans i germanes: 

En l’acció de gràcies al 
Senyor, que ens ha 
acompanyat aquests dies, 
voldria agrair-vos també a 
vosaltres l’esperit eclesial i el 
compromís concret que heu 
demostrat amb tanta 
generositat.  

El nostre treball ens ha portat 
a reconèixer, una vegada més, 
que la gravetat de la plaga 
dels abusos sexuals a menors 
és per desgràcia un fenomen 
històricament difús en totes les 

cultures i societats. Només de manera relativament recent ha estat objecte d'estudis 
sistemàtics, gràcies a un canvi de sensibilitat de l'opinió pública sobre un problema que 
abans es considerava un tabú, és a dir, que tothom en coneixia l’existència, però del qual 
ningú no parlava. Això també em porta a la ment la cruel pràctica religiosa, difosa en el 
passat en algunes cultures, d'oferir éssers humans –sovint infants– com sacrifici en els 
ritus pagans. No obstant això, encara en l'actualitat les estadístiques disponibles sobre els 
abusos sexuals a menors, publicades per diverses organitzacions i organismes nacionals i 
internacionals (Oms, Unicef, Interpol, Europol i altres), no mostren la veritable entitat del 
fenomen, sovint subestimat, principalment perquè molts casos d'abusos sexuals a menors 
no són denunciats,1 en particular aquells nombrosíssims que es cometen en l'àmbit 
familiar. 
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De fet, molt rarament les víctimes confien i busquen ajuda.2 Darrere d'aquesta reticència 
pot haver-hi la vergonya, la confusió, la por a la venjança, els sentiments de culpa, la 
desconfiança en les institucions, els condicionaments culturals i socials, però també la 
desinformació sobre els serveis i les estructures que poden ajudar. Malauradament, 
l'angoixa porta a l'amargor, fins i tot al suïcidi, o de vegades a venjar-se fent el mateix. 
L'única cosa certa és que milions de infants del món són víctimes de l'explotació i 
d'abusos sexuals. 

Aquí seria important presentar les dades generals –en la meva opinió sempre parcials– a 
escala mundial,3 després europeu, asiàtic, americà, africà i d'Oceania, per donar un 
quadre de la gravetat i de la profunditat d'aquesta plaga en les nostres societats.4 Per 
evitar discussions inútils, voldria evidenciar abans de res que la menció d'alguns països té 
l'únic objectiu de citar dades estadístiques aparegudes en els informes esmentats. 

La primera veritat que emergeix de les dades disponibles és que qui comet els abusos, o 
sigui les violències (físiques, sexuals o emotives) són sobretot els pares, els parents, els 
marits de les dones nenes, els entrenadors i els educadors. A més, segons les dades 
d'UNICEF de 2017 referits a 28 països del món, 9 de cada 10 noies, que han tingut 
relacions sexuals forçades, declaren haver estat víctimes d'una persona coneguda o 
pròxima a la família. 

 
Segons les dades oficials del govern americà, als Estats Units més de 700.000 infants són 
víctimes cada any de violència o maltractament, segons l'International Center For Missing 
and Exploited Children (ICMEC), un de cada deu infants pateix abusos sexuals. A Europa, 
18 milions d’infants són víctimes d'abusos sexuals.5 

Si ens fixem per exemple a Itàlia, l'informe del "Telefono Azzurro" de 2016 evidencia que 
el 68,9% dels abusos succeeix dins de l'àmbit domèstic del menor.6 
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Teatre de la violència no és només l'ambient domèstic, sinó també al barri, l'escola, 
l'esport7 i també, per desgràcia, l’eclesial. 

Dels estudis en els darrers anys sobre el fenomen dels abusos sexuals a menors 
emergeix que el desenvolupament de la web i dels mitjans de comunicació ha contribuït a 
un creixement notable dels casos d'abús i violència perpetrats en línia. La difusió de la 
pornografia s'està escampant ràpidament al món a través de la Xarxa. La plaga de la 
pornografia ha assolit enormes dimensions, amb efectes funestos sobre la psique i les 
relacions entre l'home i la dona, i entre ells i els infants. És un fenomen en continu 
creixement. Una part molt important de la producció pornogràfica té tristament per objecte 
els menors, que així són greument ferits en la seva dignitat. Els estudis en aquest camp 
documenten –és trist– que això succeeix amb modalitats cada vegada més horribles i 
violentes; s'arriba a l'extrem que els actes d'abús són encarregats i fets en directe a través 
de la Xarxa.8 

Recordo aquí el Congrés internacional celebrat a Roma sobre la dignitat de l'infant en l'era 
digital; així com el primer Fòrum de l'Aliança interreligiosa per Comunitats més segures 
sobre el mateix tema i que va tenir lloc el passat mes de novembre a Abu Dhabi. 

Una altra plaga és el turisme sexual: segons les dades de 2017 de l'Organització Mundial 
del Turisme, cada any al món tres milions de persones emprenen un viatge per tenir 
relacions sexuals amb un menor.9 És significatiu el fet que els autors d'aquests crims, en 
la major part dels casos, no reconeixen que estan cometent un delicte. 

Estem, per tant, davant d'un problema universal i transversal que malauradament es 
verifica a gairebé tot arreu. Hem de ser clars: la universalitat d'aquesta plaga, alhora que 
confirma la seva gravetat en les nostres societats,10 no disminueix la seva monstruositat 
dins de l'Església. 
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La inhumanitat del fenomen a escala mundial és encara més greu i més escandalós en 
l'Església, perquè contrasta amb la seva autoritat moral i la seva credibilitat ètica. El 
consagrat, elegit per Déu per guiar les ànimes a la salvació, es deixa subjugar per la seva 
fragilitat humana, o per la seva malaltia, convertint-se en instrument de Satanàs. En els 
abusos, hi veiem la mà del mal que no perdona ni tan sols la innocència dels infants. 
Humilment i amb coratge hem de reconèixer que estem davant del misteri del mal, que 
s’acarnissa contra els més febles perquè són imatge de Jesús. Per això ha crescut 
actualment a l'Església la consciència que no sols s’ha d’intentar limitar els gravíssims 
abusos amb mesures disciplinàries i processos civils i canònics, sinó també afrontar amb 
decisió el fenomen tant dins com fora de l'Església. L'Església se sent cridada a combatre 
aquest mal que toca el nucli de la seva missió: anunciar l'Evangeli als petits i protegir-los 
dels llops voraços. 

Voldria reafirmar amb claredat: si a l'Església es descobreix fins i tot un sol cas d'abús –
que representa ja en si mateix una monstruositat–, aquest cas serà afrontat amb la major 
serietat. Germans i germanes, a la justificada ràbia de la gent, l'Església veu el reflex de la 
ira de Déu, traït i bufetejat per aquests consagrats deshonestos. El ressò d'aquest crit 
silenciós dels petits, que en comptes de trobar-hi paternitat i guies espirituals han trobat 
els seus botxins, farà tremolar els cors anestesiats per la hipocresia i pel poder. Nosaltres 
tenim el deure d'escoltar atentament aquest sufocat crit silenciós. 

No es pot, per tant, comprendre el fenomen dels abusos sexuals a menors sense prendre 
en consideració el poder, en tant que aquests abusos són sempre la conseqüència de 
l'abús de poder, aprofitant una posició d'inferioritat de l’indefens abusat que permet la 
manipulació de la seva consciència i de la seva fragilitat psicològica i física. L'abús de 
poder és present en altres formes d'abús de les quals són víctimes gairebé 85 milions de 
infants, oblidats per tots: els infants soldat, els menors prostituïts, els infants desnodrits, 
els infants segrestats i sovint víctimes del monstruós comerç d'òrgans humans, o també 
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transformats en esclaus, els infants víctimes de la guerra, els infants refugiats, els infants 
avortats i així successivament. 

Davant de tanta crueltat, davant tot aquest sacrifici idolàtric de infants al déu del poder, 
dels diners, de l'orgull, de la supèrbia, no n'hi ha prou amb simples explicacions 
empíriques; aquestes no són capaces de fer-nos comprendre l'amplitud i la profunditat del 
drama. Un cop més, l'hermenèutica positivista demostra el seu propi límit. Ens dóna una 
explicació veritable que ens ajudarà a prendre les mesures necessàries, però no és capaç 
de donar-nos un significat. I avui necessitem tant explicacions com significats. Les 
explicacions ens ajudaran molt en l'àmbit operatiu, però ens deixen a meitat de camí. 

Quin és, per tant, el "significat" existencial d'aquest fenomen criminal? Tenint en compte la 
seva amplitud i profunditat humana, avui no pot ser altre que la manifestació de l'esperit 
del mal. Si no tenim present aquesta dimensió estarem lluny de la veritat i sense 
veritables solucions. 

Germans i germanes, avui estem davant d'una manifestació del mal, descarada, agressiva 
i destructiva. Darrere i dins d'això hi ha l'esperit del mal que en el seu orgull i en la seva 
supèrbia se sent el senyor del món11 i pensa que ha vençut. Això voldria dir-vos-ho amb 
l'autoritat de germà i de pare, certament petit i pecador, però que és el pastor de l'Església 
que presideix en la caritat: en aquests casos dolorosos veig la mà del mal que no perdona 
ni tan sols la innocència dels petits. I això em porta a pensar en l'exemple d'Herodes que, 
empès per la por a perdre el seu poder, va ordenar massacrar a tots els infants de 
Betlem.12 Darrere d'això hi ha Satanàs. 

I de la mateixa manera que hem de prendre totes les mesures pràctiques que ens ofereix 
el sentit comú, les ciències i la societat, no hem de perdre de vista aquesta realitat i 
prendre les mesures espirituals que el mateix Senyor ens ensenya: humiliació, acte de 
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contrició, oració, penitència. Aquesta és l'única manera per vèncer l'esperit del mal. Així el 
va vèncer Jesús.13 

D'aquesta manera, l’objectiu de l'Església serà escoltar, tutelar, protegir i cuidar els 
menors abusats, explotats i oblidats, allà on es trobin. I per assolir-ho l'Església ha d'estar 
per sobre de totes les polèmiques ideològiques i les polítiques periodístiques que sovint 
instrumentalitzen, per interessos diversos, els mateixos drames viscuts pels petits. 

Per tant, ha arribat l’hora de col·laborar junts per eradicar aquesta brutalitat del cos de la 
nostra humanitat, adoptant totes les mesures necessàries ja en vigor a nivell internacional 
i a nivell eclesial. Ha arribat l'hora de trobar el just equilibri entre tots els valors en joc i de 
donar directrius uniformes per a l'Església, evitant els dos extrems d'un justicialisme, 
provocat pel sentit de culpa pels errors passats i de la pressió del món mediàtic, i d'una 
autodefensa que no afronta les causes i les conseqüències d'aquests greus delictes. 

En aquest context, vull esmentar les "Best Practices" formulades, sota la direcció de 
l'Organització Mundial de la Salut,14 per un grup de deu agències internacionals que ha 
desenvolupat i aprovat un paquet de mesures anomenat INSPIRE, és a dir, set 
estratègies per eradicar la violència contra els menors.15  

Servint-se d'aquestes directrius, l'Església, en el seu itinerari legislatiu, gràcies també al 
treball desenvolupat en els últims anys per la Comissió Pontifícia per a la protecció dels 
menors i a l'aportació d'aquesta trobada, se centrarà en les següents dimensions: 

1. La protecció dels menors: l'objectiu principal de qualsevol mesura és el de protegir els 
menors i impedir que siguin víctimes de qualsevol abús psicològic i físic. Per tant, cal 
canviar la mentalitat per combatre l'actitud defensiva-reaccionària de salvaguardar la 
institució, en benefici d'una recerca sincera i decisiva del bé de la comunitat, donant 



31 | 86 
 

prioritat a les víctimes dels abusos en tots els sentits. Davant els nostres ulls sempre han 
d'estar presents els rostres innocents dels petits, recordant les paraules del Mestre: «Al 
qui fa caure en pecat un d'aquests petits que creuen en mi, més li valdria que li pengessin 
una pedra de molí al coll i el llancessin al fons del mar. Ai del món pels escàndols! És 
inevitable que hi hagi escàndols, però ai de l'home pel qual ve l'escàndol!» (Mt 18,6-7). 

2. Serietat impecable: vull reiterar ara que l'Església no es cansarà de fer tot el necessari 
per portar davant la justícia qualsevol que hagi comès aquests crims. L'Església mai no 
intentarà encobrir o subestimar cap cas. Alhora l’Església té la convicció que els pecats i 
els crims de les persones consagrades adquireixen un caire encara més fosc d'infidelitat, 
de vergonya, i deformen el rostre de l'Església soscavant la seva credibilitat. També 
l'Església, juntament amb els seus fills fidels, és víctima d'aquestes infidelitats i d'aquests 
veritables i propis delictes de malversació. 

3. Una veritable purificació: malgrat les mesures adoptades i els progressos obtinguts en 
matèria de prevenció dels abusos, es necessita imposar un renovat i perenne afany cap a 
la santedat en els pastors, la configuració dels quals amb Crist Bon Pastor és un dret del 
poble de Déu. Es reitera llavors «la seva ferma voluntat de continuar, amb tota la seva 
força, en el camí de la purificació. L'Església es qüestionarà [...] com protegir els infants; 
com evitar aquestes desventures, com tractar i reintegrar  les víctimes; com enfortir la 
formació en els seminaris. Es buscarà transformar els errors comesos en oportunitats per 
eradicar aquest flagell no sols del cos de l'Església sinó també de la societat» (ibíd.). El 
sant temor de Déu ens porta a acusar-nos a nosaltres mateixos –com a persones i com a 
institució– i a reparar les nostres faltes. Acusar-nos a nosaltres mateixos: és un inici 
sapiencial, unit al sant temor de Déu. Aprendre a acusar-se a si mateix, com a persones, 
com a institucions, com a societat. En realitat, no hem de caure en el parany d'acusar els 
altres, que és un pas cap a l'excusa que ens separa de la realitat. 
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4. La formació: és a dir, l'exigència de la selecció i de la formació dels candidats al 
sacerdoci amb criteris no únicament negatius, preocupats principalment per excloure les 
persones problemàtiques, sinó també positius per oferir un camí de formació equilibrat als 
candidats idonis, orientat a la santedat i en el qual es contempli la virtut de la castedat. 
Sant Pau VI escrivia en l'encíclica Sacerdotalis caelibatus: «Una vida tan totalment i 
delicadament compromesa internament i externament, com és la del sacerdoci cèlibe, 
exclou, de fet, els subjectes d'insuficient equilibri psicofísic i moral, i no s'ha de pretendre 
que la gràcia supleixi en això la naturalesa» (n. 64). 

5. Reforçar i verificar les directrius de les Conferències Episcopals: és a dir, reafirmar 
l'exigència de la unitat dels bisbes en l'aplicació de paràmetres que tinguin valor de 
normes i no solament d'orientació. Normes, no sols orientacions. Cap abús no ha de ser 
mai encobert ni infravalorat (com ha estat costum en el passat), perquè l'encobriment dels 
abusos afavoreix que s'estengui el mal i afegeix un nivell addicional d'escàndol. De 
manera particular, cal desenvolupar un nou i eficaç plantejament per a la prevenció en 
totes les institucions i ambients d'activitat eclesial. 

6. Acompanyar les persones abusades: el mal que van viure deixa en ells ferides 
indelebles que es manifesten en rancor i tendència a l'autodestrucció. Per tant, l'Església 
té el deure d'oferir-los tot el suport necessari, valent-se d'experts en aquesta matèria. 
Escolteu, deixeu-me dir: ‘perdre temps’ escoltant. L'escolta guareix el ferit, i ens guareix 
també a nosaltres mateixos de l'egoisme, de la distància, del ‘no em correspon’, de 
l'actitud del sacerdot i del levita de la paràbola del Bon Samarità. 

 
7. El món digital: la protecció dels menors ha de tenir en compte les noves formes d'abús 
sexual i d'abusos de tota mena que els amenacen en els ambients on viuen i a través dels 
nous instruments que fan servir. Els seminaristes, sacerdots, religiosos, religioses, agents 
pastorals; tothom ha de prendre consciència que el món digital i l'ús dels seus instruments 
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incideix sovint més profundament del que es pensa. Es necessita aquí animar els països i 
les autoritats a aplicar totes les mesures necessàries per limitar els llocs d'internet que 
amenacen la dignitat de l'home, de la dona i de manera particular els menors. Germans i 
germanes: el delicte no gaudeix del dret a la llibertat. Cal oposar-nos absolutament, amb 
la major decisió, a aquestes abominacions, vigilar i lluitar perquè el creixement dels petits 
no es torbi o s'alteri pel seu accés incontrolat a la pornografia, que deixarà profunds 
signes negatius en la seva ment i en la seva ànima. Cal comprometre'ns perquè els nois i 
les noies, de manera particular els seminaristes i el clergat, no siguin esclaus de 
dependències basades en l'explotació i l'abús criminal dels innocents i de les seves 
imatges, i en el menyspreu de la dignitat de la dona i de la persona humana. S’evidencien 
aquí les noves normes “sobre els delictes més greus” aprovades pel Papa Benet XVI l'any 
2010, on van ser afegits com a nous casos de delictes l'adquisició, la retenció o divulgació 
realitzada per un clergue en qualsevol forma i amb qualsevol tipus de mitjà, d'imatges 
pornogràfiques de menors. Llavors es parlava de menors d'edat inferior a 14 anys, ara es 
pensa elevar aquest límit d'edat per estendre la protecció dels menors i insistir en la 
gravetat d'aquests fets. 

8. El turisme sexual: la conducta, la mirada, l'actitud dels deixebles i dels servidors de 
Jesús han de saber reconèixer la imatge de Déu en cada criatura humana, començant 
pels més innocents. Només aprofitant aquest respecte radical per la dignitat de l'altre 
podem defensar del poder dominant de la violència, l'explotació, l'abús i la corrupció, i 
servir de manera creïble en el seu creixement integral, humà i espiritual, en el trobament 
amb els altres i amb Déu. Per combatre el turisme sexual es necessita l'acció repressiva 
judicial, però també el suport i projectes de reinserció de les víctimes d'aquest fenomen 
criminal. Les comunitats eclesials són cridades a reforçar l'atenció pastoral a les persones 
explotades pel turisme sexual. Entre aquestes, les més vulnerables i necessitades d'un 
ajut especial són certament les dones, els menors i els infants; aquests últims, necessiten 
encara d'una protecció i d'una atenció especial. Les autoritats governamentals han de 
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donar prioritat i actuar amb urgència per combatre el tràfic i l'explotació econòmica dels 
infants. Amb aquesta finalitat, és important coordinar els esforços en tots els nivells de la 
societat i treballar estretament amb les organitzacions internacionals per aconseguir un 
marc legal que protegeixi els infants de l'explotació sexual en el turisme i permeti 
perseguir legalment els delinqüents.16  

Permeteu-me ara un agraïment de cor a tots els sacerdots i els consagrats que serveixen 
el Senyor amb fidelitat i totalment, i que se senten deshonrats i desacreditats per la 
conducta vergonyosa d'alguns dels seus germans. Tots –Església, consagrats, Poble de 
Déu i fins Déu mateix– patim les conseqüències de la seva infidelitat. Agraeixo, en nom de 
tota l'Església, a la gran majoria de sacerdots que no solament són fidels al seu celibat, 
sinó que es gasten en un ministeri que és avui més difícil pels escàndols d'uns pocs –però 
sempre massa– germans seus. I gràcies també als laics que coneixen bé els seus bons 
pastors i continuen pregant per ells i sostenint-los. 

Finalment, voldria destacar la importància de transformar aquest mal en oportunitat de 
purificació. Mirem Edith Stein, santa Teresa Beneta de la Creu, amb la certesa que «en la 
nit més fosca sorgeixen els més grans profetes i els sants. No obstant això, el corrent 
vivificant de la vida mística roman invisible. Segurament, els esdeveniments decisius de la 
història del món van ser essencialment influïts per ànimes sobre les quals res no diuen els 
llibres d'història. I siguin quines siguin les ànimes a les quals hem d'agrair els 
esdeveniments decisius de la nostra vida personal, és una cosa que només sabrem el dia 
en què tot allò que és ocult serà revelat». El sant Poble fidel de Déu, en el seu silenci 
quotidià, de moltes formes i maneres continua fent visible i afirmant l’”obstinada” 
esperança que el Senyor no abandona, que sosté el lliurament constant i, en tantes 
situacions, dolorós dels seus fills. El sant i pacient Poble fidel de Déu, sostingut i vivificat 
per l'Esperit Sant, és el millor rostre de l'Església profètica que en el seu lliurament 
quotidià sap posar al centre el seu Senyor. Serà justament aquest sant Poble de Déu el 
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que ens deslliuri de la plaga del clericalisme, que és el terreny fèrtil per totes aquestes 
coses abominables. 

El resultat millor i la resolució més eficaç que puguem donar a les víctimes, al Poble de la 
santa Mare Església i al món sencer, és el compromís per una conversió personal i 
col·lectiva, i la humilitat d'aprendre, escoltar, assistir i protegir els més vulnerables. 

Faig una sentida crida a la lluita contra l'abús de menors en tots els àmbits, tant en l'àmbit 
sexual com en altres, per part de totes les autoritats i de totes les persones, perquè es 
tracta de crims abominables que cal extirpar de la faç de la terra: això ho demanen les 
nombroses víctimes amagades en les famílies i en els diversos àmbits de la nostra 
societat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Cf. María Isabel Martínez Pérez, Abusos sexuales en niños y adolescentes, ed. Criminología y 
Justicia, 2012: es denuncia només el 2% dels casos, sobretot quan els abusos tenen lloc en 
l’àmbit familiar. Calcula d’un 15 a un 20% de víctimes de pedofília en la nostra societat. Només el 
50% dels infants revela l’abús sofert i, d’aquests casos, només el 15% arriba a ser denunciat. 
Només el 5% acaba en un procés. 

2. Una de cada tres víctimes no parla d'això amb ningú (Dades 2017 recollits per l'organització 
sense ànim de lucre THORN). 

3. A escala mundial: el 2017, l'OMS ha estimat que fins a mil milions de menors en una edat 
compresa entre els 2 i els 17 anys han patit violències o negligències físiques, emotives o sexuals. 
Els abusos sexuals (des de les carícies a la violació), segons algunes estimacions d'UNICEF el 
2014, afecten més de 120 milions de nenes, entre les quals es registra el més alt nombre de 
víctimes. En 2017 la mateixa organització de l'ONU ha referit que en 38 països del món de baix o 
mitjà rèdit, gairebé 17 milions de dones adultes han admès haver tingut en la seva infància una 
relació sexual forçada. 

Europa: el 2013, l'OMS ha estimat més de 18 milions d'abusos. D'aquests, el 13,4% eren nenes i 
el 5,7% nens. Segons UNICEF, en 28 països europeus, al voltant de 2,5 milions de dones joves 
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han declarat haver patit abusos sexuals amb o sense contacte físic abans dels 15 anys (dades 
difoses el 2017). A més, 44 milions (el 22,9%) han estat víctimes de violència física, mentre que 
55 milions (29,6%) víctimes de violència psicològica. I no sols això: el 2017, l'Informe INTERPOL 
sobre l'explotació sexual dels menors ha portat a la identificació de 14.289 víctimes en 54 països 
europeus. Pel que fa a Itàlia el 2017, el CESVI ha estimat que 6 milions d’infants han patit 
maltractament. A més, segons les dades elaborades pel Telefono Azzurro, en el període comprès 
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, els casos d'abús sexual i pedofília atesos pel 
servei 114 Emergenza infanzia han estat 98, aproximadament el 7,5 % del total dels casos atesos 
per aquest servei. El 65% dels menors que demanaven ajuda eren víctimes de sexe femení i més 
del 40% eren menors de 11 anys. 

Àsia: A l'Índia, en el decenni 2001-2011, l'Asian Center for Human Rights ha declarat un total de 
48.338 casos de violació de menors, amb un augment del 336%: dels 2.113 casos de l'any 2001, 
de fet, es va arribar als 7.112 casos el 2011. 

Amèrica: als Estats Units les dades oficials del govern declaren que, cada any, més de 700.000 
nens són víctimes de violència o maltractament. Segons l'International Center for Missing and 
Exploited Children (ICMEC), un de cada 10 nens pateix abusos sexuals. 

Àfrica: a Sud-àfrica, els resultats d'una investigació duta a terme el 2016 pel Centre per a la 
justícia i la prevenció dels crims de la Universitat de Ciutat del Cap, ha revelat que un jove sud-
africà de cada 3, home o dona, està en situació de risc d'abusos sexuals abans d'haver complert 
els 17 anys. Segons aquest estudi, el primer d'aquest gènere a escala nacional a Sud-àfrica, 
784.967 joves en edats compreses entre els 15 i els 17 anys han patit abusos sexuals. Les 
víctimes en aquest cas són preferentment nois, de sexe masculí. Ni tan sols un terç ha denunciat 
la violència a les autoritats. En altres països africans els abusos sexuals a menors s'insereixen en 
el context més ampli de les violències vinculades als conflictes que banyen de sang el continent i 
són difícilment quantificables. El fenomen està també estretament unit a la pràctica de matrimonis 
precoços difosos en diverses nacions africanes i en altres llocs. 

Oceania: a Austràlia, segons les dades difoses per l'Australian Institute of Health and Welfare 
(AIHW) el febrer de 2018 i que es refereixen als anys 2015-2017, 1 de cada 6 dones (16%, és a 
dir, 1,5 milions) han declarat haver patit abusos físics i/o sexuals abans dels 15 anys, i 1 de cada 9 
homes (11%, és a dir 992.000) han declarat haver experimentat aquest abús quan eren nois. Els 
anys 2015-16, a més, aproximadament 450.000 nens han estat objecte de mesures de protecció 
de la infància, i 55.600 menors han estat allunyats de l'àmbit domèstic per curar els abusos soferts 
i prevenir-ne d’altres. Finalment, per no oblidar els riscos que corren els menors nadius: sempre 
segons el AIHW, al 2015-2016, els nens indígenes han tingut 7 vegades més probabilitat de ser 
objecte d'abusos i d'abandonament respecte als seus coetanis no indígenes (cf. 
http://www.pbc2019.org/it/protezione-dei-minori/abuso-dei-minori-a-livello-globale). 

4. Les dades presentades es refereixen a països presos com a mostra per la fiabilitat de les fonts 
disponibles. Les investigacions difoses per UNICEF sobre 30 països confirmen aquest fet: un petit 
percentatge de víctimes va afirmar haver demanat ajuda. 

5. Cf. https://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/05/12/news/ 
maltrattamenti_sui_minori_tutti_gli_abusi - 139630223. 

6. Específicament, el presumpte responsable del malestar sofert per un menor és, en el 73,7% 
dels casos algun dels pares (la mare en el 44,2% i el pare en el 29,5%), un parent al 3,3%, un 
amic en el 3,2%, un conegut en el 3%, un professor en el 2,5%. Les dades revelen que el 
percentatge d'un responsable adult estrany és molt petit (2,2%) (cf. ibid.). 

7. Una investigació anglesa de 2011, realitzada per la NSPCC (National Society for the Prevention 
of Cruelty to Children), ha descobert que el 29% dels subjectes entrevistats declarava haver patit 
assetjament sexual (físic o verbal) en els centres on practicava un esport. 

http://www.pbc2019.org/it/protezione-dei-minori/abuso-dei-minori-a-livello-globale
https://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/05/12/news/%20maltrattamenti_sui
https://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/05/12/news/%20maltrattamenti_sui
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8. Segons les dades de 2017 de l'IWF (Internet Watch Foundation), cada 7 minuts una pàgina web 
envia imatges de nens abusats sexualment. El 2017 han estat senyalats 78.589 URL que 
contenien imatges d'abús sexual concentrats en particular als Països Baixos, seguits pels Estats 
Units, Canadà, França i Rússia. El 55% de les víctimes té menys de 10 anys, 1'86% són nenes, el 
7% nens, el 5% tots dos. 

9. Les destinacions més freqüents són Brasil, República Dominicana, Colòmbia, així com Tailàndia 
i Cambodja. A aquests, s'han afegit darrerament alguns països d'Àfrica i de l'Est europeu. Els 
primers països de provinença dels qui perpetren els abusos són França, Alemanya, Regne Unit, 
Xina, Japó i Itàlia. No s'ha d'oblidar tampoc el nombre creixent de dones que viatgen a països en 
vies de desenvolupament, buscant sexe per diners amb menors: en total, elles representen el 10% 
dels turistes sexuals en el món. A més, segons un estudi guiat per ECPAT International (End Child 
Prostitution in Asian Tourism) entre el 2015 i el 2016, el 35% dels turistes sexuals pedòfils eren 
clients habituals, mentre el 65% eren clients ocasionals (cf. https: // 
www.osservatoriodiritti.it/2018/03/27/turismo-sessuale-minorile-nel-mondo-italia-ecpat). 

10. “Si aquesta gravíssima desgràcia ha colpejat alguns ministres consagrats, ens preguntem en 
quina mesura és profunda en les nostres societats i en les nostres famílies?» (Discurs a la Cúria 
Romana, 21 desembre 2018). 

11. Cf. R.H. Benson, The Lord of the World, Dodd, Mead and Company, Londres 1907. 

12. «Quare times, Herodes, quia audis Regem natum? Non venit ille ut te excludat, sed ut 
diabolum vincat. Sed tu haec non intelligens turbaris et saevis; et ut perdas umum quem quaeris, 
per tot infantium mortes efficeris crudelis […] Necas parvulos corpore quia te necat timor in corde» 
(S. Quadvultdeus, Sermo 2 de Symbolo: PL 40, 655). 

13. «Quemadmodum enim ille, effuso in scientiae lignum veneno suo, naturam gusto corruperat, 
sic et ipse dominicam carnem vorandam presumens, Deitatis in ea virtute, corruptus interitusque 
sublatus est» Màxim el Confessor, Centuria 1, 8-13: PG, 1182-1186. 

14. (CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC: Convention on the 
Rights of the Child; End Violence Against Children: The Global Partnership; PAHO: Pan American 
Health Organization; PEPFAR: President's Emergency Program for AIDS Relief; TfG: Together for 
Girls; UNICEF: United Nations Children's Fund; UNODC: United Nations Office on Drugs and 
Crime; USAID: United States Agency for International Development; WHO: World Health 
Organization). 

15. Cada lletra de la paraula INSPIRE representa una de les estratègies, i la major part ha 
demostrat tenir efectes preventius sobre diferents tipus de violència, a més de beneficis en sectors 
com la salut mental, l'educació i la reducció de la criminalitat. Les set estratègies són les següents: 
Implementation and enforcement of laws: actuació i aplicació de les lleis (per exemple, prohibir 
disciplines violentes i limitar l'accés d'alcohol i armes de foc); Norms and values: normes i valors 
per canviar (per exemple, aquells que toleren l'abús sexual a les noies o l'actitud agressiva entre 
els nois); Safe environments: ambients segurs (per exemple, identificar als barris els "punts àlgids" 
de la violència i fer front les causes locals amb una política que resolgui els problemes i altres 
intervencions); Parent and caregiver support: pares i suport de l'assistent familiar (per exemple, 
proporcionant formació als pares dels joves, i als pares recents); Income and economic 
Strengthening: ingressos i enfortiment econòmic (com el microcrèdit i la formació sobre l'equitat de 
gènere); Response and support services: serveis de resposta i ajuda (per exemple, garantir que 
els menors exposats a la violència puguin accedir a una ajuda d'emergència eficaços i rebre un 
ajut adequada psicosocial); Education and life skills: instrucció i capacitació per a la vida (per 
exemple, garantir que els menors vagin a l'escola i proporcionar les competències socials). 

16. Cf. Document Final del VI Congrés Mundial sobre la Pastoral del Turisme, 27 juliol 2004. 

http://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/27/turismo-sessuale-minorile-nel-mondo-italia-ecpat
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Declaraciones de P. Lombardi, moderador del Encuentro 
Protección de Menores 

Hemos escuchado las voces de las víctimas de los terribles crímenes de abuso sexual 
infantil por parte de miembros del clero. Les pedimos sinceramente perdón, así como a 
todos nuestros hermanos y hermanas, por lo que han hecho. Y por lo que fallamos en 
hacer  

Volvamos a nuestras diócesis y comunidades, diseminadas por todo el mundo, con un 
entendimiento más profundo que este terrible escándalo y las heridas que causa en las 
víctimas y en todo el pueblo de Dios. 

Recordemos las palabras que ya pronunció San Juan Pablo II en el año 2002 y que 
siguen siendo muy profundas y expresar nuestro compromiso: "La gente debe saber que 
en el sacerdocio y en la vida religiosa hay para aquellos que podrían herir a los jóvenes". 
Queremos absolutamente que todas las actividades pastorales de la Iglesia Católica y los 
lugares donde se practican deben ser totalmente seguros para los menores de edad, para 
el respeto de su dignidad y su crecimiento humano y espiritual. 

Responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia, estas son las palabras que han 
resonado en estos días en los que oramos, reflexionamos e intercambiamos nuestras 
experiencias bajo la guía del Santo Padre Francisco y que nos comprometemos a traducir 
en acciones concretas. El espíritu de colegialidad y el camino sinodal de la comunidad y el 
aliento que necesitamos para seguir superando los problemas a los que nos enfrentamos. 

Las tendencias a ocultar y dar prioridad a la institución sobre las personas a las que se 
pretende servir, pueden ser superadas mediante la renovación espiritual y estructural, 
 necesaria para erradicar de la Iglesia todas las formas de abuso, no sólo sexual, pero 
también de poder y conciencia.  
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Confiamos en que nuestra reunión vaya seguida pronto de iniciativas concretas. Entre 
ellas se encuentran: 

Un nuevo Motu Proprio del Papa "sobre la protección de los menores y de las personas 
vulnerables", para reforzar la prevención y la lucha contra los abusos en la Curia Romana 
y en la Ciudad Estado del Vaticano. Acompañará a una nueva ley del Estado de la Ciudad 
del Vaticano y a las Directrices para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano sobre el mismo 
tema. 

 
La publicación por la Congregación para la Doctrina de la Fe de un vademécum que 
ayudará a los obispos del mundo a comprender claramente sus deberes y tareas. 

 Además, en el espíritu de comunión de la Iglesia universal, el Papa expresó su intención 
de fomentar la creación de grupos de trabajo de personas competentes para ayudar a las 
conferencias episcopales y a las diócesis que tienen dificultades para abordar los 
problemas y aplicar las iniciativas de protección de los menores. 

 El lunes 25 de febrero, el Comité Organizador se reunirá con los responsables de la Curia 
Romana que han participado en la reunión, con el fin de establecer ya ahora el trabajo 
necesario para el seguimiento, de acuerdo con el deseo del Santo Padre, las intenciones 
y las ideas que han madurado en los últimos días. 

 Estos primeros pasos, signos de aliento, nos acompañarán en nuestra misión de 
proclamar el Evangelio y servicio a todos los niños del mundo, sintiéndonos solidarios con 
todos los hombres de buena voluntad que quieren abolir todas las formas de violencia y 
abuso contra los niños. 
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Declaración del Director "ad interim" de la Oficina de Prensa de 
la Santa Sede, Alessandro Gisotti 

25.02.2019  

En la Sala Bolonia del Palacio Apostólico Vaticano, esta mañana, de 9:00 a 13:00, ha 
tenido lugar una reunión interdicasterial restringida, centrada en el tema de la lucha contra 
el abuso de menores. Esta reunión representa un primer efecto concreto del Encuentro 
"La protección de los menores en la Iglesia", que terminó ayer. En la reunión, junto con 
algunos Superiores de la Secretaría de Estado y los jefes de dicasterios  que están 
particularmente involucrados en el tema, han participado el comité organizador y el 
moderador del Encuentro, el Padre Federico Lombardi S.I, que habló del desarrollo del 
mismo, de las primeras reacciones y de los pasos que seguirán. 

 Se ha acentuado, ante todo y 
unánimemente, la necesidad de 
dicho Encuentro, muy deseado 
por el Papa Francisco. También 
se ha destacado que a ese 
 evento deben seguir medidas 
concretas como ha solicitado 
enérgicamente el Pueblo de 
Dios. En ese contexto, se han 
ilustrado los principios 
fundamentales que inspiran los 
documentos y  los grupos de 
trabajo, anunciados en la 
conferencia de prensa final del 
Encuentro. Dichas iniciativas, 
se ha afirmado, tendrán que ser 
comunicadas de la manera más 
clara, oportuna y detallada 
posible. 

En las intervenciones libres de 
los jefes de dicasterio, que han 

reiterado su compromiso de seguir el ejemplo del Papa Francisco en la lucha contra los 
abusos, se ha acentuado la necesidad de escuchar a las víctimas como punto de partida 
para este compromiso. Otros puntos destacados: la mayor implicación de los laicos en 
este ámbito y la necesidad de invertir en la formación y en la prevención sirviéndose de 
entes con una experiencia consolidada en este campo. Por último, se ha evidenciado que 
es oportuno verificar el progreso del seguimiento del Encuentro con reuniones 
interdicasteriales bajo el signo de la sinodalidad y la sinergia. 

26.02.2019 

La Santa Sede se suma a lo declarado por el Presidente de la Conferencia Episcopal 
Australiana en el tener en cuenta la sentencia de condena en primer grado a cargo del 
Cardenal George Pell. 
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Una noticia dolorosa que, lo sabemos bien, ha escandalizado a muchísimas personas, no 
solo en Australia. Como ya ha sido afirmado en otras ocasiones, reiteramos el máximo 
respeto por las autoridades judiciales australianas. 

 

A nombre de este respeto, esperamos ahora el resultado del recurso de apelación, 
recordando que el Cardenal Pell ha repetido su inocencia y tiene el derecho a defenderse 
hasta la última instancia. 

En espera del juicio definitivo, nos unimos a los obispos australianos en la oración por 
todas las víctimas de abusos, recalcando nuestro compromiso en hacer todo lo posible 
para que la Iglesia sea una casa segura para todos, especialmente para los niños y los 
más vulnerables. 

Para garantizar el curso de la justicia el Santo Padre ha confirmado las medidas de 
vigilancia ya dispuestas en lo referente al Cardenal George Pell por el Ordinario del lugar 
luego del regreso del Cardenal Pell a Australia. O sea que, en espera de la determinación 
definitiva de los hechos, al Cardenal Pell sea prohibido con carácter preventivo el ejercicio 
público del ministerio y, como es norma, el contacto de cualquier manera y forma con 
menores de edad. 
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ALGUNS RESSONS 

 
Historias de dolor, de silencios y de violencia sufrida 

Fuertes testimonios que sacudieron a los 190 representantes de la Iglesia. Historias de 
dolor, de silencios, de violencia sufrida, pero también deseo de volver a dar una 
credibilidad a la Iglesia, a través del compromiso y la responsabilidad de sus miembros. 
Es lo que surgió de los testimonios. 

 
Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano. Vatican News. 24.2.219 

Procedentes de diferentes continentes, cinco testimonios pre grabados que se 
escucharon, resuena en cada uno de ellos el agradecimiento por la posibilidad de poder 
ser escuchados, por la contribución por una Iglesia mejor que pueda derivar de este 
encuentro y un gracias por el apoyo y ayuda recibida por el Santo Padre. Además un 
testimonio cada día para recordar a los presentes el dolor, el drama que vivieron por años. 

Pero surge también en las palabras de cada una de las víctimas, no solamente el drama 
del abuso sexual, y sus consecuencias tremendas en la vida cotidiana, en la familia, en 
las relaciones sociales, y hacia Dios, pero también la petición firme de los obispos y la 
Iglesia de asumir plenamente la responsabilidad de lo que ocurrió, y colaborar con la 
justicia. Para que este tumor no sea nada más extirpado sino también curado con 
tratamientos específicos. 

Escucha de las víctimas y su sanación 

Como “católico” dice un hombre que viene de América del Sur, “la primera cosa que 
pensé fue: voy a contarlo todo a la Santa Madre Iglesia, donde me escucharán y me 
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respetarán. Y la primera cosa que me hicieron, fue tratarme como un mentiroso. Este es 
un esquema que existe en todo el mundo. Y debe terminar”.  Como reparar entonces, se 
pregunta el testimonio, la primera necesidad es “curar las víctimas” “creerles, 
acompañarles”, y luego colaborar con la justicia. Dirigiéndose directamente a los obispos 
este hombre pide “escuchar lo que el Papa quiere hacer”. “Pido al espíritu Santo, dijo, que 
“ayuden a restablecer la confianza en la Iglesia” y que los que no “quieren escuchar al 
espíritu Santo y quieren continuar encubriendo, se tienen que ir de la Iglesia para dejar su 
puesto a los que quieren crear una Iglesia nueva”. 

Voz de una joven víctima: el mundo no tenía sentido, pero volví a encontrar la 
esperanza 

Uno de ellos, con el título “el puente que hace la diferencia”, de un joven asiático, que 
escribió como una poesía, donde en cada verso surgían de su corazón, sus gritos de 
dolor por los abusos sufridos. La primera amenaza llega cuando era un niño. Recuerda 
que después de haber entrado en un Instituto para recibir una formación católica, fue 
“despojado de su propia inocencia una y otra vez”, “abandonado a su propio destino” 
mantiene un silencio, no se confía con nadie sobre ese drama “por miedo del deshonor y 
la vergüenza”. 

Por años vivió “escondido en sí mismo” porque consideraba “el secreto el único camino 
para salir”. El mundo “no tenía sentido, ni le daba esperanzas”, hasta que un día, 
contemplando un puente su vida cambia. Escuchó en su corazón atormentado una voz 
que le pedía un cambio” inicia un recorrido: “un camino de perdón, de reconciliación, un 
camino para aceptar la vida, así como era llena de heridas, dolor y desolación”. Su 
“corazón endurecido” se suaviza, rompe el silencio en el que vivía, para comenzar a 
“caminar libremente y le dice al 
mundo: Hay un camino”. 

Una Iglesia nueva y responsable 

Es una historia de violencia, 
humillaciones y obligada a hacer 
cosas contra su voluntad, es lo que 
cuenta una mujer. Viene de África.  
Embarazad tres veces y las tres veces 
obligada a abortar. De su vida 
”destruida” emerge un llamamiento al 
amor verdadero, que es el que es 
gratuito. “Cuando se ama a alguien se 
piensa al futuro y a su bienestar”, 
entonces, pide a los religiosos que 
sean “responsables”. 

Escuchar las víctimas, “aprender” a 
escuchar es lo que pide el sacerdote 
que testimonia los abusos que sufrió 
de otro sacerdote. Viene de Europa del Este, ha celebrado ya su 25 aniversario de 
ordenación. Por tantos años, nunca se le creyó, ni comprendió y esta es la herida más 
profunda que se lleva adentro. Al final de su testimonio dice: “perdón” y gratitud a la 
Iglesia y a cuantos en ella lo han ayudado. 
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Protección Menores: No al secretismo, involucrar a todo el 
pueblo de Dios 

 “En buena parte somos causa de los prejuicios en nuestra contra”: es el mea culpa de 
Mons. Gabriel Montero Umaña, Obispo de San Isidro y Vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal de Costa Rica. El prelado habla de “quitar máscaras”, advierte sobre el 
clericalismo “que – dice – contribuyó a que nos sintiéramos por encima de la ley”.  

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano. Vatican News 

Uno de los países de América Latina que sacudido por el escándalo de los abusos es 
Costa Rica. Mons. Gabriel Montero Umaña, representante de la Conferencia  Episcopal 
del país, presenta la realidad de la región: “tenemos varios casos que han sucedido y que 
nos han obligado a hacernos cada día más conscientes de este problema”. El prelado 
observa la problemática extendida a nivel mundial, no sólo a nivel eclesial sino también 
social, y señala los caminos que han emprendido en su país: 

“Enviamos el protocolo a Roma en 2015, que nos reenviaron con correcciones. Las 
hicimos y volvimos a mandarlo, y parece que está aprobado”. 

Es un protocolo, dice, “que no estoy seguro que siempre se haya observado” porque 
ahora “tenemos un acusación a una diócesis de encubrimiento”. Algo que “quiere decir 
que en algún otro momento posiblemente el protocolo no se observó de forma completa”, 
apunta. “Estamos tratando de aplicarlo lo mejor posible”. 

«En buena parte somos la causa de los prejuicios en nuestra contra»           

Tras señalar que no han sido tantos los casos que han habido, el prelado indica que, sin 
embargo, en una diócesis actualmente hay un caso “bastante grave, en donde hay 
acusaciones hechas a nivel civil, y desde luego a nivel canónico”. En este sentido habla 
del revuelo causado en el país por este motivo, porque la gente “con toda razón está muy 
sensible”, y añade: 
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“Están especialmente sensibles los medios de comunicación social, sobre todo cuando ya 
tienen un cierto prejuicio acerca de la Iglesia. Y ese prejuicio lo hemos causado en buena 
parte de nosotros mismos”. 

Si bien la situación actual es “bastante difícil y confusa”, dice el Obispo, “creo que hemos 
ido llevando adelante este problema de los abusos con mucho cuidado, con mucha 
prudencia”. “En los años más recientes creo que no hay casos de encubrimiento”, estima. 

«Importante hacer comprender que no hay que juzgar la Iglesia toda» 

En esta situación, el prelado reflexiona acerca del quehacer para recuperar la confianza 
del resto del pueblo de Dios en el clero: “Me parece muy importante ayudarles a 
comprender que no se trata de juzgar al conjunto de la Iglesia como Pueblo de Dios y 
como Cuerpo de Cristo”, sino “juzgarle por situaciones concretas que son muy dolorosas y 
muy vergonzosas pero que no se pueden aplicar al total de la Iglesia”. 

Si bien señala “una tendencia generalizada” en algunos medios de comunicación social y 
algunos grupos interesados en hacer aparecer estos escándalos como “el fin de la Iglesia 
o el fracaso de la misma”, hay que “hacer valorar a los fieles todo en la justa medida”: “no 
debería ser motivo para que nadie 
pierda la fe, como no debiera ser 
motivo para perder la fe en los 
doctores, el que haya un doctor, o 
varios o muchos que cometen 
errores”, observa. 

«Quitar las máscaras» 

Pero Mons. Montero Umaña, tras esto, 
habla escueta y firmemente de cuál 
es, según él, la  “mejor” manera para 
recuperar la confianza de los fieles y 
la credibilidad de la Iglesia: 

“Es viviendo nosotros nuestro propio 
ministerio y dando el ejemplo que 
debemos dar: quitemos muchas falsas 
caras que hemos tenido en el pasado 
[…] Yo diría que en la iglesia misma 
se han usado máscaras para presentar imágenes distorsionadas y hasta falsas de la 
misma Iglesia: había en el Pueblo de Dios una idea tan sacralizada del clero[…]y nosotros 
los clérigos ayudamos a crear esa imagen exageradamente sacralizada. En la medida en 
que nos presentemos más como seres humanos ante el pueblo, que vivamos más cerca 
de nuestro pueblo, que quitemos las máscaras que antes nos cubrían, que nosotros como 
que hemos tratado de defender, nos ayudará a ganar la confianza del pueblo”. 

«Clericalismo contribuyó a que nos sintiéramos por encima de la gente y de la ley» 

En los grupos lingüísticos se han abordado día tras día los temas de la responsabilidad, la 
rendición de cuentas y la transparencia, en ese orden. En relación a estas últimas el 
obispo pondera que “está muy relacionado con lo que decíamos antes”, “esa imagen – 
dice - de una iglesia o de un clero demasiado sacralizado, demasiado casi ‘inflado’ en el 
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sentido de la santidad, una santidad que cierto viene de Jesucristo, pero que no siempre 
está en nosotros, y que contribuyó a que nosotros nos sintiéramos por encima de la 
gente, del resto del Pueblo de Dios, por encima de la ley civil. Me parece muy claro que 
en muchos de estos abusos de niños, el clero, dentro de un fuerte clericalismo, llegó a 
sentirse por encima de la ley, como si nosotros no tuviéramos la obligación de observar la 
ley civil, y a veces  - lamenta - ni siquiera la ley eclesiástica”. 

“Me parece que se va a ganar mucho el día en que nosotros, obispos, sacerdotes, nos 
veamos obligados a rendir cuenta de nuestra vida, y a rendir cuenta también de nuestro 
ministerio, igual que a rendir cuentas del asunto económico”, dice.  “Hay parroquias y 
párrocos que no tienen idea de que tienen la obligación de rendir cuentas a su pueblo de 
los dineros que reciben de la gente”. 

«No al secretismo, involucrar a todo el pueblo de Dios» 

Por ello en la búsqueda de la transparencia máxima, Mons. Montero recuerda con 
palabras suyas, lo dicho por una de las exponentes en el curso de las asambleas, la Dra. 
Ghisoni, en relación a la rendición de cuentas: 

“En la medida que involucremos al pueblo de Dios, en que los mismos laicos estén 
presentes en todas las acciones de la Iglesia, y nos vayan siguiendo y nos vayamos 
acompañando todos, ya estamos rindiendo cuentas de lo que somos o tenemos, y se está 
quitando bastante secretismo del pasado que no ayudaba para nada y que lo único que 
hace es despertar sospechas. Creo que valiéndonos de los expertos que tenemos en 
economía, en cuestiones civiles y todo lo demás, laicos muy bien formados también 
teológicamente, en la medida que ellos conozcan la vida de la Iglesia desde el interno, 
ellos podrán mucho más ser testimonios tanto de lo malo que hacemos 
desafortunadamente, como también de todo bueno que hay en esa misma Iglesia», 
concluye. 

 



47 | 86 
 

Prior Agustinianos: La Iglesia debería liderar la Protección de 
Menores 
En el último día del encuentro sobre Protección de Menores, el Prior General de la Orden 
de San Agustín reflexiona sobre los trabajos de estos días, y llega a una conclusión. 
Entrevista 

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano - Vatican News 
 
En el sábado 23 de febrero, casi en la conclusión del encuentro de Protección de 
Menores, el padre Alejandro Moral, Prior General de la Orden de San Agustín, realizó una 
pequeña reflexión de los días de trabajo de los Obispos, Superiores y Superioras 
Generales y miembros de la Curia en el Vaticano. 

“Los tres días de trabajos”, han ayudado a “ahondar y profundizar en la conciencia de este 
tema en la sociedad y en la Iglesia”. Y “tomar conciencia”, dice el Prior General, significa 
“entrar en el dolor de las otras personas, y buscar cómo evitar este dolor, evitar que haya 
casos”. 

 

“Es difícil que desaparezca absolutamente todo esto, es un pecado gravísimo, y el pecado 
va a estar presente. Pero tenemos que tratar de quitarlo desde la raíz lo más posible”. 

El sacerdote señala que se han buscado las causas que pueden provocar este pecado, y 
“las medidas, protocolos, respuestas", para “actuar en concreto”, y así “evitar que se den 
estos casos, que se reduzcan lo más posible, y si es para que se desaparezcan, mucho 
mejor”. 

Enfrentar el mal en su totalidad, Iglesia y sociedad 

 “Como agustino, que tenemos experiencia en trabajar temas de comunidad – señala - 
creo que en la Iglesia los protocolos, las conclusiones, las normas que se nos impongan o 
se nos digan son muy importantes. Pero creo que la Iglesia tiene que anunciar el 
Evangelio, y el Evangelio significa anunciar la vida, y anunciar la vida no sólo significa 
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convertirse,  que es el primer paso, pedir perdón, que es otro paso más. Crear vida 
significa que tenemos que liderar en la sociedad algo que está escondido y que ha salido 
hasta ahora en la Iglesia, pero que aún no ha salido a nivel social. La Iglesia puede ser el 
3%, de este caso. Pero, ¿ dónde está el 97% del resto que sale muchísimo menos?”.   

Entonces, - reflexiona aún el Prior General - la sociedad debe tomar conciencia, sobre 
todo los que tienen la oportunidad de gobernar. Tenemos que tomar todos conciencia de 
que esto está escondido, y que hay un dolor enorme en la sociedad y hay que liberar este 
dolor sobre todo a los menores, a las personas débiles, a las personas vulnerables. 

Iglesia debería liderar la Protección de Menores 

La Iglesia  - afirma - debería liderar este trabajo como fuente de sanación, como fuente de 
vida, anunciando el Evangelio, y ayudando en la medida de lo posible.  […]Asumimos 
nuestro pecado, pero vamos a asumir algo más: liberar a la sociedad de este pecado. 

“Al menos es el pensamiento que tengo y la reflexión después de estos días”, concluye. 

 

Abusos a l’Església: “mea culpa” i reacció 
El Papa Francesc ha emprès una lluita decidida contra la pederàstia i contra tota mena 
d’abusos dins de l’Església catòlica. 

 Carles Armengol 27/02/2019  
 

 
Missa conclusiva de la Trobada sobre "La protecció dels menors en l'Església” 
 
El Papa Francesc ha emprès una lluita decidida contra la pederàstia i contra tota 
mena d’abusos dins de l’Església catòlica. Humilment l’Església ha d’assumir, i ho està 
fent, el fet d’estar especialment en el punt de mira. Ha costat molt, però el reconeixement 
dels fets i del seu majoritari encobriment, ja no té marxa enrere. 

Més enllà de qüestions quantitatives, destacar de manera especial els casos relacionats 
amb l’Església és encarar-la amb la seva pròpia doctrina. A l’Evangeli es llegeix: “És 
impossible que no vinguin escàndols; però, ai d’aquell qui n’és la causa! Més li valdria que 

https://elmati.cat/author/carles-armengol/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Felmati.cat%2Fabusos-a-lesglesia-mea-culpa-i-reaccio%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Felmati.cat%2Fabusos-a-lesglesia-mea-culpa-i-reaccio%2F
https://elmati.cat/wp-content/uploads/2019/02/cq5dam.web_.800.800.jpeg
https://elmati.cat/wp-content/uploads/2019/02/cq5dam.web_.800.800.jpeg�
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li pengessin una roda de molí al coll i el tiressin al mar, abans que escandalitzar un 
d’aquests petits”. Per tant, malgrat el dolor que pugui produir, l’Església ha de viure 
aquesta realitat com un moment de purificació. Junt a la confessió, la reparació, el 
compliment de la pena i la imploració del perdó de les víctimes i de tota la societat, 
s’imposa un examen a fons de les causes i les circumstàncies. 
La cimera celebrada aquests dies a Roma està en el bon camí. El compromís de 
portar a la justícia ordinària totes les denúncies no és menor. A hores d’ara no seria just 
dubtar de la voluntat inequívoca del papa, malgrat els resultat puguin semblar migrats. En 
els propers dies anirem veient altres fruits de la trobada. Però els continguts de la 
reunió també palesen que no és una tasca fàcil ni es poden esperar tots els resultats de 
manera immediata. 
No és senzill perquè l’eficàcia en la prevenció, la detecció i l’actuació front els 
abusadors demana una transformació profunda de trets de la cultura organitzativa 
de l’Esglésiaque, malauradament, no són pas exclusius d’aquesta i els podem trobar en 
totes les esferes socials i polítiques. 
Un d’aquests trets és el de l’encobriment. Allò tant sabut que els draps bruts es renten a 
casa. Una pràctica nefasta, perquè el que de manera presumpta o manifesta constitueixi 
un delicte no es pot amagar mai a la justícia ordinària. A més, és evident que a casa no 
tenim els recursos per eliminar aquesta brutícia i el que succeeix és que els draps 
segueixen bruts. 
L’altra dinàmica a superar, segurament encara més difícil, és la de les formes d’exercici 
del poder. Una estructura jeràrquica no pot ser una jerarquia d’impunitats. Les relacions 
de poder són proclius a l’abús per part dels que l’ostenten, sigui de manera formal o 
informal. Per prevenir els abusos de poder calen contrapesos, transparència, separació de 
poders i altres mecanismes que sanegin les relacions en aquest contextos. 
Hi ha encara una altra qüestió que segurament l’Església haurà de revisar. És la 
concepció i les pràctiques de tot allò que té a veure amb la sexualitat humana. No cal 
abonar plantejament simplistes com els que volen atribuir al celibat tota la responsabilitat 
en la conducta dels abusadors. No hi ha una relació de causa-efecte, com és evident. 
Però això no treu que la moral sexual i la disciplina respecte a aquestes qüestions que 

sosté l’Església generin molts dubtes, fins i tot 
entre catòlics. 
També la societat occidental hauria 
d’interrogar-se sobre quelcom que, si més no, 
resulta paradoxal. La revolució sexual i 
l’alliberament de les relacions sexuals 
viscudes el segle passat ens havien de 
portar a una sexualitat més sana i a unes 
relacions més lliures. El panorama és tot un 
altre. 
La pederàstia no disminueix en cap àmbit. La 
prostitució i la pornografia infantil aporten xifres 
escandaloses i segueixen creixent. 

L’esclavatge sexual i la tracta no estan erradicades ni de bon tros, ans el contrari. La 
globalització ha incrementat el fenomen amb el turisme sexual i les màfies d’explotació de 
la immigració. 
Un cop assenyalada l’Església, cap a quina nafra caldrà dirigir el dit? 
Vegeu: https://elmati.cat/abusos-a-lesglesia-mea-culpa-i-reaccio/ 

https://elmati.cat/abusos-a-lesglesia-mea-culpa-i-reaccio/
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Pederàstia: Els arbres i el bosc 
Carles Ros i Arpa 
Diari de Girona 25.2.2109 
 
L’Església catòlica catalana està sacsejada per les darreres notícies sobre casos de 
pederàstia. La majoria de les denúncies es remunten a fets que haurien ocorregut fa 20 o 
30 anys. Afecten una ínfima part dels sacerdots i religiosos del país. Però ja s'ha obert 
una causa general contra l'Església. Tot es posa en un mateix sac. Qualsevol acte de 
naturalesa sexual d'un adult envers un menor és execrable, però la llei penal distingeix 
entre assetjament sexual, abús sexual i agressió sexual, i en els tres casos distingeix 
entre tipus bàsic i tipus agreujat.  

El judici dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials no ofereix garanties. Alguns 
mitjans intenten treure suc d'aquests temes morbosos, sense preocupar-se de la 
presumpció d'innocència dels sospitosos. Si al cap d'un temps es demostra que les 
denúncies publicades no eren certes, no se'n parlarà o serà objecte d'un espai i atenció 
informativa mínims.  

A més, el criteri de 
valoració de la majoria de 
mitjans de comunicació 
catalans no és imparcial. 
Uns pocs tenen una 
posició neutra, però a 
molts d'altres hi domina 
un ideari contrari al que 
l'Església defensa, 
especialment en tema de 
moral sexual. Sovint a les 
tertúlies de la ràdio 
pública catalana es fan 
uns comentaris envers 
els religiosos catòlics que 

si es dirigissin a altres grups minoritaris s'alçaria el dit acusatori per delictes d'odi i fòbies. 
Pel que fa a les xarxes socials, ja sabem amb quina visceralitat i poca reflexió s'hi sol 
intervenir. Un notícia, per poc acreditada i precisa que sigui, en poques hores pot arribar a 
milions de persones, recarregada de comentaris fets amb molts prejudicis i poca 
informació.  

Malgrat els casos de passivitat i de manca de resposta enèrgica, que tristament n'hi ha 
hagut a l'Església (i en institucions públiques i de la societat civil), en les darreres dues 
dècades Benet XVI i Francesc han actuat decididament sobre les causes que han 
provocat els casos de pederàstia. Les instàncies per sota seu poden haver pecat a 
vegades de clericalisme i de manca de transparència. Hi haurà casos que s'ha donat una 
segona oportunitat a capellans que no se la mereixien. Però també hi ha moltes 
acusacions que ara apareixen sobtadament sobre casos antics que en el seu moment no 
van ser notificats o denunciats a l'autoritat civil o eclesiàstica. En tot cas, l'Església és la 
primera interessada en fer net i evitar que es repeteixin aquests comportaments 
miserables que atempten greument contra la seva fe i moral.  

Però es tracta de no convertir el cas individual en categoria. Per exemple, sobre el 
mossèn de Vilobí i de l'escola Bell-lloc, des de principis de la dècada dels setanta porto 23 
anys en aquesta escola com a alumne i com a pare d'alumnes, i hi he conegut desenes 
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de sacerdots. Puc afirmar sincerament que són mossens exemplars, que ajuden els 
alumnes a formar-se per ser bons cristians i persones de profit a la societat a la que 
pertanyen. El que hagi pogut fer un capellà no es pot estendre a tot el grup. Aquesta és 
una apreciació vàlida en general: els delictes o pecats d'uns pocs sacerdots no es poden 
convertir en categoria o etiqueta denigrant del conjunt. Com tampoc es fa quan les 
denúncies recauen, per exemple, en un mestre o en un entrenador esportiu.  

 
A Catalunya, quants milions de persones han passat durant les darreres dècades per les 
institucions de l'Església o vinculades a ella? De quantes denúncies estem parlant? 
Quantes sentències condemnatòries hi ha hagut? El protagonisme informatiu que té una 
acusació d'abusos sexuals a un membre de l'Església no guarda proporció amb la 
magnitud del problema en el conjunt de la societat. Així, al cap de pocs dies que es 
publiquessin a primera pàgina les denúncies de pederàstia a quatre sacerdots catalans i 
un monjo de Montserrat, es presentava, amb escàs ressò mediàtic, el 5è Informe anual de 
l'Observatori Noctàmbul@s, de la Fundació Salut i Comunitat sobre «Violències sexuals 
en entorns festius». Segons les dades d'aquest informe, el 97 % de dones que surten de 
nit han patit violacions, tocaments, comentaris o requeriments insistents de caire sexual. I 
el 22 % de les dones que surten de nit han patit una violació o relacions sexuals no 
consentides, amb o sense força física, sovint sota els efectes de l'alcohol.  

Això està succeint en unes generacions de joves que en la seva immensa majoria ignoren 
la fe cristiana i la moral sexual catòlica. Uns joves que a l'escola han rebut una educació 
que tracta la sexualitat com un mer fet biològic, amb una visió centrada en el plaer i 
desvinculada de l'amor conjugal. Davant aquestes dades, potser les administracions 
competents en l'ensenyament haurien de fer autocrítica sobre com s'està educant els 
infants i joves en la sexualitat. I potser ens hauríem de preguntar quines són les causes 
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profundes d'aquestes estadístiques. La nostra societat té un gravíssim problema amb els 
abusos sexuals. Però els focus informatius se centren en uns arbres concrets que 
impedeixen veure l'immens bosc que hi ha darrera en la penombra.  

Avui hi ha la temptació de convertir els religiosos i l'Església en el boc expiatori del 
malestar social pels abusos sexuals generalitzats. Hi ha un interès de grups molt influents 
ideològicament en desautoritzar l'Església com a veu crítica que denuncia que la causa 
profunda dels abusos és la comprensió purament biològica i hedonista de la sexualitat. 
Una comprensió gens femenina (la dona per naturalesa tendeix a vincular sexe i amor) i 
clarament masclista, que viu la sexualitat com una descàrrega de la tensió acumulada en 
l'objecte sexual. En això consisteix la visió freudiana de la sexualitat que s'ha imposat a 
partir de la segona meitat del segle XX. Radicalment oposada a la comprensió catòlica 
contemporània, que entén la sexualitat com el llenguatge específic d'expressió de l'amor 
conjugal, obert a la transmissió de la vida. 

Per atacar eficaçment l'origen dels abusos sexuals cal potenciar la comprensió 
personalista i cristiana de la sexualitat. Per protegir de veritat les dones i els menors de 
les agressions i abusos sexuals, cal potenciar la vivència femenina del sexe, i no que la 
dona assumeixi la visió masclista, hedonista i biològica. Però el feminisme radical fa mig 
segle que ven el missatge que l'alliberament de la dona està en viure el sexe pel sexe i en 
evitar els lligams del matrimoni i de la maternitat. 
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El Papa y las víctimas 
25.02.2019 José María Castillo 

Los abusos de pederastia, que el papa Francisco ha destapado, dejando al descubierto 
los abusos que no pocos clérigos han cometido, quizá durante siglos, contra víctimas 
inocentes, están dando que hablar – y con razón – a mucha gente. Además, este asunto, 
tan violento y vergonzoso, se ha complicado porque uno de los más perjudicados (hasta 
este momento) ha sido precisamente el que ha querido remediarlo, el mismo papa 
Francisco, del que se están diciendo cosas muy desagradables y, según creo, 
profundamente injustas. 

 

Por eso (y aunque tengo que hacerme mucha violencia para hablar de este tema) pienso 
que, si me callara, me haría cómplice del sufrimiento injusto que este asunto tan canalla 
está acarreando. 

Ante todo, vamos a tener en cuenta datos muy elementales. Los abusos de pederastia 
son, ante todo, “delitos”, cuya gravedad y consecuencias tiene que enjuiciar y castigar 
la autoridad civil. Pero, además de delitos, esos abusos son también “pecados”, 
experimentados y vividos como tales, si es que son cometidos por personas que tienen 
creencias religiosas. 

Si el que comete el delito de pederastia es un clérigo, según la praxis de la Iglesia 
antigua, debe ser reducido al estado laical. Una práctica que reconoce el vigente 
Código de Derecho Canónico (c. 290-293). Lo que, dicho en lenguaje vulgar, significa que 
un clérigo pederasta debe ser puesto “de patas en la calle”. Y que se busque la vida como 
pueda. Así se hizo, en la antigüedad, durante siglos. 

Dicho esto, es de suma importancia tener presente que los abusos sexuales de menores 
no son solo y principalmente asunto de obispos y curas. Si es cierto (y por desgracia 
lo es) que abundan los clérigos, que cometen estos delitos, es de justicia saber y 
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reconocer que son muchos más los laicos que proporcionalmente incurren en esta 
atrocidad. 

Los datos fidedignos, que poseemos sobre este vergonzoso asunto, así lo confirman. 
Recuerdo que, hace más de cuarenta años, un sacerdote joven me dijo que la impresión 
más fuerte y dolorosa, que había tenido que soportar, en el poco tiempo que llevaba de 
cura, era la cantidad de hombres que le comunicaban confidencialmente que abusaban 
de niñas y niños, jovencitas y jóvenes. Los dramas familiares y los odios de hijos a 
padres, a hermanos mayores y parientes, vecinos o amigos, son experiencias demasiado 
duras y que las víctimas querrían borrar de su vida, pero que ahí están, en la intimidad 
silenciada que casi nadie revela. Porque las víctimas de esta auténtica “canallada” 
rompen la intimidad de los menores para el resto de sus días. 

Por supuesto, es cierto que la Santa Sede ha hecho esfuerzos titánicos para mantener 
oculto este drama vergonzoso y humillante. No quería el Estado Vaticano dañar la 
ejemplaridad de la Iglesia. Sin darse cuenta de que, con tal comportamiento, la Iglesia 
arruinaba más esa pretendida ejemplaridad que tan celosamente quería mantener intacta. 
Es la “hipocresía”, que tantas veces reprende el Evangelio. Y no olvidemos que la raíz 
original de la “hypókrisis” viene del lenguaje teatral (H. Giesen). Los clérigos de hoy que 
hacen esas cosas - como los fariseos del tiempo de Jesús - haciendo de comediantes. 
Para risa de algunos. Y ruina de todos los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así han estado las cosas. Hasta que llegó al Vaticano el papa Francisco. Y él ha sido 
el que ha “tirado de la manta”. Para que todo quede patente. Lo que ocurre es que el 
problema es bastante más complicado de lo que muchos se imaginan. 

Es verdad que el papa Bergoglio, en todo el barullo que se ha ocasionado al destapar 
tanta basura maloliente, se ha expresado con poca fortuna en algún que otro momento. 
Expresiones que, conociendo al papa Francisco, sin duda alguna, él mismo puede matizar 
mejor. Pero, ¡por favor!, que lo que está en juego es mucho más hondo y más grave que 
cuanto se puede precisar debidamente en alguna que otra expresión. No. Estamos ante 
un problema de unas dimensiones que muchos no imaginan. 

Ante todo, caigamos en la cuenta de que estamos ante un problema que no se reduce a 
los curas. Ni se resuelve suprimiendo la ley del celibato. Los padres que abusan de sus 
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hijas e hijos pequeños, ¿no están casados? El asunto es mucho más grave. Entre otras 
cosas, porque afecta a gran parte de la sociedad. ¿Y pretendemos que el Papa lo 
resuelva con un decreto? ¿Somos tan superficiales como para no darnos cuenta del 
disparate que representa el solo hecho de pensar en semejante solución? 

El Evangelio – como en tantos otros asuntos – nos da que pensar. Ya es chocante que 
cuando Herodes, en una noche de juerga, mandó degollar a Juan Bautista, el relato 
termina escuetamente diciendo que los discípulos enterraron a Juan y a Jesús le contaron 
lo que había sucedido (Mt 14, 11-12 par). ¿Denunció Jesús el crimen de Herodes? Ni 
palabra de tal cosa. ¿Se calló Jesús por miedo? En otra ocasión, al mismo Jesús le 
contaron que Pilatos había mandado degollar a unos galileos precisamente cuando 
ofrecían un ritual sagrado en el templo. ¿Protestó Jesús por la canallada del procurador 
romano? La solución del Evangelio fue desconcertante: “Si no cambiáis de vida, todos 
vais a terminar igual” (Lc 13, 3). Jesús vio claramente que el problema no estaba (ni está) 
en las decisiones que tomaban (y toman) los que mandan. 

 

Sin duda alguna, “la experiencia religiosa de todos nosotros ya no es de fiar, porque nos 
remite a la falsa religión” (Thomas Ruster). ¿Qué queremos? ¿Qué el Papa dicte un 
decreto o ponga un mandatario tan genial que ponga en orden nuestra sexualidad y, 
sobre todo, nos eduque en el respeto y el verdadero cariño a los más pequeños? Y si no, 
¿qué pretendemos? ¿Qué se acaben los curas? ¿Qué los casen o les dejen casarse? Y 
con eso, ¿qué arreglamos, si no vemos en cada niño, en cada ser humano, la viva 
presencia de Jesús mismo? “Lo que hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis”. 
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Un cura señalado por el Papa 
Carta a Soledad Gallego-Díaz, directora de El País 
Estimada Soledad: 
 
Mi nombre es Patxi Bronchalo y soy un cura. Usted no me conoce pero gracias a su 
periódico mucha gente me ha reconocido en los últimos días. El pasado 21 de febrero mi 
foto, junto a un grupo de hermanos sacerdotes y seminaristas, apareció nada menos que 
en la portada de su periódico. En dicha foto se nos veía a todos con semblante muy serio 
mirando al Papa Francisco, él aparece con el dedo levantado hablándonos y 
apuntándonos con el dedo índice, de forma que parece que nos está echando una gran 
reprimenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La foto venía a ilustrar una noticia sobre la cumbre de abusos sexuales a menores que 
estaba a punto de comenzar en Roma y que escribió su corresponsal allí, Daniel Verdú, 
bajo el titular: "Arranca en Roma la histórica cumbre contra la pederastia". La edición 
digital también traía su propio titular: "Quien ha hecho los deberes y quien no ante la 
cumbre contra la pederastia". 
 
En realidad el motivo por el que estábamos con el Papa en el momento de la foto era muy 
distinto. Peregrinamos a Roma a ver al Papa para celebrar los 25 años de nuestro 
seminario. Lo que nos dijo, con seriedad pero sin enfado, mientras se captaba la imagen 
fue precioso: no dejar nunca de rezar, ser cercanos al sufrimiento de la gente y estar 
siempre en sintonía con los obispos, esos que una y otra vez medios como el suyo se 
empeñan en separar de nosotros. 
 
En esa misma audiencia el Papa se encontró con víctimas supervivientes de abusos, una 
a una las fue escuchando y mostrando su cariño. Verlo me hizo entender la seriedad con 
que la Iglesia está afrontando esta crisis tan grave, y el camino a seguir. La crisis de la 
pederastia en la Iglesia es terrible y nos está afectando muchísimo a los sacerdotes, 
estamos avergonzados. Cada nuevo caso, cada víctima nos parte el alma. La inmensa 
mayoría de nosotros nos pasamos la vida tratando de mostrar el amor que Dios les tiene, 
algo que muy a menudo nos recuerda el Papa Francisco. 
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Conozco cientos de curas anónimos partiéndose la cara cada día por los más 
necesitados, sin ir más lejos, hace unos días fue asesinado otro misionero español en 
Burkina Faso, y este hecho no salió en ninguna portada. Amamos a Dios, amamos a las 
personas, nos destruye lo que sucede con la pederastia. 
 
Es cierto que, tanto en la edición impresa como en la digital, aparece un pequeño texto 
que indica que la foto es de un momento distinto del que habla la noticia. Pero ya somos 
mayores, no nos engañemos, los dos sabemos que la mayoría de la gente no lee ese 
pequeñito texto y solo ven titular y foto. Los dos sabemos que una foto en la que 
aparentemente el Papa regaña a unos sacerdotes jóvenes es muy golosa para conseguir 
en el lector la impresión de que todos los curas somos malos y crear un sentimiento 
negativo hacia nosotros. Los dos sabemos que gran parte de lo que mañana se comente 
en puestos de trabajo, peluquerías y bares va a depender de lo que ustedes escriban e 
ilustren hoy. 
 
No es un problema legalista de cita de 
fuentes: es un problema ético. Ilustrar una 
noticia sobre un tema convulso con una 
imagen que crea en el lector un sentimiento 
concreto es confundir y manipular a las 
personas para conseguir más ventas, más 
visitas y más animadversión hacia lo que 
ustedes elijan. 
 
Se olvidan que detrás de las fotos de sus 
noticias hay personas que tienen familias que 
se llevan disgustos, que tienen amigos que 
se preocupan, que tienen gente cercana que 
se siente confundida y que sospecha, y que 
se cruzan cada día con mucha gente 
desconocida que puede señalarles. 
 
Usted seguro que tiene familia y amigos, personas a quienes ama. Yo le pregunto: ¿Qué 
le parecería que apareciera la foto de alguien a quien quiere acompañando una noticia 
sobre abusos en el seno de la familia? ¿O que una imagen de quien aprecia ilustrara la 
portada de un periódico en el que se trata la noticia de una violación? ¿Y qué pensarían 
las personas que le quieren si fuera su foto la que encabezara una noticia sobre 
asesinatos? ¿Dónde están la ética y la humanidad del periódico generalista más vendido 
en España? 
 
Nos piden seriedad y sinceridad en la Iglesia, me parece bien, pero ¿dónde está la suya? 
Con la manipulación y el engaño se llega a mucha gente en poco tiempo, pero como 
estamos sufriendo, a la larga hay mucho daño. La verdad, aunque es más lenta, nos 
acaba llevando a todas partes. También al Cielo. 
 
Yo no soy mejor que usted, eso también se lo aseguro, por ello quiero decirle que le 
encomiendo en mis oraciones y le expreso mi cercanía, esa que nos pidió el Papa. 
Gracias por leerme hasta el final, bien sabemos ambos que eso casi nunca se hace. 
 
Saludos cordiales. 
 
Patxi Bronchalo, un cura señalado por el Papa 



58 | 86 
 

 EL RITME DIARI DE LA VIDA 
 
 
 
 
 
Problemàtica Viva núm. 133 
Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar 
 
L’any passat es van complir 800 anys de la fundació a Barcelona de l’Orde de la Mercè, 
alliberadora dels captius. La indigència de la naturalesa humana, separada de Déu, 
genera diferents formes de captiveri. La humanitat no vol les presons però, malalta encara 
de si mateixa, li resulten inevitables. El captiveri sembla contrariar el designi de Déu de bé 
i llibertat i genera dubtes sobre la possibilitat real d’alliberament humà. Per moltes 
persones, les presons seran un lloc en què no pensar. Pels empresonats i les seves 
famílies seran sempre un motiu de dolor que reflectirà el dolor de Déu pels seus fills i les 
seves víctimes. 
 
Els camins que porten a la presó. 
 
La marginalitat, els desequilibris, la manca d’integració, les malalties psíquiques, la 
cobdícia, l’abús de poder... són realitats que es resisteixen a ser eradicades. La seva 
persistència danya la vida familiar i social. La desestructuració, les mancances afectives i 
psicològiques, el fracàs escolar, la pobresa cultural i social, el contacte amb les drogues i 
l’alcohol són factors de risc que condueixen a la violència, a la delinqüència i finalment a 
la presó. Són factors que també es fan presents en els sectors benestants de la societat. 
La riquesa no blinda contra les conductes de risc. Hi ha il·lusions enganyoses que 
prometen llibertat però porten a danyar els altres i a un mateix. 

 
La vida a les presons. 
 
El  Pare  Josep  Maria  Carod,  mercedari,  Director  del  Secretariat  diocesà  de  Pastoral  
Penitenciària  de Barcelona, ens explica que a Espanya hi ha 55.000 empresonats. D’ells, 
8.000 ho són preventivament. La preocupació del Pare Carod és que la justícia sigui 
realment restaurativa, no punitiva. La pèrdua de referències, la disciplina extrema, el 
control de totes les activitats, la tensió ambiental i la pèrdua de la intimitat afecten la 
consciència sobre un mateix. La privació de llibertat condiciona la pròpia identitat. 
 
El Pare Pedro Fernández, Trinitari, responsable de Pastoral Penitenciària de la CEE, 
escriu: «Per estrany que sembli, per a molts presos, la presó és un alleugeriment, un lloc 

“La pastoral a les presons: 800 anys + 1 de presència mercedària” 
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on recuperar la salut, deslligar-se de la droga, començar a viure [...], un període d’anàlisi 
de la seva vida, dels seus errors [...] en el qual descobreixen que tenen bons sentiments, 
que no han fet el mal per malícia [...]. Moltíssims dels presoners viuen l’experiència d’un 
veritable penediment [...], senten la necessitat d’estimar i de ser estimats»1. El procés de 
rehabilitació és profund i real quan pren en consideració el mal causat. Dolgut per les 
seves ferides, el món espera ser guarit. 
 
Però no en tots els casos és així, perquè alguns «que en la vida en llibertat eren persones 
normals, després de l’experiència de la presó absorbeixen tot el mecanisme destructor de 
la vida penitenciària, assumeixen comportaments d’intolerància, es tornen agressius, 
desconfiats, mafiosos...». Captiu de les pròpies presons, el món necessita ser deslliurat. 
Només un gran amor pot ser capaç de trencar les cadenes i revertir la situació. 
 

 
¿Déu escolta el sofriment dels captius? 
 
A la Bíblia llegim com Déu va sentir el clam del seu poble a l’Egipte i va enviar Moisés a 
deslliurar-lo. Allunyant-se de Déu, el poble va recaure en l’esclavitud. Però Déu és fidel. 
Jesús es va revelar com el Fill de Déu enviat al món, el nou Moisés, que «s’entregà a si 
mateix per nosaltres, per rescatar-nos de l’esclavatge de les culpes, deixar-nos nets i fer 
de nosaltres un poble apassionat per fer el bé» (Tt 3,4-7). 
 
La forma d’alliberar de Jesús és paradoxal. Com pot defensar efectivament qui, 
aparentment, no es va poder defensar a si mateix? El mal és gran, però el remei de la 
indefensió de Jesús mort i ressuscitat, encara ho és més. Aquell que estimant va vèncer 
la mort és l’únic que pot vèncer els mals que s’apoderen de l’home. Però només els 
captius poden parar orelles a la notícia que Ell proclama: «L’Esperit del Senyor està sobre 
meu i m’ha enviat a proclamar l’alliberament dels captius» (Lc 4,18). Només els perduts 
poden sentir-se consolats sentint que «El Fill de l’home ha vingut a buscar i a salvar el 
que estava perdut» (Lc 19,10). Només els conscients que ells mateixos no poden guarir 
els seus defectes poden comprendre la significació del seu missatge quan diu: «No 
necessiten metge els que estan forts, sinó els que estan malalts. No he vingut a cridar els 
justos sinó els pecadors» (Mc 2,17). Per la gràcia de Déu hi ha metges entre nosaltres, 
però només Jesús és portador de la salut definitiva, perquè només Ell uneix definitivament 
amb Déu. Va ser a un lladre penedit, ajusticiat, com Ell, en una creu, a qui va prometre: 
«Avui estaràs amb mi al paradís» (Lc 23,43). Només Jesús, que ha mort indefens i 
perdonant els pecats, pot identificar-se realment amb els indefensos fins al punt de dir: 
«era a la presó i vinguéreu a veure’m» (Mt 25,35). Només per Jesús el dolor pels 
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empresonats és tan important com per condemnar els que no es recorden d’ells. Només 
aquest Jesús pot ser el jutge i el sobirà que els captius esperen rebre de Déu. 
 
Tenir presents els presoners humanitza la societat. 
Per tal que no oblidéssim la seva realitat, sant Pau va dir: «Recordeu-vos dels presoners, 
com si també vosaltres estiguéssiu presos amb ells» (He 13,3). El Papa visita les presons 
d’arreu del món i, recordant Sant Pau, en cada una d’elles es pregunta: «Per què ells i no 
jo?». No estar a la presó no vol dir ser perfecte. La rehabilitació dels presoners i la 
humanització de la societat demanen superar l’oblit del seu dolor: «Una societat, una 
família que no sap sofrir els dolors dels seus fills [...] és una societat que està 
“condemnada” a quedar presonera d’ella mateixa, presonera de tot el que la fa patir [...] 
És dolorós constatar que es creu que només alguns tenen necessitat de ser rentats, 
purificats, no assumint que el seu cansament i dolor, les seves ferides, són també el 
cansament i el dolor, les ferides de tota una societat». (Filadèlfia, 27 setembre 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Església, mitjancera de la gràcia de la llibertat. 
 
L’Església viu en la confiança que en Jesús, mort i ressuscitat, s’ha revelat l’amor de Déu 
que arriba a tots els homes, però cal que arribi també a la seva consciència, per tal de 
que, descobrint-lo, arribi, amb ell, el seu remei guaridor que la mera llibertat no assegura. 
Per mitjà dels Sagraments de la Reconciliació i l’Eucaristia, l’Església comunica la gràcia 
de la llibertat dels fills de Déu, la veritable identitat de tots els que la volen rebre i que 
obre, dins del món, les portes de la vida eterna. 
 
Quan l’any 2015 el Papa va proclamar un any de la Misericòrdia, no va oblidar els 
presoners: «El meu pensament s’adreça també als presos. El Jubileu sempre ha estat 
l’ocasió d’una gran amnistia, destinada a fer partícips moltes persones que, fins i tot 
mereixent una pena, tanmateix han pres consciència de la injustícia comesa i desitgen 
sincerament integrar-se novament a la societat [...]. Que a tots ells arribi la misericòrdia 
del Pare que desitja estar a prop de qui més necessita el seu perdó. A les capelles de les 
presons es podrà guanyar la indulgència, i cada vegada que travessin la porta de la seva 
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cel·la i dirigeixin el seu pensament i oració al Pare, aquest gest pugui ser per a ells el pas 
de la Porta Santa, perquè la misericòrdia de Déu, capaç de convertir els cors, és també 
capaç de convertir les reixes en experiència de llibertat»2. 
 
L’acompanyament dels presoners, testimoni de l’estimació de Déu. 
 
Els mercedaris han estat i segueixen essent veu, cara i mans de l’Església a les presons. 
Maria, la jove a qui Déu va demanar la desmesura d’infantar el seu Fill, els acompanya 
com a mare de la llibertat per a tots els que volen ser lliures. 
 
El Pare Josep Maria Carod ens dona algunes xifres de la presència de l’Església en el 
món de les presons. A Espanya   aquest  esperit  alliberador   anima   2.700  voluntaris  de  
pastoral  penitenciaria,  708  entitats col·laboradores, procura ajudes directes a 8.000 
presoners, i manté 70 cases d’acollida que han rebut 3.000 presos de permís. A 
Catalunya 19 sacerdots i 200 voluntaris sostenen l’eucaristia setmanal a les presons, hi 
proporcionen catequesi i estudi bíblic, acompanyament espiritual i organització d’activitats 
formatives i lúdiques, en un total de 1.500 intervencions a la setmana. Ajudem la pastoral 
a les presons! 
 
Preguntes: 
 
 És el dolor per les víctimes incompatible amb el dolor pels presoners? 
 Sentim la necessitat de ser alliberats per Jesús de totes les presons que hem anat 

construint en el nostre cor per tancar els que no pensen com nosaltres o ens han 
fet mal? 

 Podem ser perdonats si el perdó no arriba també als reclusos? 
 
DOCUMENTAL: “Bienvenido a la cárcel, papa Francisco” de Janusz Mrozowski, 2016. 
LLIBRES: Mª VICTORIA MOLINS, STJ, Estava a la presó i em vau visitar, Ed. Claret, 
Barcelona, 2016 
EDISON FAÑANÁS LANAU, Voluntariado y prisión, Ed. Claret, Barcelona, 2014. 
 
1 María con los jóvenes en prisión. Semana de Pastoral Penitenciaria 2018. 
  www.pastoralpenitenciaria.es 
 
2 Carta concedint la indulgència amb ocasió del Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia, 1 de 
setembre de 2015. 
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El passat 17 de gener es va cloure a la Basílica de la Mercè de Lima 
(Perú) l’any jubilar de l’Orde de la Mercè. Els mercedaris de la 
província d’Aragó —amb seu a Barcelona, on va néixer amb sant 
Pere Nolasc— fa 800 anys que treballen contra la pobresa i l’exclusió 
social, a favor de les persones privades de llibertat. La Núria Ortín, 
directora de la Fundació Obra Mercedària, va ser present a la 
cloenda de l’any jubilar. 
 

Com heu viscut aquest any jubilar?  
Personalment, d’una manera intensa i amb il·lusió. Conscients que era una fita històrica, 
hem intentat donar a conèixer la tasca dels mercedaris a través dels mitjans de 
comunicació i preparant diferents esdeveniments perquè la societat conegui aquest orde 
religiós.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com treballeu amb els presos?  
Els mercedaris són pioners en l’aplicació d’una obra social integral al món penitenciari a 
través de l’abans (prevenció: s’intenta evitar que una persona ingressi a la presó a través 
d’educació, catequesi, tallers, apadrinaments, campaments, grups de joves...), el durant 
(acompanyament: estem presents a 38 presons, atenem més de 47.000 presos i els 
oferim suport espiritual, psicològic, jurídic i material) i el després de sortir de la presó 
(reinserció: tenim llars d’acollida on els oferim casa, menjar i eines per tornar a integrarse 
a la societat).  
 
I a partir d’ara, què?  
El desig és continuar vuit segles més caminant al costat dels més desafavorits i aportar a 
la societat el seu carisma redemptor. M’agradaria recordar el que va destacar el provincial 
d’Aragó, el pare José Juan Galve: «El fet que els mercedaris hagin tornat a la Basílica de 
la Mercè de Barcelona, a casa de la Nostra Mare, ha estat el millor regal per aquests 800 
anys.»  
 
Òscar Bardají i Martín 
Full Dominical. 24 de febrer de 2019 

800 anys de treball mercedari 
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M. Victòria Molins 
 
Des de fa uns dies les persones que s'acosten a l'Hospital de Campanya de Santa Anna 
quedaven sorpreses: allà, a l'esquerra del pòrtic central  de l'església, un banc i la silueta 
d'un sense sostre descansant. A l'acostar-se s'adonaven que no era de carn i ossos, sinó 
de bronze. No se li veu el rostre, amagat darrera la flassada que el cobreix. Però un detall 
el delata: els peus amb les nafres de la crucifixió: és Jesús! Un Jesús que va dir, segons 
Sant Mateo, 8: Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l'home  no té on 
reposar el cap. 

 
I és així com ho ha vist l'escultor canadenc Thimoty P. Schmalz, que va omplint diferents 
llocs del món amb aquesta nova iconografia de Jesús. després de estar impressionat 
durant unes festes nadalenques en veure un sense sostre pel carrer dormint a un banc.  
 
Per la seva banda, ha estat el director de cinema Paco Arango, guanyador del Premi 
cinema Espiritual 2018, que ha fet aquesta donació, tan rica en simbolisme,  al nostre 
Hospital de Campanya. 
 
El dilluns, 18 de febrer, va estar la data senyalada per a la inauguració i benedicció del 
nostre "Crist jacent",  tan semblant a qualsevol dels nostres amics que reposen als bancs 
d'una església oberta a tots i en especials als més desfavorits, seguint el desig dels nostre 
Papa Francesc.  

"Homelss Jesus" Descansant a l'hospital de campanya de Santa Anna 
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La inauguració va ser una festa 
senzilla i entranyable. En un 
primer moment, dins la mateixa 
capella de la Pietat on descansen 
els nostres amics durant totes les 
hores del dia, va haver-hi un petit 
parlament explicatiu per a tota la 
gentada que ens acompanyava: 
els tres promotors de l'Hospital  
vam començar explicant una mica 
aquesta història que ha estat la 
arribada del "Homelss Jesus". 
Mossén Peio  va fer cinc cèntims 
d'aquesta història, Mossèn Xavier 
Morlans ens va commoure a tots 
amb el cant que inaugurava per a 
la feta, als peus freds de Jesús i Viqui Molins va fer la explicació lírica de la escultura:     
 
Sovint passem pels nostres carrers sense veure o sense mirar els germans que dormen al 
ras, aliens a la seva marginació. Potser aquesta pregunta punyent: "I si fos Jesús 
mateix"?  ens faria actuar d'una altra manera. Quan Jesús ens parla de l'examen final, 
l'examen de l'amor, ens diu: "Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans 
meus més petits, a mi m'ho fèieu." ( Mt 25, 40)  
 

 
 
Germà que t'acostes 
a l'Hospital de 
Campanya de Santa 
Anna, atura't un 
moment davant 
aquesta imatge: Jesús 
només ens mostra 
aquí i ara els peus. 
Potser per a 
contemplar el seu 
rostre cara a cara, cal 
que el veiem en els 
nostres germans que 
no tenen una llar "on 
reposar el seu cap". 
 
 
 

 
Un fort aplaudiment al Director Paco Arango que ens havia fet tan meravellós regal, i amb 
unes paraules del Director General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Sr. Marcel·lí Joan, 
i la salutació del conegut i estimat Padre Àngel de Mensajeros i el impulsor dels Hospitals 
de Campanya, va acabar la primera part de l'acte. 
 
Sortírem tots a fora per a la benedicció de l'escultura i les típiques fotografies al voltant del 
banc des d'ara dedicat al Crist "sense sostre". 
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M. Victòria Molins 
 
Una experiència privilegiada, gràcies a la Fundació Quirón, i l'Hospital Universitari Sagrat 
Cor que ens van oferir instal·lar-se a la nostra església de Santa Anna durant una 
setmana per atendre la salut dels nostres germans atessos a l'Hospital de Campanya de 
Santa Anna.  

 
El claustre alt s'ha convertit per uns dies en un veritable hospital de carrer on poden acudir 
tots aquells homes i dones que, per la seva situació de sensesostre o qualsevol problema 
personal, no acudeixen al serveis mèdics, o no tenen targeta sanitària per a ser atesos als 
CAPS de la ciutat. I només van en cas d'urgència als Hospitals. 
La coordinació general està  a càrrec  de l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona. 
Els equips mèdics i d'infermeria estan  coordinats per l'Hospital Universitari Sagrat Cor de 
Barcelona. 
 
Hi ha voluntaris de les universitats  de Medicina y de Infermeria i una col·laboració de les 
escoles de idiomes. L' informe final serà realitzat per l'Hospital Universitari Sagrat Cor de 
Barcelona. 
 
La parròquia Santa Anna coordina la captació i l'accés dels usuaris. Els Drs. Francesc 
Fernández i Jordi Delás coordinen l'organització mèdica. La Sra. Ana Cruz y el Sr. Dani 
Regaña coordinen l'organització d'infermeria La Sra. Marta Morales coordina l'atenció als 
usuaris de la campanya. 

L’hospital de campanya de Santa Anna surt al carrer 
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Quan els usuaris arriben al claustre, passen, en primer lloc, per un primer servei mèdic 
que els deriva a la necessitat que detecten: aquest és el anomenat Punt d'història,  on es 
fa la història clínica informatitzada que es podrà  recuperar per part de l'usuari. I d'allà 
passen  als diferents departaments: Medicina general, dermatologia, podologia, 
oftalmologia, ginecologia, malalties mentals...  
 
Durant el primer dia es van registrar cinquanta atencions mèdiques en els diferents 
departaments. 
 
Potser la part més difícil és la de convèncer als sensesostre habituals que acudeixin als 
serveis mèdics. Són persones que tenen moltes pors, de donar dades seves, de que es 
detectin alguns dels seus problemes, etc. Els que han assistit han estat precisament els 
que més ha pogut ajudar als reticents, perquè surten molt contents del tracte, l'atenció, 
l'amabilitat de metges i infermeres.  

 
Hem convidat a la xarxa de associacions que treballen amb gent amb aquestes dificultats 
perquè puguin ser atesos en aquest improvisat Hospital. 
 
Des d'aquí volem agrair aquesta iniciativa tan meravellosa i esperem que sigui un 
veritable èxit entre els més desafavorits. 
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QUERALT CASALS 15.02.2019. Regió7 
 
Després de 130 anys dedicades al servei de la vila les Germanes Josefines deixaran la 
Residència d'avis de Sant Jaume de Cardona, l'antic hospital, aquest mes de febrer. Les 
quatre monges que encara quedaven al centre es traslladaran a Manresa i a Terrassa on 
les destina la congregació que, des de la seva arribada a la vida ducal, s'ha dedicat a la 
cura de malalts i ancians del municipi. 
 
Maria Argerich, de 87 anys, i Ángeles Hernández, de 84, fa 27 anys que viuen i treballen a 
la residència cardonina, mentre que Amor Roman, de 80 anys, en fa més de 20 que hi va 
arribar. L'actual superiora, la germana Encarnación Morales, que té 73 anys, en fa 6 que 
és al capdavant de la comunitat. Totes quatre se'n van molt satisfetes de la seva estada i 
la tasca al centre. «Ens recordarem molt de Cardona. Jo he sigut molt feliç aquí i m'he 
sentit molt acompanyada i acollida pel personal», assegura la superiora. 
 
La professionalització de la residència i la davallada del nombre de germanes per la 
manca de vocacions ha propiciat la marxa de les germanes d'una residència que en el 
seu temps havien gestionat completament. Mossèn Antoni Guixé, que va ser durant vint 
anys el rector de Cardona i ara està jubilat al seminari de Solsona, ha mantingut una 
estreta relació amb la residència i cada dimarts hi fa missa. Guixé recorda que «la 
residència antigament era un hospital que a més d'un lloc de cura era un lloc 
d'hospitalitat». 
 

 
 
La congregació de germanes Filles de Sant Josep va arribar a Cardona amb 7 monges 
que, amb els anys, s'han anat rellevant i han arribat a ser una dotzena. En un principi, 
elles eren les responsables de la residència i la van tirar endavant amb molt poc personal i 
pocs mitjans. En destaquen la figura de mossèn Joan Garcia, «que va ser un puntal de la 
residència i va fer una gran labor per tirar-la endavant», diu Guixé. 
 
La germana superiora recorda que als inicis «els ancians pagaven 4 o 5 pessetes i el que 
més, 12». La comunitat va ampliar la seva tasca i va fer també un taller de labors on 
ensenyaven a brodar i cosir a les noies i algunes germanes anaven per les cases a curar 

Les germanes Josefines s'acomiaden de Cardona després de 130 anys 
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malalts. Durant una època el centre va acollir fins i tot parts i, amb els anys, ha anat 
evolucionant fins a l'actual model de residència amb una fundació que la gestiona. 
 
Tot i que les monges han anat quedant en segon pla, no han deixat mai la «missió de 
treball» que caracteritza la comunitat. Encara s'encarreguen de tasques com preparar 
esmorzars, a banda de l'inestimable acompanyament que fan als residents durant les 24 
hores del dia. Mossèn Guixé en destaca «la feina de caire humà, que les famílies agreixen 
molt, i l'aspecte espiritual que també vetllen». Amb el record del seu pas per Cardona, ara 
les germanes portaran la seva vocació i el seu servei a les residències que té la comunitat 
a Manresa i a Terrassa. A Cardona deixen el seu llegat en un centre que té un gran 
arrelament i estima al municipi. 
 
 
 
 
El dissabte 23 de febrer es reuniren a Barcelona 11 membres de l’Orde de Verges de les 
Diòcesis de Barcelona, Tarragona, Urgell i Mallorca, per aprofundir i compartir la 
Instrucció “Imatge de l’Església Esposa”, primer document oficial de la Santa Seu per a 
les Verges Consagrades. 
 
Es convocà aquesta primera trobada de Catalunya i Balears i durant la jornada també han 
sorgit iniciatives a nivell interdiocesà en temes de formació permanent i d’exercicis 
espirituals. 
 

 
La trobada va estar acompanyada pel Bisbe Auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell, 
pel Delegat de la Vida Consagrada de Barcelona, P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB i la 
Sra. Pilar Pina i Espinosa, Delegada de Vida Consagrada del Bisbat de Girona.  
Totes compartiren l’alegria de trobar-se i animar-se mútuament, per créixer en la fidelitat 
d’una vocació i consagració tan bella com la de ser imatge de l’Església, Esposa de Crist. 

Trobada interdiocesana de Verges Consagrades a Barcelona 
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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 i de 15.30 a 17.30  .  

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).  
Com arribar-hi: BUS   6, 19, 33, 34, B24, D50, H10, V19 METRO Estació Verdaguer Línies  4  i 5  
 
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… 
 
CONFER: Jornada de Administración 2019, Jornada Justícia y 
Solidaridad, Seminario sobre Migración Forzosa y Refugio 
 
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+2019 
 
 
Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente  
Madrid 8 de febrero de 2019 
 
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.  
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 
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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. 
 
 
PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA 
Com en els darrers cursos continuem aprofundint en la nostra 
reflexió i acció sobre el Treball Decent.  
Aquest cop abordarem el tercer eix: consolidar i ampliar la 
protecció social dels treballadors i treballadores quan no tenim 
treball. Ho farem en un nou format: tres petites ponències 
independents amb el posterior diàleg corresponent a cadascuna. 
En el programa trobareu tota la informació. 
 
Com segur deveu saber serà el proper dissabte 2 de març, a partir de les 9:30h al 
Seminari Conciliar de Barcelona. 
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Si us plau confirmeu la vostra assistència a la delegació de pastoral obrera 
(pastoralobrera@arqbcn.at   /   933011568) 
 
 
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 
 

• TARDA DE SILENCI    • PREGANT AMB ELS SALMS 
Gna. M.Benoît Dintimille    Gna. Regina Goberna 
Dates: 02 març / 06 abril     Dates: 02 març / 06 abril 
de 4 a 6 de la tarda     de 2/4 de 5 a 6 de la tarda 
 
• LA DIVINITZACIÓ    • COSSOS, DESIGS I INDENTITATS 
Gna. Teresa Forcades    Gna. Teresa Forcades 
Dates: 09 març / 06 abril    Dates: 09 març / 06 abril 
de les 10 a ¾ d’1 del matí    de les 3 a ¾ de 6 de la tarda 
 
• PREGÀRIA, MISERICÒRDIA   • FOCUSING III 
  I ESPIRITUALITAT     Josep Santacreu 
Gna. Conxita Gómez    Dates: del 06 (10:00h) al 07 d’abril (13:00h) 
Dates: 23 març. Tot el dia 
   
• PRESÈNCIA ESPIRITUALITAT  • EXPERIÈNCIA I CONTACTE AMB EL 
  I MISERICÒRDIA     FANG 
Gna. Conxita Gómez    Gna. M. Eugènia Caro 
Dates: 13 (matí) i 14 (tarda)  d’abril  Data: 26 maig de 10 matí a 6 tarda 
“Arriba la Pasqua” 10 a 1 matí i 3 a 6 tarda 
 
INSCRIPCIONS: http://monestirsantbenetmontserrat.com / CURSOS 
 
MÉS INFORMACIÓ:  activitats@monestirsantbenetmontserrat.com  / 659 38 67 62 
 
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, 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 

mailto:mbenoit@monestirsantbenetmontserrat.com
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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 
 
EL LLOC DE LA DONA 
 

 
FRANCISCANS 
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Hinduisme i cristianisme: la convergència de fons més enllà del desconeixement. 

 

CONFERÈNCIA A LA SALA 
I.F.A C. Franciscans C/ Santaló 80. 08021 Barcelona 

 
DIVENDRES, DIA 8 DE MARÇ del 2019 

 
A LES 20h. 

Per Albert Ferrer, 
 

Doctor en Filosofia per la Universitat de la Sorbona de Paris. 
Professor a la Universitat de Barcelona, Sri Sathya Sai 

University (India), etc. 
Fundador del projecte educatiu Educació Internacional per a un 

Món Nou 
 

AMICS DE SANT FRANCESC 
Dijous dia 28: ”Els mitjans de comunicació” (fra 
Carles Fuentes, franciscà). Fra Carles Fuentes és el P. 
Guardià de la Comunitat Franciscana de Sabadell i 
Director del Col·legi Sant Francesc. Porta a TV1 el 
programa dels divendres a la nit. 

El sacerdote franciscano de Sabadell, que alterna el 
púlpito y el plató, Carlos Fuentes reside en el convento 
de Sant Francesc d’Assís de Sabadell y combina su 
actuación religiosa con los debates televisivos. Lloc: 
Convent de Sant Antoni de Barcelona, C/ Santaló 80, 
SALA I.F.A.C. Dijous dia 28 de febrer de 8 a 9 del 
vespre. 

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. 

Conferència  

   Un cristianisme que s’acaba 
   i un cristianisme que emergeix 
   a càrrec de Ramon M. Nogués 
   Catedràtic emèrit  
   de la Unitat d'Antropologia Biològica 
   escolapi 

   Cal inscripció prèvia 
    preu 20 € 

dissabte, 9 de març 
de 10 a 13.30 

a la Sala Madrui 
c/ Dolors Monserdà, 31 

Vetlla de pregària   Vetlla de Quaresma dissabte 16 de març 
a les 7 de la tarda 

mailto:conxadell@gmail.com
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Dansa 
contemplativa 

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

dimecres 20 de març 
de 8 a 9 del vespre 

Recés de Quaresma 
  Ara és el temps favorable 
  amb la gna. M. Teresa Botey  
  Cal inscripció prèvia 

dissabte 23 de març 
de les 10 del matí 
a les 5 de la tarda  

Espai 
Contrapunt Musical 

   Audició musical en directe 
   amb el Cor Lerània   
   Ubi caritas de Maurice Duruflé 
   Wenn wir in Höchsten  
    de Johannes Brahms   

       

diumenge, 24 de març 
a les 7 de la tarda 
abans de vespres  

La Regla  
de Sant Benet, 
una eina actual 

   La Regla de Sant Benet i vida personal 
   organitza Amigues i Amics 
   de la Comunitat del Monestir 
   de Sant Pere de les Puel·les   

   Cal inscripció prèvia 

 
     

dissabte, 30 de març 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

RECÈS DE QUARESMA A L’ARXIDIÒCESI DE BARCELONA 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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CENTRE FRANCESC PALAU 
 
 

 
 
 
 
 
COOPERATRIUS  
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GERMANES DE BETÀNIA 

RECÉS 17 de març dirigit per Fra Francesc Sánchez, ofm cap de 10 matí fins les 17,30 
 

EXERCICIS  ESPIRITUALS 
 
dirigits pel P. Miquel Coll, S.I. 
 
Del 17 al 21 d’abril 
 
Casa de Betània 
Bonavista, 37  Telèfon 933751102 
Email: info@hermanasdebetania.es 
 

 
CASA D’ESPIRITUALITAT ENRIC D’OSSÓ 

Dies del 15 al 20 d’abril de 2019 
EXERCICIS ESPIRITUALS  
P. José Ignacio González-Faus, sj 
Lloc: Casa d’espiritualitat “Enric d’Ossó”  (Tortosa)  
Inici: dia 15 a las 20h. (cal arribar abans de les 19.30) 
Final: dia 20 (després de dinar) 
Preu: 280€ (tot inclòs) 
Llengua: Castellà 
Places per ordre d’inscripció. Persona de contacte: Cristina 
Caire / Email: 
tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org 
Telf: 977 500 786 / 977 503 943 
Data límit d’inscripció: 30 de març 
Com arribar-hi: Tren, autobusos HIFE, cotxe. 
 
CENTRE FRANCESC PALAU 

 

mailto:info@hermanasdebetania.es
mailto:tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org
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CASA D’ESPIRITUALITAT MARC CASTANYER 

 
La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer d’Els Hostalets de Balenyà organitza una tanda 
d’Exercicis Espirituals de l’1 al 9 d’agost de 2019 que serà dirigida pel P. Jaume Avellí 
SJ, sacerdot jesuïta amb una gran trajectòria pel que fa a aquest tipus de recessos. 
  
La tanda està oberta a persones religioses i laiques que necessiten trobar un moment i 
un espai per fer-se preguntes i buscar les respostes d’allò que vitalment i espiritual els 
afecten d’una o una altra manera.  
Aquesta convocatòria té les places limitades, un màxim de vint persones, i el període 
d’inscripció acaba el 31 de maig de 2019.  
  
El cost total de la tanda és de 400 euros que inclou l’estada en pensió completa en 
habitació individual amb bany els 8 dies i el preu de l’activitat. 
  
La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer és una instal·lació de les Germanes Filipenses, 
una congregació catòlica que treballa a Catalunya, Espanya i arreu del món en favor de 
l’educació.  Si voleu conèixer la casa, podeu entrar a la web 
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/ 
o podeu trucar-nos al 646 113 140. 
  
Per a més informació o inscriure’s, podeu contactar amb nosaltres a: 
Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer 
C/ Marc Castanyer s/n 
08550 – Els Hostalets de Balenyà.  
(Barcelona). Tel.: 646 113 140 
Email: casadespiritualitat.balenya@gmail.com 
Web: https://casaespiritualitatmcastanyer.org/ 
 
 
CRISTIANISME I JUSTÍCIA 

Cicle de cinema Ignasi Salvat: LA LIBRERÍA 
Sala d'actes de Cristianisme i Justícia - Roger de Llúria, 13 
Data: 22/02/2019 
En un petit poble de l'Anglaterra de 1959 una jove decideix, 
en contra de l'educada però implacable oposició veïnal, 
obrir la primera llibreria que hi ha hagut mai en aquesta 
zona. (FILMAFFINITY). Directora: Isabel Coixet. Any: 2017 
Presenta l'acte: Mercè Tous 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
mailto:casadespiritualitat.balenya@gmail.com
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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LLIBRERIA CLARET 

 
 
HOSTATGERIA DE MONTSERRAT 

 
 
 



83 | 86 
 

 
 
FECC INFORMA  núm. 717   Data: 25.02.2019 

 
Recordem la LEC quan programem els llocs escolars? 

Llegim amb interès les notícies procedents de la secció de premsa del Departament 
d’Educació. Les més recents fan referència a l’anunci fet pel Conseller de l’ampliació de 
diversos instituts al Baix Llobregat Nord; concretament, a Abrera, Olesa de Montserrat i 
Sant Esteve Sesrovires per, segons diu,“donar resposta a les necessitats d’escolarització 
a secundària d’aquests municipis”.  També les  del director dels serveis territorials 
d'Educació a Girona destacant el treball dels serveis territorials de Girona per crear nous 
centres al territori: "En nou mesos hem generat dos instituts nous i un institut escola; per 
tant, neixen tres nous instituts el curs que ve", afirma.Declaracions en línia d’altres 
actuacions anunciades. 

De seguida ens ve  al cap un interrogant que acompanya el nostre sentiment de 
perplexitat i de preocupació. Aquestes actuacions recollides als noticiaris són producte 
d’una activitat de programació escolar tal com preveu la normativa vigent o és una manera 
de fer que ignora flagrantment els principis i les  obligacions que, com a societat i  com a 
sector, ens hem donat a través de la  LEC i de la resta de normes? 
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Programar no és només una actuació de l’Administració educativa encaminada a definir 
les necessitats prioritàries, els objectius d’actuació i l’assignació de recursos. L’activitat de 
programació és una obligació que imposa el nostre ordenament per garantir l’exercici 
efectiu del dret a l’educació, de manera que aquella actuació definitòria ha de tenir com a 
objectiu aquesta materialització del dret. L’oferta de places ha d’harmonitzar les 
exigències derivades de l’obligació que tenen els poders públics de garantir el dret de tots 
a l’educció i els drets individuals dels alumnes, pares i titulars dels centres, i ha de 
desplegar-se de conformitat amb les previsions del Servei d’Educació de Catalunya 
contemplades a la LEC. 

La programació de llocs escolars no la fa només l’Administració segons la seva única 
iniciativa o com a resposta a interessos parcials d’un determinat sector social. Hem de 
recordar que,al nostre país, per a l’àmbit educatiu s’han expressat i garantit els valors 
superiors de la llibertat i el pluralisme polític i el de la participació i consulta dels sectors 
afectats en la programació de l’ensenyament (EAC,44 i 131). Dos són els principis 
d’importància capital en el nostre sistema educatiu: programació i participació, l’articulació 
dels quals fa possible la cohonestació equilibrada del dret a l’educació i de la llibertat 
d’ensenyament. En conseqüència, en la programació general de l’ensenyament ha de 
garantir-se la participació efectiva de tots els sectors afectats -professors, pares, alumnes, 
personal d’administració i serveis, titulars de centres privats, centrals sindicals, 
organitzacions patronals, les administracions competents...-, perquè és mandat imperatiu. 

No és manera correcta de 
procedir actuar en contra 
d’aquests principis ni d’aquests 
procediments. Exercir aquesta 
activitat d’altra manera -o no dur-
la a terme- no només vulnera 
l’ordenament, sinó que també 
discrimina molt singularment els 
drets educatius d’un sector molt 
important de la societat que vol 
optar per la proposta educativa 
dels centres privats concertats.   

Desitgem  i  exigim  un  esforç  
compartit  per  aconseguir  una  prestació  efectiva  del  Servei d’Educació  de Catalunya 
talcom la LEC ho preveu i regula, en el marc de gratuïtat real de l’ensenyament bàsic i 
obligatori, en condicions d’igualtat i en el marc de la programació general de 
l’ensenyament. Un esforç que ha de començar per l’actuació dels poders públics, en 
escrupolós servei als interessos generals de la societat, que és plural i diversa, i també 
amb el rigor que el marc normatiu li exigeix.  

La manca de respecte al dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament no és tolerable en 
cap sentit. Així ho volem deixar palès. En primer lloc, a la nostra comunitat educativa, 
perquè és la que de manera més directa pateix la manca de respecte del que significa el 
Servei d’Educació de Catalunya i la deixa indefensa. I, en definitiva, als poders públics, 
començant pel més proper per raó de matèria, que és el Departament d’Educació, perquè 
el respecte al dret d’educació i a les seves garanties no són una qüestió retòrica ni de 
bones paraules. Significa compromís d’actuació en un marc de respecte a la pluralitat i a 
la llibertat de tots i que la LEC configura. Ho haurem d’anar recordant i exigint, perquè les 
regles del joc no es poden trencar i pretendre restar en la impunitat. 
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TV3 SIGNES DELS TEMPS: ELS SALESIANS DEL TIBIDABO 

Diumenge 3 de març del 2019 
 

 
 

Els salesians del Tibidabo 
Al cim més alt de la serra de Collserola hi ha el Temple Expiatori del Sagrat Cor de Jesús 
del Tibidabo. La basílica, amb més d'un segle d’història, vol ser un espai d’acollida obert a 

tothom. Des dels inicis, en aquest temple barceloní viu una comunitat de religiosos 
salesians. “Signes dels temps” entrevista Domènec Valls, salesià i rector del Sagrat Cor 

del Tibidabo. La conversa s’ha gravat a la cripta del temple.  
 

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

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

www.twitter.com/signesdelstemps 
 

 

 
 
  2019  

   MARÇ 
4 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  
5 dm Junta directiva de l’URC  
6 dc Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  
18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial   
20 dc 80 assemblea general de l’URC  
23 ds Jornada de Formació Permanent: Emili Turú  
25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial |   

Calendari URC - CEVRE | Curs 2018 - 2019 
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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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestre 3 
31 dg Canvi d’horari (estiu)  

    

8  dv Dia Internacional de la Dona  
15 dv Dia Mndial del Consum Responsable  
21 dj Dia Internacional contra la Discrimincació Racial  
22 dv Dia Internacional de l’Aigua  
25 dl Dia de l’Hora del Planeta per Estalvi Energètic  
26 dm Dia Mundial del Clima  

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 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/
http://www.facebook.com/
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/
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