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Declaren assumir la cultura del diàleg com a 

camí; la col·laboració comuna com a conducta; 

el coneixement recíproc com a mètode i criteri 
 

 

 

 

 

PoRTAT PER L’ESPERIT 
 
 “L’home no viu només de pa; 
Viu de tota paraula 
que surt  
de la boca de Déu”  
(Lc 4,1). 
 
“Tens la paraula  
molt a prop teu;  
la tens als llavis i al cor.  
Aquesta paraula  
és la fe  
que proclamem”  
(Rm1 0,8). 

 

 

 
 

 
DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA 
 
 

 

 
 

 
 

“LA DONA I EL SEU PAPER EN LA VIDA 

RELIGIOSA” 

Missatge de la vicepresidenta de la URC 

amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
 

 
 

 

 

Barcelona, 7 de febrer de 2019                                                                             ANY XII  núm.       

473 

 Temps de Quaresma, temps especial de conversió 

Barcelona, 7 de març de 2019                                                                             ANY XII  núm.       

 
477 

 

 

La fraternitat 



2 | 66 

 

 

 

Una setmana de gran intensitat. L’inici de la Quaresma com a temps especial de 
conversió, la celebració del dia internacional de la dona amb un ressò social indiscutible i 
un escrit de la nostra vicepresidenta, el tema de la protecció de menors que és ja un tema 
recurrent. No pot haver-shi transformacions importants sense una una presa de 
consciència clara. 

 

Consciència 

 
En quin any les dones suïsses van poder 
votar en les eleccions generals del seu 
país? Suïssa és un país de gran nivell 
econòmic i social, que no ha tingut 
dictadures, que va surfejar pels avatars de 
la Segona Guerra Mundial i en va sortir 
il·lès. Les respostes que he obtingut, quan 
he fet aquesta pregunta, retrotrauen el vot 
de les dones a molts decennis abans del 
que va passar en realitat. La resposta 
correcta assenyala l’any 1971. A Espanya, 
les dones van poder votar per primera 
vegada el 1933 en temps de la Segona 
República. Ho van tornar a fer el 1936, per 
aconseguir-ho novament després de la 
dictadura el 1977. Amb la mentalitat 
actual, ens sembla una aberració que 
aquest dret fos reconegut tan tard. En el 
fons es tracta d’un problema de 
consciència. La dignitat personal de les 
dones és la mateixa que la dignitat 
personal dels homes. La realitat 
substantiva és ser persona, la dipositària 
del dret. Ser home o dona implica, en 
aquest cas, una dimensió secundària. Va 
costar sang, suor i llàgrimes que el dret a vot de les dones fos reconegut i exercit. La 
legislació internacional va reconèixer aquest sufragi el 1948 amb l’aprovació de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. Va trigar molt a implementar-se. 
 
Quan Gurdjieff es pregunta sobre la guerra, la seva resposta és clara: «Significa que 
diversos milions d’adormits intenten destruir diversos milions més d’adormits. Per 
descomptat, refusarien fer-ho si arribessin a despertar.» Despertar vol dir ser conscients. 
A Espanya, per posar un altre exemple, existeix una baixíssima consciència en el seu 
problema territorial. La polarització augmenta la testosterona, anul·la la capacitat de les 
neurones reflexives i submergeix en un caos emocional. La falta de consciència i els 
somnífers polítics i mediàtics funcionen de meravella. La consciència de la diferència i del 
respecte crearien altres escenaris de diàleg. 
 
En quines realitats hauríem de millorar la nostra consciència? Potser en moviments 
migratoris, abusos infantils, violència de gènere, corrupció econòmica, tràfic de dones…? 

D’entrada 



3 | 66 

 

Sexe, diners i poder 

 
Quins són els compromisos que professen les religioses i els religiosos? La resposta 
generalment és aquesta: castedat, pobresa i obediència. Per què són aquests tres i no 
uns altres com, per exemple, la pregària, el servei…? Aquestes tres paraules, castedat, 
pobresa i obediència, es corresponen amb els anomenats consells evangèlics. No es 
tracta d’aspectes ideals, sinó de dimensions profundament instintives en les persones. 
L’entranya més arcaica de les nostres vísceres. El substrat antropològic apunta a les 
arrels existencials, que mouen les persones i agiten el món. Castedat (sexe), pobresa 
(diners) i obediència (poder). Aquestes tres realitats es troben presents en tots els homes i 
dones. La majoria de les pel·lícules versen sobre un o diversos d’aquests tres temes. 
 

Viure-les a la llum de l’evangeli es 
considera una gràcia i requereix 
una feina atenta sobre si mateix. 
L’ego que aglutina els afanys del 
plaer, de la seguretat i del poder 
es nodreix d’aquestes arrels. En 
tots els territoris i latituds hi tenen 
un paper important. També estan 
presents en la vida matrimonial, en 
el clergat secular… En totes les 
situacions de la vida sense 
excepció. 
 
Que fàcil que és veure els estralls 
que produeixen en els altres i que 
difícil que és descobrir els 
desajustaments que provoquen en 
un mateix! Quan es viuen 
malament, causen trastorns. En la 
societat estan omnipresents, 
sovint com a problemes. Els 
conflictes sexuals (pederàstia, 
abusos, violacions, violència de 
gènere, prostitució…), l’afany de 
diners (corrupció, paradisos 
fiscals, estafes…), les lluites de 
poder (partits polítics, emporis 
econòmics, deep state, 
clavegueres de l’Estat…). 
 
Amb el canvi que hem 

experimentat, el sexe ha passat de ser tabú a convertir-se en una font de plaer i/o 
conflictes. La pobresa queda arraconada enfront de l’esplendor neoliberal dels diners. 
L’obediència es defuig per convertir-se en un triomf de l’individualisme i en un poder que 
no se cedeix a qualsevol preu. L’evangeli de Jesús ens mostra com aquests consells es 
poden viure des de la veritat, l’amor i la llibertat. Tasca de gegants per a tothom. 

 

Lluís Serra Llansana 
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DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

 

“LA DONA I EL SEU PAPER EN LA VIDA RELIGIOSA” 
Missatge de la vicepresidenta de la URC amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
 
Avui, dia 8 de març, ens felicitarem, es faran accions per celebrar i fer-nos visibles. Es 
publicaran milers de notícies i es llegiran manifestos arreu del món. Moltes instantànies 
quedaran gravades per sempre, si no a les nostres memòries, sí en els arxius històrics. 
Felicitats a totes! És el nostre dia i tothom ho sap. Felicitats, però, pel què som i 
construïm. 

Es parla i es discuteix molt del “paper de la dona”: en el món, en la societat, en l’Església, 
en la vida consagrada... I s’omplen pàgines de paraules i celebrem congressos i trobades, 
per esbrinar entre totes i tots, aquest “paper” de la dona. I verdaderament, és d’agrair 
perquè ho fan molt seriosament i amb honestedat. Quina reflexió faig jo avui? Realment 
desitjo que no tinguem “cap paper a fer” enlloc. 

Ni en la vida religiosa! No us espanteu. Dit així pot impactar. Ja sé que no és més que una 
expressió, però de vegades les expressions acaben engendrant conductes i les 
conseqüències. 

Nosaltres, les dones, així com, els homes, no hem de fer cap paper enlloc. És a dir, no 
hem estat cridats a la vida per fer “cap paper” sinó a viure únicament el motiu pel qual 
hem estat “creats i cridats” a ser. Creats a “imatge” i “semblança” de Déu. Cridats a ser la 
imatge del seu Fill. 

Diu Sant Pau als Romans: “Sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen, dels 
qui Ell ha decidit cridar, perquè Ell que els coneixia des de sempre, els ha destinat a ser 
imatge del seu fill” (Cf. Rm 8, 28-29). 

Viure segons el voler de Déu: Aquesta és la raó de ser – per a mi – en la vida religiosa i 
on se’ns demani o calgui. Malauradament, la presència del pecat va introduir massa aviat 
la submissió d’uns sobre els altres i aquesta realitat ha anat travessant la història humana 
fins als nostres dies, deixant al seu pas, víctimes i injustícies. Però, tot i això, no invalida el 
voler de Déu sobre l’home i la dona. I la nostra tasca és actualitzar la voluntat de Déu. Per 
a que tots els esforços i treballs que apuntin cap a ella són ben mirats i aplaudits per tots. 

Per això em nego a fer o tenir “cap paper”; en la vida. Ara bé, aplaudeixo i m’uneixo a 
totes aquelles dones que desgranem la nostra raó de ser i, concretament en la vida 
religiosa: ser dones i ser consagrades. 

Segures i fermes en Aquell que ens ha cridat: Animem-nos a seguir reproduint la seva 
imatge, de manera que, amb l’Esperit al cor i el Crist a les mans, traspuem a tort i a dret la 
seva misericòrdia, saviesa, guiatge, ensenyança, el seu amor. Anunciem a tot arreu la 
Bonanova, segons el do que cadascuna ha rebut del Senyor. Amb el cap ben alt i els peus 
ben arrelats a la terra. Recorrem camins, pugen allà on calgui o baixem fins al mateix 
infern dels nostres germans més desvalguts, per tal que a tothom arribi l’anunci del Crist. 

Que el nostre bon fer -on sigui que ens trobem fent la missió- emmudeixi tota persona 
amb intencions distorsionades, ancorades en filosofies o postures excloents, que 
discriminen sense embuts, pensant tenir la raó i la veritat. 

Beneïdes som del Senyor! Benaurades si som del Senyor! 

Gna. Rosa Masferrer Felip, rsjg 

Arequipa, 3 de març de 2019 
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Avui, 8 de març, reivindiquem un cop més una societat igualitària on tothom, 
independentment de la seva identitat de sexe, gènere, edat, orientació sexual, classe 
social, cultura, religió o ètnia, tingui les mateixes oportunitats per formar-se, treballar  i 
tenir una vida digna. 
 
Defensem uns ideals feministes en els quals creiem que el patriarcat ens afecta a totes 
les persones, homes i dones. Creiem que el patriarcat es pot canviar perquè no està 
determinat per la nostra biologia o natura, sinó per una sèrie de constructes 
socials, polítics i econòmics. És per això que per aquest 8 de Març, dia de la dona 
treballadora: 

 
Defensem una educació basada en la tolerància, el respecte i la igualtat d’oportunitats 
entre totes les persones. Amb això volem aconseguir equitat en unes relacions socials 
molt més feministes i poder fer front aquelles de patriarcals que se sustenten en la 
desigualtat social i de classe. Cal que revisem la nostra educació i la què fem arribar a 
totes les persones del nostre entorn. També la utilització i la comercialització del cos de la 
dona. Revisem els privilegis que transmetem pel simple fet de ser home. Revisem totes 
aquelles limitacions que transmetem pel simple fet de ser dona. Tota la societat 
educa, per tant, tothom, TÚ, tens aquesta responsabilitat. 
 
Lluitem ara per una justícia feminista que contempli i formi part de tot aquest moviment 
social, que doni suport a la víctima i que condemni més justament del que es fa a 
l’agressor i/o institució. 
 
Hi han moltes malalties prevalents en el col·lectiu de dones que visibilitzen a través del 
cos el malestar que es pateix pel rol viscut com a dona a la societat: les càrregues 
domèstiques, la infravaloració vinculada per ser dona, l’abús de poder en les relacions 
sexuals, familiars, laborals… Totes aquestes situacions no són gratuïtes i esdevenen 
malalties psíquiques i físiques. Reconeixem i denunciem l'impacte patològic que 
exerceix sobre les nostres vides la desigualtat estructural del sistema patriarcal i 
capitalista. 
 

 
 
 

Parlar de les condicions de treball de les dones és parlar de precarietat: de menys 
contractacions o treballs sense contracte, de jornades abusives, de sostres de vidre, de 

Comunicat 8 març, Jornada de la Dona Treballadora - Pastoral Obrera 

de Catalunya 
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bretxa salarial, sense cotització a la Seguretat Social, de pensions de viudetat més baixes 
que les dels homes, de discriminacions per ser dones trans o dones migrants, 
d’economies submergides... 
 
Les feines relacionades amb les cures a les persones són treballs històricament associats 
al rol de la dona a la societat. I aquests treballs amaguen unes condicions laborals 
deplorables, sense garanties legals, ni dret a tenir pensió, exposades a tot tipus d’abusos. 
 
De tal manera que parlar de treball en clau femenina també és parlar de 
discriminació. Lluitem per uns convenis laborals justos on tots els sectors laborals 
estiguin en igualtat de condicions i drets. Lluitem per un futur amb un treball decent i de 
qualitat per tothom, amb unes oportunitats i proteccions equitatives. 
 
 

 
 
 

I en el si de la nostra pròpia Església també lamentem la presència del patriarcat, la 
verticalitat del sistema eclesiàstic i les nul·les oportunitats de les dones per arribar a 
assumir qualsevol responsabilitat. Hem de fer autocrítica i deconstruir l’androcentrisme 
imperant al nostre sistema eclesiàstic que alimenta les relacions de poder de l’home vers 
la dona. Critiquem les interpretacions masclistes de la Bíblia, volem lectures feministes 
de la Paraula de Déu que és Pare i Mare. Volem una Església assembleària i 
transparent on les dones també puguem accedir a qualsevol responsabilitat, inclòs 
el diaconat o el sacerdoci, on totes les veus comptin sense importar el seu gènere i es 
penalitzi durament qualsevol abús de poder. Des de la Pastoral Obrera de Catalunya 
volem reivindicar un model d’Església feminista on hi hagi els mateixos drets, tracte i 
oportunitats entre homes i dones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des de la Pastoral Obrera convidem a la reflexió personal, i en grup, dels 
micromasclismes que alimentem a diari. No vulguem canviar el món, canviem nosaltres, 
que som qui l’habitem; i construïm les realitats en les què vivim. 
 
I el 8 de març, la Pastoral Obrera ens sumem a la Vaga Feminista! Una vaga laboral, de 
cures, de consum i estudiantil (més informació vagafeminista.cat) 
 
Sumar-nos a la vaga és també manifestar la nostra solidaritat amb les dones que pateixen 
injustícia i proclamem el nostre compromís en la transformació del món, per fer real el 
Regne de Déu; una societat lliure, justa i pacífica a l’estil de Jesús de Natzaret. 
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Jornada de la Dona: “Manifestacions i concentracions” 
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Consagradas «per evangelica consilia» 
 
Donne, Chiesa, Mondo. 01 marzo 2019  
Traducció de l’original (italià) per a l’Horeb 

 
La vida religiosa apostólica merece sin duda una mirada atenta y escrupulosa,  porque en 
ella deben ser reconocidos y valorados tanto su capacidad de administrar las novedades 
del Evangelio cuánto su esfuerzo de transformación en estas últimas décadas. 
 
Son muchas y son muy diferentes las congregaciones religiosas. Además, aunque 
actualmente hay que constatar un movimiento de convergencia bastante generalizado, las 
instituciones se encuentran en momentos muy distintos de su proceso de realizar y 
actualizar su propio carisma. 
 
La vida religiosa apostólica, en el curso del tiempo y según los diferentes carismas, ha 
respondido a las necesidades dentro de los ámbitos en que se ha desenvuelto, creando 
proyectos portadores de sentido y que inevitablemente se han manifestado culturalmente 
en contra corriente, ya que ella ha apostado por los valores del Reino. Pero, como ha 
afirmado Marisa Moresco, invitándonos a la reflexión y al discernimiento, "si no 
cambiamos nuestros proyectos contraculturales, éstos responderán a la cultura de los 
siglos anteriores, pero no a la de nuestro siglo”. 
 
Hay que reconocer que, desde hace algunas décadas, la vida religiosa apostólica 
femenina poco a poco va disminuyendo numéricamente. Las comunidades están 
envejeciendo y las vocaciones a la vida religiosa son pocas. La fragilidad de las 
instituciones es una evidencia. Ante tal realidad hace falta preguntarse con la lucidez de 
Elena Lasida: ¿es la fragilidad un obstáculo o una oportunidad? 
 
Cada institución, en su propio ámbito, puede organizar la vida de un grupo con un 
proyecto común.  A partir de esta fragilidad, a las instituciones se les abre la posibilidad 
de convertirse en instancias de cambio, pero eso sólo será posible si las instituciones 
permanecen en movimiento. ¿Esta fragilidad, no consistirá quizás en permitir el paso de 
la fuerza a la fecundidad? ¿Del control como fuerza del número y la uniformidad, a la 
alteridad y a la integración de la diferencia? ¿Del dominio, entendido como intento 
puramente directivo, a la formación y al despliegue de las potencialidades de los 
miembros? 
 
En estas claves, recordadas por Elena Lasida, se pueden ver aspectos que tocan la 
dimensión relacional y la comunicación, es decir algo constitutivo en el plan antropológico, 
más allá de esta o de aquella actividad. La fragilidad se vuelve entonces ocasión para 
enseñar una riqueza escondida. Y el Espíritu se vale de la fragilidad, que no podemos 
esconder, para promover transformaciones que no habríamos sido capaces de realizar en 
momentos de mayor fortaleza. 

Mirada a la Vida Religiosa 
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Está emergiendo así en la vida religiosa femenina un cambio de paradigma. Se observa 
en las reflexiones de muchos capítulos generales, en el esfuerzo de la formación 
permanente, en la creciente colaboración entre las diversas congregaciones, en el 
cuidado de la escucha y la acogida inclusiva. Se está abriendo paso una manera de dar 
un nuevo significado al contenido de los votos, un sentido que sea más centrado sobre el 
objetivo y sobre las personas a que nos queremos dirigir. ¿Cómo estar hoy con los 
pobres y como vivir el Evangelio con ellos? ¿Cómo querer concretamente? ¿Cómo vivir a 
partir de la palabra de Dios escuchada con asiduidad y practicada en una realidad 
determinada? ¿Cómo situarse en nuestro mundo en proceso de cambio, a partir del Dios 
que se manifiesta en la historia? El nuevo paradigma se juega más en el modo de vivir, 
que en el cambio o en el mantenimiento de obras apostólicas y actividades. 
 
La vida religiosa apostólica femenina, más allá del menor o mayor reconocimiento que 
puede recibir de la Iglesia institucional, es obviamente algo más que una empresa de 
servicios. Su identidad se extiende a través de los signos del Reino que descubre, que 
trata de vivir y que potencia en la misión que realiza. Es ocasión para reflejar sobre las 

tres llaves de custodiar y de cultivar que 
vienen en las películas Dead Man Walking 
(1996), De los hombres y de los dioses (2010) 
y Marie Heurtin (2014), dónde encontramos 
claramente reflejadas las dimensiones sobre 
las cuales podemos concluir estas reflexiones. 
 
 
Hace falta crecer y ayudar a crecer, porque 
hablar de crecimiento es hablar de vivir y de 
dar vida. Vivir creciendo significa, partiendo de 

la palabra de Dios y de las ciencias humanas, tomar poco a poco conciencia de la clave 
que nos mueve desde nuestra interioridad y vivir comprometiéndonos en la realidad a 
partir del Evangelio. La vida religiosa femenina apostólica escucha la llamada a ir a las 
periferias existenciales y anunciar el Reino desde abajo, desde dentro, desde cerca. En 
particular, dónde está en juego la vida de los pobres y la dignidad de la persona, en 
comunión con quien camina delante de nosotros. 
 
La vida en comunidad permite construir un ámbito para acoger la singularidad de cada 
una, liberándola, para hacer de cada persona una singularidad, abierta a la ayuda 
recíproca, apostando por la cooperación y la amistad.  La vida comunitaria trata pues de 
ser lugar de acogida, de misericordia y de emancipación, más allá de la competitividad, 
sobre la base del sostén recíproco en la vida cotidiana. Este estilo de vida alternativo 
quiere ser un espacio abierto en el que otras personas puedan experimentar fraternidad, 
cualquiera que sea su condición. La fraternidad comunitaria se extiende a los laicos y a 
los presbíteros (sacerdotes) cuando el camino se hace común. Y el dinamismo 
comunitario es un proceso que presupone interaccionar reconociendo la riqueza del otro. 
Los obstáculos en las relaciones humanas no faltan, pero a través de ellos la persona y el 
grupo pueden crecer.  
 
En fin, la presencia del Espíritu y el seguimiento a Jesús a la luz de su Palabra estudiada 
y contemplada están llevando la vida religiosa apostólica a iniciar procesos y a 
acompañarlos, a ejercitarse en la escucha y a practicar el discernimiento, poniéndose de 
parte de los marginados de la historia. En el caso del carisma dominicano, sobre todo por 
la predicación. 

        Carmen Lanao 
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TEMPS DE QUARESMA, TEMPS 
ESPECIAL DE CONVERSIÓ 

 

 
 
 

Dimecres de Cendra 

 
CONSOL MUÑOZ 
Superiora general de les Franciscanes Missioneres 
 
CatalunyaCristiana 
3 març 2019 
 

El temps litúrgic de la Quaresma, l’inaugura el Dimecres de Cendra. És un temps que va 
de l’esmentat Dimecres de Cendra fins al Dijous Sant, abans del començament del 
Tríduum Pasqual. I és un dia penitencial per a tota l’Església, que implica l’abstinència i el 
dejuni.  
La Quaresma, estructurada com la tenim actualment, és el resultat d’un progrés evolutiu a 
través dels temps, però tenint sempre el mateix i únic objectiu: la preparació de la Pasqua. 
 
A finals del segle V, quan el dejuni d’aquest dimecres juntament amb el divendres següent 
van entrar a formar part de la quinquagèsima, com a preparació ascètica de la Pasqua, no 
era considerat com a inici de la Quaresma sinó únicament com a preparació a ella. Quan 
es va traslladar el començament de la Quaresma al Dimecres de Cendra, també es va fer 
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coincidir aquest dia amb el començament de la penitència. Aquest dia els penitents eren 
admesos a la penitència pública oficial i se celebrava la imposició de la cendra. 
 
A començament del segle VI es va voler assegurar que la Quaresma tingués 40 dies de 
dejuni efectiu, perquè els diumenges estaven exempts d’aquesta pràctica, i es va fer que 
comencés el dimecres anterior al primer diumenge, amb la qual cosa a partir de llavors 
aquest dimecres va obrir la Quaresma. 
 
Durant la imposició de la cendra (obtinguda de les palmes o rams del Diumenge de Rams 
de l’any anterior) se’ns diu: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli.» Amb això se’ns convida 
particularment al poble de Déu a la conversió, com a resposta a una crida de Déu. 
 
Per això, durant la Quaresma sovint es fan celebracions penitencials, perquè als fidels 
se’ns ofereixi l’ocasió de reconciliar-nos amb Déu i amb els germans, i arribar, d’aquesta 
manera, a celebrar el Misteri Pasqual amb un cor renovat. 
 
Concloc transcrivint les paraules que els nostres bisbes de les diòcesis catalanes ens han 
adreçat en una nota sobre la protecció de menors: «Demanem que a totes les 
celebracions religioses de les nostres diòcesis, el proper Dimecres de Cendra, dia 6 de 
març, en començar la Quaresma, que és temps de conversió, es pregui i es dejuni d’una 
manera especial per les víctimes dels abusos i fem nostra la ferma determinació del papa 
Francesc que assenyala que “l’abús sexual és un pecat horrible, completament oposat i 
en contradicció amb el que Crist i l’Església ens ensenyen”.» 
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Estación de Cuaresma presidida por el Santo Padre en la 

basílica de Santa Sabina en el Aventino, 06.03.2019 

Hoy Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma, ha habido una asamblea de oración con 
la forma de las "Estaciones" romanas, presidida por el Santo Padre Francisco. 

La ceremonia comenzó a las 16:30 con una plegaria en la iglesia de San Anselmo en el 
Aventino, a la que siguió una procesión penitencial a la basílica de Santa Sabina. 
Cardenales, arzobispos, obispos, los monjes benedictinos de San Anselmo, los padres 
dominicos de Santa Sabina y algunos fieles tomaron parte en ella. Al final de la misma en 
la basílica de Santa Sabina, el Santo Padre Francisco presidió la celebración de la 
Eucaristía con el rito de bendición e imposición de las cenizas. 

Publicamos a continuación la homilía pronunciada por el Papa después de la 
proclamación del santo evangelio. 

Homilía del Santo Padre 

«Tocad la trompeta, proclamad un ayuno santo» (Jl 2,15), dice el profeta en la primera 
lectura. La Cuaresma se abre con un sonido estridente, el de una trompeta que no 
acaricia los oídos, sino que anuncia un ayuno. Es un sonido fuerte, que quiere ralentizar 
nuestra vida que siempre va a toda prisa, pero a menudo no sabe hacia dónde. Es una 
llamada a detenerse, - un “detente”- a ir a lo esencial, a ayunar de aquello que es 
superfluo y nos distrae. Es un despertador para el alma. 

            El sonido de este despertador está acompañado por el mensaje que el Señor 
transmite a través de la boca del profeta, un mensaje breve y apremiante: «Convertíos a 
mí» (v. 12). Convertíos. Si tenemos que regresar, significa que nos hemos ido por otra 
parte. La Cuaresma es el tiempo para redescubrir la ruta de la vida. Porque en el camino 
de la vida, como en todo viaje, lo que realmente importa es no perder de vista la meta. Sin 
embargo, cuando estás de viaje, si lo que te interesa es mirar el paisaje o pararte a 
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comer, no vas muy lejos. Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿en el camino de la 
vida, busco la ruta? ¿O me conformo con vivir el día, pensando solo en sentirme bien, en 
resolver algún problema y en divertirme un poco? ¿Cuál es la ruta? ¿Tal vez la búsqueda 
de la salud, que muchos dicen que es hoy lo más importante, pero que pasará tarde o 
temprano? ¿Quizás los bienes y el bienestar? Sin embargo no estamos en el mundo para 
esto. Convertíos a mí, dice el Señor. A mí. El Señor es la meta de nuestro peregrinaje en 
el mundo. La ruta se traza en relación a él. 

             

Para encontrar de nuevo la ruta, hoy se nos ofrece un signo: ceniza en la cabeza. 
Es un signo que nos hace pensar en lo que tenemos en la mente. Nuestros pensamientos 
persiguen a menudo cosas transitorias, que van y vienen. La ligera capa de ceniza que 
recibiremos es para decirnos, con delicadeza y sinceridad: de tantas cosas que tienes en 
la mente, detrás de las que corres y te preocupas cada día, nada quedará. Por mucho que 
te afanes, no te llevarás ninguna riqueza de la vida. Las realidades terrenales se 
desvanecen, como el polvo en el viento. Los bienes son pasajeros, el poder pasa, el éxito 
termina. La cultura de la apariencia, hoy dominante, que nos lleva a vivir por las cosas 
que pasan, es un gran engaño. Porque es como una llamarada: una vez terminada, 
quedan solo las cenizas. La Cuaresma es el momento para liberarnos de la ilusión de vivir 
persiguiendo el polvo. La Cuaresma es volver a descubrir que estamos hechos para el 
fuego que siempre arde, no para las cenizas que se apagan de inmediato; por Dios, no 
por el mundo; por la eternidad del cielo, no por el engaño de la tierra; por la libertad de los 
hijos, no por la esclavitud de las cosas. Podemos preguntarnos hoy: ¿De qué parte estoy? 
¿Vivo para el fuego o para la ceniza? 

            En este viaje de regreso a lo esencial, que es la Cuaresma, el Evangelio propone 
tres etapas, que el Señor nos pide de recorrer sin hipocresía, sin engaños: la limosna, la 
oración, el ayuno. ¿Para qué sirven? La limosna, la oración y el ayuno nos devuelven a 
las tres únicas realidades que no pasan. La oración nos une de nuevo con Dios; la caridad 
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con el prójimo; el ayuno con nosotros mismos. Dios, los hermanos, mi vida: estas son las 
realidades que no acaban en la nada, y en las que debemos invertir. Ahí es hacia donde 
nos invita a mirar la Cuaresma: hacia lo Alto, con la oración, que nos libra de una vida 
horizontal y plana, en la que encontramos tiempo para el yo, pero olvidamos a Dios. Y 
después hacia el otro, con caridad, que nos libra de la vanidad del tener, del pensar que 
las cosas son buenas si lo son para mí. Finalmente, nos invita a mirar dentro de nosotros 
mismos con el ayuno, que nos libra del apego a las cosas, de la mundanidad que 
anestesia el corazón. Oración, caridad, ayuno: tres inversiones para un tesoro que no se 
acaba. 

            Jesús dijo: «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón» (Mt 6,21). Nuestro corazón 
siempre apunta en alguna dirección: es como una brújula en busca de orientación. 
Podemos incluso compararlo con un imán: necesita adherirse a algo. Pero si solo se 
adhiere a las cosas terrenales, se convierte antes o después en esclavo de ellas: las 
cosas que están a nuestro servicio acaban convirtiéndose en cosas a las que servir. La 
apariencia exterior, el dinero, la carrera, los pasatiempos: si vivimos para ellos, se 
convertirán en ídolos que nos utilizarán, sirenas que nos encantarán y luego nos enviarán 
a la deriva. En cambio, si el corazón se adhiere a lo que no pasa, nos encontramos a 
nosotros mismos y seremos libres. La Cuaresma es un tiempo de gracia para liberar el 
corazón de las vanidades. Es hora de recuperarnos de las adicciones que nos seducen. 
Es hora de fijar la mirada en lo que permanece. 

 

¿Dónde podemos fijar nuestra mirada a lo largo del camino de la Cuaresma? Es 
sencillo: En el crucifijo. Jesús en la cruz es la brújula de la vida, que nos orienta al cielo. 
La pobreza del madero, el silencio del Señor, su desprendimiento por amor nos muestran 
la necesidad de una vida más sencilla, libre de tantas preocupaciones por las cosas. 
Jesús desde la cruz nos enseña la renuncia llena de valentía. Pues nunca avanzaremos si 
estamos cargados de pesos que estorban. Necesitamos liberarnos de los tentáculos del 
consumismo y de las trampas del egoísmo, de querer cada vez más, de no estar nunca 
satisfechos, del corazón cerrado a las necesidades de los pobres. Jesús, que arde con 
amor en el leño de la cruz, nos llama a una vida encendida en su fuego, que no se pierde 
en las cenizas del mundo; una vida que arde de caridad y no se apaga en la mediocridad. 
¿Es difícil vivir como él nos pide? Sí, es difícil pero lleva a la meta. La Cuaresma nos lo 
muestra. Comienza con la ceniza, pero al final nos lleva al fuego de la noche de Pascua; a 
descubrir que, en el sepulcro, la carne de Jesús no se convierte en ceniza, sino que 
resucita gloriosamente. También se aplica a nosotros, que somos polvo: si regresamos al 
Señor con nuestra fragilidad, si tomamos el camino del amor, abrazaremos la vida que no 
conoce ocaso. Y ciertamente viviremos en la alegría. 
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la protecció dels menors  

 
 
 
 
Jordi Bertomeu, un implacable investigador de la Congregació per a la Doctrina de 
la Fe, allarga la curta estirp de catalans influents a la Santa Seu 
 
Daniel Verdú. El País 
Roma 2 MAR 2019  
 
 

 
 
Ningú coneixia aquell home silenciós que havia arribat a Xile acompanyant l’arquebisbe 
de Malta, Charles Scicluna. La crisi a la riba del Tíber s’havia enquistat i el Papa els havia 
enviat personalment per descobrir una veritat enterrada durant dècades per la cúpula 
eclesial xilena. El problema és que tan bon punt va tocar terra, Scicluna, prestigiós 
caçador de pederastes, famós per destapar el cas de Marcial Maciel (fundador dels 
Legionarios de Cristo), va començar a cargolar-se de dolor. La carambola va voler que 
una de les víctimes que interrogava, James Hamilton, fos precisament un prestigiós 
gastroenteròleg que li va diagnosticar en plena declaració un atac de vesícula i un ingrés 
hospitalari urgent. Va passar llavors que Jordi Bertomeu (Tortosa, 1968), un oficial de la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe, va prendre les regnes i va executar una 
impecable investigació en un dels principals casos d’encobriment d’abusos que va 
provocar la dimissió en ple dels bisbes xilens i l’aplaudiment, potser per primera vegada, 
de les víctimes. 

L’assot dels abusadors 
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Monsenyor Bertomeu (el Papa li va concedir aquest títol durant la investigació xilena), un 
home extremadament reservat i al·lèrgic a la premsa (i això al Vaticà equival a un 
blindatge a prova de bombes), va haver de donar la cara a Santiago davant dels mitjans 
després de la seva investigació. I aquesta va ser l’última vegada que se’l va poder sentir i 
fotografiar públicament. Liquidades les indagacions, va tornar a Roma, va informar del cas 
el papa Francesc, es va submergir en els seus arxius del palau de l’antic Santo Oficio i va 
continuar al capdavant d’una investigació basada en 64 entrevistes que havia fet a la 
nunciatura apostòlica de Santiago. El més curiós és que, originalment, havien de ser 15 
els testimonis concertats. Però va córrer la veu entre les víctimes, sempre bel·ligerants 
contra la jerarquia eclesial, que podien refiar-se del “català”. 

 
Juan Carlos Cruz, una de les víctimes del cas Barros –el bisbe que va encobrir les 
violacions del sacerdot de l’elit xilena Fernando Karadima–, va ser qui va donar el senyal. 
Membre influent de la comunitat de víctimes i hiperactiu a les xarxes, acostuma a explicar 
que havia perdut la fe abans de la visita del català. Ni tan sols el Papa havia volgut reunir-
se amb ells en la seva accidentada visita a Xile, on els va acusar de difondre calúmnies i 
va provocar l’incendi que es proposaven sufocar Scicluna i Bertomeu. “De seguida em 
vaig adonar que valia la pena. Se li nota, li surt pels porus. És la persona que tots els 
capellans haurien de tenir com a referent. És un home que entén perfectament la 
problemàtica. Sap com tractar-la, i no només des del punt de vista canònic, sinó també 
espiritual i humà. Quan vaig veure la qualitat de persones que eren, ho vaig explicar a 
tothom. He bregat durant vuit anys amb autoritats eclesiàstiques i conec les seves 
tàctiques. Però aquests homes volien ajudar. Si l’Església tingués més bertomeus, els 
que remen en contra ho tindrien molt més complicat”, assenyala Cruz per telèfon des de 
Filadèlfia, on resideix. 
 
Bertomeu, procedent de grups d’Acció Catòlica i fill d’una família sense sotanes, va ser 
ordenat el 1995 pel llavors bisbe de Tortosa, Lluís Martínez Sistach. Però va ser el seu 
successor a la diòcesi qui va apostar per ell i el va enviar a estudiar Dret Canònic a la 
Universitat Gregoriana a Roma, gran temple teològic jesuïta on altres catalans, com el 
pare Miquel Batllori o Josep Maria Benítez-Riera, havien construït la seva pròpia llegenda. 
Preparat, eficaç i directe, va tornar a destacar a Roma. En aquella època continuava 
anant i venint de Tortosa, on avui continua sent el vicari judicial de la seva diòcesi i manté 
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un perfil polític neutre. A la secretaria d’Estat, expliquen al Vaticà, ja s’havien fixat en ell. 
Abans d’acabar el doctorat, l’actual prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, 
el mallorquí Luis Ladaria, va sol·licitar el seu trasllat immediat a la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe per formar part de l’equip d’investigació dels Delicta Graviora. Una cosa 
semblant als Navy Seal del Vaticà per resoldre casos d’abusos a menors. 
 

 
 
I és cert el que diu Cruz. No hi ha gaire més bartomeus al Vaticà. Ni per la seva manera 
d’enfocar aquest tema, ni pel seu origen. I això que Catalunya i la Santa Seu conflueixen 
en alguns aspectes, sosté un sacerdot fent una passejada extramurs. Convé recordar que 
el poder sempre emana dels matisos, de les sfumature (subtileses), del que no es va dir, 
insisteix aquest curial. “I en això, el Vaticà i Catalunya comparteixen alguna cosa”. Ho 
saben bé els qui van passar per aquí. Una curta llista que refresca al telèfon l’escriptor 
Valentí Gómez, un altre català romanitzat que acaba de reeditar una versió ampliada 
d’aquell 31 jesuïtes es confessen (ara en són 38). Hi ha Miguel Huguet, de la secció II de 
la Secretaria d’Estat; Albert Bonet i Marrugat, que durant el Concili Vaticà II va formar part 
de la Comissió Pontifícia de l’apostolat Seglar. El cardenal Anselm Alvareda, que va ser 
prefecte de la Biblioteca Vaticana, o Ramon Julià, tants anys a la Congregació del Culte 
Diví. N’hi ha alguns més, si voleu, fins i tot Oriol Junqueras va passar un temps 
investigant a l’Arxiu Secret del Vaticà (que no té res de secret, tot i que a ell li agradi 
subratllar-ho). Pocs, tot i això, amb la influència i millor connexió amb el successor de 
Pere que té Bertomeu. 
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Víctor Codina, sj 
 
Siempre hemos oído hablar de la santidad de la Iglesia, una Iglesia sin mancha ni arruga. 
En la cúpula de San Pedro del Vaticano se reproducen en latín y griego las palabras que 
según el evangelio de Mateo, Jesús dirigió a Simón Pedro luego de su profesión de fe 
mesiánica: “Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno 
no prevalecerán contra ella“(Mateo 16,18). En el Concilio Vaticano I se afirma que la 
Iglesia, por su santidad y propagación, es un gran signo de credibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos ya sabíamos que la historia de la Iglesia no había sido tan gloriosa: cruzadas, 
inquisición, escandaloso poder temporal de los Papas de la Iglesia de cristiandad, guerras 
de religión, división de las Iglesias, evangelización unida a la espada colonial, 
antisemitismo y un largo etc.  
 
Juan XXIII con el Concilio Vaticano II inició  una gran reforma eclesial: vuelta a la fuentes 
de la fe cristiana, diálogo con el mundo moderno, ecumenismo, libertad de conciencia y 
religiosa, etc. Este movimiento conciliar, frenado en muchos aspectos en el invierno 
eclesial de los últimos años, ha sido retomado y profundizado con Francisco: Iglesia 
pobre y de los pobres, la alegría del evangelio, volver al Dios misericordioso, critica al 
clericalismo y a las tentaciones de la curia vaticana, denuncia de un sistema económico 
que adora al dinero, mata pobres y destruye la naturaleza; no a los muros y al 
armamentismo, cuidado de la tierra, un sínodo sobre la Amazonía, visita a campos de 
refugiados, Iglesia en salida y hospital de campaña etc.  
 
Y cuando comenzaba a florecer nuevamente la primavera eclesial, ha estallado 
¿casualmente? la tormenta de los abusos sexuales y pederastia de sacerdotes, 
religiosos, obispos, nuncios y cardenales, el silencio encubridor de las cúpulas 
jerárquicas, escándalo repetidamente magnificado por los medios de comunicación con 
toda morbosidad de detalles. Las víctimas de estos abusos, hasta ahora 
vergonzosamente calladas, comienzan a hacer escuchar su estremecedora voz.   
 
El prestigio eclesial está por los suelos, caen grandes figuras e instituciones hasta ahora 
muy respetadas; la jerarquía comienza a hablar de tolerancia cero y de la necesidad de 

Iglesia Pecadora 
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denunciar los abusos a la sociedad civil, han sido degradados y expulsados de sus 
cargos altos responsables eclesiales, alguna conferencia episcopal ha presentado su 
renuncia al Papa Francisco, hay reuniones de emergencia en Roma para responder a 
esta grave  situación. El pueblo cristiano se siente escandalizado y triste. Un viejo adagio 
latino afirma: Corruptio optimi, pessima, es decir, la peor corrupción es la corrupción de 
las cosas buenas, óptimas. La Iglesia ha pasado de ser un signo de credibilidad a ser el 
mayor obstáculo para la fe de muchos de nuestros contemporáneos.  
No vamos a negar la extrema gravedad de estos hechos, no es momento de presentar 
excusas, ni alegar que los abusos también suceden en otros ámbitos, sino que es tiempo 
de sentirnos confundidos y avergonzados, de pedir perdón a Dios y a las víctimas, de 
escucharlas, de buscar reparación y tomar serias medidas de cara al futuro: repensar la 
elección y formación afectivo-sexual de candidatos al ministerio ordenado, abrirse a 
nuevos ministerios, elaborar protocolos para la protección de menores, denunciar la lepra 
del clericalismo machista que abusa de su poder sobre menores y mujeres, etc. 
 
Pero en este momento de confusión, quizás pueda ayudarnos el complementar las 
catequesis sobre la santidad de la Iglesia con una serena afirmación de que la Iglesia es 
humana y divina, santa y pecadora, que continuamente hemos de convertirnos y pedir 
perdón a Dios, como acontece en la liturgia eucarística: la Iglesia necesita siempre ser 
reformada.  

 
Hemos de recordar que en el evangelio de Mateo, poco después de los versículos antes 
citados, cuando Pedro reprende al Señor ante el anuncio de la pasión, Jesús le dice que 
se aparte de su vista y le llama Satanás y piedra de escándalo (Mateo 16,21). Pedro 
además también negó a Jesús en la pasión. También Pablo había sido perseguidor de la 
Iglesia. Esta es la Iglesia de Pedro y Pablo, una Iglesia de pecadores convertidos. 
 
Los llamados Santos Padres, obispos lúcidos y santos de los primeros siglos, dicen que la 
Iglesia es “casta y prostituta”. Y el gran teólogo Karl Rahner, al comentar la narración  
sobre la mujer adúltera a la que Jesús salva de ser apedreada (Juan 8, 1-11), afirma que 
esta mujer cortesana perdonada, representa a la santa Iglesia, la esposa de Jesús.   
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Hemos de recordar que el Señor prometió a la Iglesia la venida del Espíritu y que en 
Pascua y Pentecostés el Espíritu santo descendió sobre ella y nunca la abandona. Esto 
significa que nunca el pecado ahogará la santidad de la Iglesia, santidad mucha veces 
oculta del pueblo fiel, de mujeres que llevan adelante la familia, de monjas que cuidan 
enfermos y ancianos, de sacerdotes misioneros que gastan su vida en tierras lejanas, de 
hombres y mujeres entregados a los demás, de movimientos obreros o indígenas que 
luchan por los derechos humanos, de tantos santos “de la puerta de al lado”. 
 

 
 

Ni terrorismo mediático, ni chantaje económico o político, ni encubrimiento jerárquico, ni 
escándalo farisaico, ni ingenuidad. No nos sorprendamos ni rasguemos las vestiduras. 
Somos pecadores, miembros de una Iglesia pecadora y santa a la vez, necesitamos pedir 
perdón a Dios y a las víctimas, necesitamos urgente conversión y acogernos a la 
misericordia del Señor: hemos de escuchar a las víctimas y desde su clamor reformar las 
estructuras eclesiales. Este puede ser un momento clave para una reforma eclesial a 
fondo.  
 
Pero en este proceso no estamos solos, nos acompaña el Espíritu del Señor. La Iglesia 
aparece en el credo en el tercer artículo, en nuestra profesión de fe en el Espíritu Santo: 
la Iglesia es santa por el Espíritu santo. Y este Espíritu que siempre actúa desde abajo, 
en momentos de caos y confusión, es el que ahora clama desde la voz de las víctimas. 
Escuchémoslo. Se debería completar el texto de la cúpula vaticana y añadir que Pedro no 
solo es piedra fundamental de la Iglesia, sino también piedra de escándalo y Satanás. 
Pero a pesar de ello, el Señor resucitado perdonó a Pedro y le confirmó en su misión 
pastoral de apacentar sus ovejas (Juan 21, 15-17). La verdadera historia de la Iglesia no 
es la historia de los Papas o de la jerarquía eclesiástica, sino la  vida de los santos y 
santas, muchas veces miembros anónimos, del santo Pueblo de Dios.  
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Llegida en el Ple del Parlament el dia 6 de març de 2019 

 

L'abús sexual és una de les pitjors formes de violència que pateix la infància, amb greus 
conseqüències que poden durar tota la vida. El 2017 es van presentar a Catalunya 549 
denúncies per abusos sexuals a infants. 

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant, del 1989, i la normativa 
vigent en matèria d'infància reconeixen a infants i adolescents el dret a ésser protegits de 
qualsevol forma de violència, incloent-hi l'abús sexual, i estableixen el deure dels poders 
públics d'adoptar mesures perquè aquesta protecció sigui efectiva. 

El Comitè dels Drets de l'Infant defineix àmpliament l'abús sexual i l'explotació infantils. 
Molts infants pateixen abusos sexuals que, tot i que els agressors no empren la força o la 
coerció físiques, són intrusius, opressius i traumàtics des del punt de vista psicològic. 

Més que en altres formes de violència, l'abús sexual infantil es caracteritza pel secretisme 
i l'aïllament de la víctima, sovint perquè l'agressor exerceix una posició de força i autoritat 
davant l'infant agredit. És per aquest motiu que la majoria dels casos romanen ocults i els 
que es revelen es troben amb un seguit de dificultats que afegeixen més dolor i patiment a 
les víctimes. 

Els darrers mesos han sortit a la llum nous casos de persones ja adultes que van patir 
abusos sexuals durant la infància, fet que ha de fer reflexionar sobre la importància de la 
detecció, l'abordament, la denúncia i la visibilització d'aquests casos. 

El Parlament de Catalunya és una institució compromesa en la lluita contra l'abús sexual 
infantil. En conseqüència i davant les denúncies de víctimes que s'han fet públiques els 
darrers anys, i concretament els darrers mesos, condemna i repudia qualsevol tipus 
d'agressió, abús o maltractament contra els infants. 

El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les víctimes d'abusos sexuals infantils i 
a llurs familiars, i els expressa la seva solidaritat. 

D'altra banda, el Parlament de Catalunya insta totes les institucions a assumir 
l'obligatorietat de complir l'observació general número 13 del Comitè dels Drets de l'Infant 
i, per tant, a impulsar mesures preventives, de detecció i d'acompanyament perquè 
aquestes situacions no tornin a succeir en els àmbits escolar, religiós o del lleure infantil i 
juvenil ni en l'àmbit familiar. 

Així mateix, el Parlament de Catalunya demana a totes les institucions i organismes 
competents que facin les investigacions i accions pertinents davant dels casos d'abusos 
sexuals, que ho comuniquin a les autoritats judicials i que col·laborin plenament amb la 
justícia a aclarir-los. 

Finalment, el Parlament de Catalunya condemna les paraules i actituds que pretenguin 
restar gravetat als abusos sexuals comesos per alguns sacerdots i demana a l'Església 
que comuniqui a la justícia ordinària els casos de possibles abusos sexuals dels quals 
tingui coneixement. 

 

Palau del Parlament, 4 de març de 2019 

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a les 

víctimes d'abusos sexuals infantils 
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ZENIT 
1 marzo 2019. Rosa Die Alcolea 
 

La atención humanitaria por parte de la Iglesia mexicana a los migrantes de la “caravana” 
procedente de Centroamérica, la importante participación en el Encuentro sobre ‘La 
Protección de los Menores en la Iglesia’, y la misión de los jóvenes mexicanos son los 
principales temas tratados en el encuentro del Papa con los obispos mexicanos, ha 
contado Mons. Rogelio Cabrera a la agencia Zenit. 
El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia privada al Presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, junto a los otros tres obispos dirigentes de la 
CEM: Mons. Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, vicepresidente; Mons. Alfonso 
Miranda Guardiola, obispo de Idicra y obispo auxiliar de Monterrey, secretario general; y 
Mons. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, tesorero general. 
 
Plan Pastoral 2031- 2033 
Los obispos mexicanos “Le llevamos el 
cariñoso saludo de parte del pueblo 
mexicano” y “le reiteramos el aprecio, 
apoyo y fidelidad de todos los hermanos en 
el episcopado”. Asimismo, los prelados de 
la CEM le entregaron un ejemplar del 
Proyecto Global de Pastoral 2031- 2033, y 
platicaron sobre la experiencia de la 
participación del Presidente de la CEM, en 
el Encuentro de Protección de menores, y 
todas las acciones recomendadas. 
 
Además, han dialogado con el Papa sobre 
la realidad que viven los hermanos 
migrantes “en su difícil paso a través de 
nuestro territorio nacional”, y la ayuda que 
les brinda la Iglesia, aseguran, y finalmente 
le compartieron el trabajo que hace la 
Iglesia católica, especialmente en el tema 
de “construcción de paz en México”.  
 
Exhortación del Papa 
El Santo Padre ha exhortado a los obispos 
mexicanos a tres primeras consideraciones: La atención a las víctimas, la formación de 
sacerdotes y la indicación de “reforzar y verificar las directrices de las Conferencias 
Episcopales elevándolas a un rango normativo, no solo indicativo”, dice el comunicado 
emitido por la CEM esta mañana. 
 
En el caso particular de México, ahora le corresponderá a la CEM “apoyar, supervisar y 
verificar en cada una de las diócesis”, el cumplimiento, por una parte, de los 
procedimientos canónicos establecidos, estos últimos de acuerdo a las Líneas Guías, 

Mons. Rogelio Cabrera, després de la reunió amb el Papa, 

apunta a “situar-nos a favor de les víctimes” i al “deure 

humanitari d’atendre” als migrants 
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aprobadas por los obispos de México, y validadas por la Santa Sede; y por otra, el 
Protocolo de aplicación civil, conforme a la legislación sustantiva y adjetiva penal de los 
diferentes Estados de la República. 
 
ZENIT: ¿Cómo se ha desarrollado la audiencia con el Santo Padre y de qué temas 
han hablado? 
Monseñor Rogelio Cabrera: Quien se encuentra con el Santo Padre, siempre se siente 
bien. Su amabilidad, su cortesía, su sentido humano siempre es impresionante. No creo 
que haya una persona que al verlo se sienta incómoda, al contrario. Muy agradecidos 
porque nos haya recibido en este diálogo, y porque nos ha dado la entrevista muy rápido, 
porque nosotros la solicitamos no hace más de 1 mes, y eso también refleja que el Papa 
quería este encuentro con nosotros. 
 
Los temas que tratamos fueron: Primero, agradecerle la visita que hizo hace 3 años. Está 
cumpliéndose ahora en febrero el tercer aniversario. Le informamos de las tareas que él 
nos encomendó cuando estuvo allá, de hacer un plan de pastoral serio y cualificado, –
fueron los calificativos que le puso al proyecto–. Ya se lo trajimos, se lo entregamos, ha 
sido un trabajo de 3 años de la Conferencia Episcopal, de escuchar diversos sectores de 
la sociedad y de poder llegar a formular la Iglesia que queremos ser en este momento en 
México. 

 
Mirando hacia Dios, dos acontecimientos para nosotros que enmarcan todo: Primero, el 
31 serán los 500 años de las apariciones de Guadalupe y el año 33 son los 2000 de la 
Redención de Cristo. Entonces, en vista de esos dos grandes jubileos, todo el proyecto 
pastoral tira hacia el año 31 y hacia el 33. 
 
Ya luego abordamos los temas que nos preocupan en México, los temas sociales: el 
primero de la migración, en esta cara nueva que tiene la migración en México, por las 
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caravanas, antes eran migrantes solitarios, ahora llegan en grupo. Esto nos pone frente a 
un desafío de atención fraterna para todos estos hermanos sin prejuzgarlos, sin estar 
haciendo teorías sobre el por qué de las caravanas, sino simplemente cumplir con 
nuestro deber humanitario de atenderlos. Hablamos también de la voluntad del Santo 
Padre de atenderlos humanitariamente e inclusive económicamente a las casas de 
migrantes para que atiendan los migrantes. 
 
Luego, abordamos el tema también de los jóvenes, este gran desafío para el mundo y 
para México. El Papa está a punto de entregar la exhortación de los jóvenes, esto 
también lo abordamos. Los jóvenes grita esperanza, oportunidades de trabajo, de futuro, 
y luego hablamos sobre la importancia de la formación de los sacerdotes. 
 
Fueron los temas principales, darle mi eco sobre lo que fue el encuentro de los 
presidentes episcopales por el abuso de menores por parte de clérigos. 
 
Z: ¿Cómo ha vivido usted este encuentro, pastoralmente y espiritualmente? 
M. RC: Ha sido impresionante, el encuentro tuvo 4 elementos que lo conformaron todo, 
muy importantes. Fueron: Oración; escucha de víctimas, respetando el anonimato solo en 
audio; las temáticas presentadas por los expertos, entre ellas la periodista mexicana 
Valentina, y luego el 
diálogo por círculos 
menores lingüísticos 
donde estuvimos los de 
habla hispana y los de 
habla portuguesa. 
 
Yo me quedo 
principalmente con estas 
consignas: Primero 
escuchar a las víctimas y 
ponernos de parte de las 
víctimas, los sacerdotes 
son nuestros 
colaboradores, son 
nuestros hermanos en el 
Ministerio pero no 
podemos olvidar que 
para un obispo, los niños 
y los jóvenes tienen el lugar que Cristo les ha dado en la Iglesia y en el mundo. Por eso 
nuestra total cercanía y nuestro deber de ponernos de parte de las víctimas. Lo segundo 
es escuchar. Que los obispos tengamos esa paciencia filial, esa paciencia oir el 
sufrimiento de las víctimas y de sus familias. 
 
El otro elemento importante que quedó bien claro es que tenemos que rendir cuentas 
desde luego a Dios, porque es un pecado gravísimo, pero luego también a la Iglesia 
porque es un delito contra el ministerio sacerdotal y rendirle cuentas a la sociedad, a la 
autoridad civil, a la ley, al poder judicial para que de acuerdo a la situación, pueda la 
autoridad decir cual es la sentencia que le toca a aquel que ha cometido un delito. 
 
También nuestra responsabilidad en la sanación de esas heridas, porque tenemos que 
ver que no queden solos, que tengan la salud espiritual y, sobre todo, la salud profesional 
de un psicólogo o de un psiquiatra. 
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Z: Al término del Encuentro sobre ‘La Protección de Menores en la Iglesia’ se 
anunció que se entregará un vademecum a todos los obispos. ¿Usted piensa que 
hacen falta otras medidas, además de este documento, a nivel global a todas las 
iglesias? 
M. RC: Tenemos dos medidas, vamos a decir, de supervisión. La primera que tiene que 
hacer la Conferencia Episcopal, donde él nos pidió reforzar y verificar que todo se está 
cumpliendo. Pero también, otra más cercana, la responsabilidad que tiene el arzobispo de 
una zona para que él esté atento, y si el Arzobispo es el que está incumpliendo el obispo 
de mayor antigüedad tiene que ver que se cumple con todo lo que está. Las normas, nos 
ha dicho el Papa, no son solo consejos, son normas, se tienen que cumplir. 
 
Z: Usted anunció recientemente que 152 sacerdotes han sido dimitidos del Orden 
sacerdotal en México. ¿Qué se está haciendo en México para la prevención de 
abusos? 
M. RC: Primero vamos a revisar toda la información para decirla de manera más precisa, 
la gente tiene que saber cual es la gravedad del problema en nuestro país, pero sobre 
todo, tenemos que cuidar los ambientes. Los ambientes en las parroquias, los ambientes 
en los seminarios, y prevenir, es otra de las tareas. Tenemos que ir con estas pruebas de 
idoneidad para el ministerio sacerdotal. Certificar los ambientes. Seminario menores 
donde hay menores de edad, escuelas, centros catequísticos, monaguillos, todos los 
lugares donde se mueven los niños jóvenes, tenemos que certificarlos también. 

 
 
Z: ¿Qué le parece la decisión del presidente López Obrador de conceder un 
permiso a los migrantes centroamericanos para residir un año en México? 
M. RC: Primero, la inicial, es muy buena, de que tengan un año de oportunidad para que 
no que sientan ilegales y nadie abuse de su permanencia en México. Eso es muy bueno y 
todos estamos de acuerdo. 
 
Ahora, como va creciendo el número, pues también el gobierno tendrá que revisar cuál es 
el papel que tiene que hacer. Yo creo que es bueno que todos tengan derecho a que en 
lo que les dan la cita para pedir su refugio pues anden en México con la libertad que tiene 



27 | 66 

 

quien es visto legalmente residente. Yo creo que eso evita mucho los abusos, tanto de 
grupos delictivos como también de policías corruptos. Somos del deseo de que todos los 
que llegan tengan este permiso de circular libremente. 
 
Z: ¿El Papa les ha encomendado, en este sentido, alguna labor en especial con los 
migrantes? 
M. RC: Él lo ha asumido como una tarea personal y a nosotros también, a los obispos, 
nos ha dicho que lo asumamos también, muy personalmente esta tarea. 
 
Z: 12.193 mujeres han sido asesinadas en México de 2015 a 2019, según un 
reportaje que publica hoy El Universal. Ocho mujeres por día. ¿Cómo trabaja la 
Iglesia en esta área?  
M. RC: Todos estamos sorprendidos de esta escala de violencia. Esto siempre es 
resultado de una cultura en la que se daña al más débil físicamente. Y la mujer es 
siempre víctima de violencia familiar y de violencia social. Sobre todo, creo yo que en las 
familias, tiene que haber esta capacidad temprana de informar lo que está sucediendo en 
casa, porque siempre habrá estos “valentones” que no miden lo que hacen y dañan 
seriamente a las mujeres. Y también las mujeres que están en situación de calle, la 
pobreza, por cualquier otra situación, están indefensas frente a cualquier abuso que 
puedan cometer ciudadanos o incluso policías. 
 
Estamos trabajando desde la Pastoral de la Mujer. Pero estamos rebasados de tanto 
problema que tiene el país. La trata de personas, este de las mujeres, los migrantes, los 
pobres en las calles, tenemos un crecimiento de indigencia en todas las ciudades. 
Monterrey, donde yo estoy de obispo, no damos abasto la atención para darles de comer 
a los que hay en la calle. México es un “florilegio” de dificultades. 
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Aclaraciones de ‘Como Una Madre Amorosa’ y oficina para 
manejar el abuso 

 
ZENIT.ORG marzo 04, 2019 
Deborah Castellano Lubov 
 
Se está considerando crear una oficina para supervisar la protección de menores, otra 
diferente a la actual Comisión Pontificia para la Protección de Menores… 
Ambos puntos fueron confirmados a ZENIT por el Arzobispo Charles Scicluna, presidente 
de la Conferencia de Obispos de Malta, el reformador encomendado por el Papa para 
combatir e investigar los abusos sexuales, y uno de los cuatro organizadores del reciente 
encuentro sobre la Protección de los Menores en la Iglesia en el Vaticano, del 21 al 24 de 
febrero, y el Arzobispo de Bombay, India, el Cardenal Oswald Gracias, otro de los cuatro 
prelados del comité organizador del encuentro, asesor del Papa, y presidente de la 
Conferencia Episcopal de India. 
 
Los comentarios se hicieron en el Augustinianum, el 24 de febrero, durante la conferencia 
de prensa final del encuentro para combatir el abuso sexual, convocada por el Papa, que 
reunió a los presidentes de las conferencias mundiales de obispos y otros representantes 
en la Iglesia y en la vida religiosa. 

El Arzobispo Scicluna y el Cardenal Gracias reflexionan sobre 

los pasos que se deben dar tras el Encuentro para la 

Protección de los Menores 
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Junto al Cardenal Gracias y el Arzobispo Scicluna –secretario adjunto en la Congregación 
para la Doctrina de la Fe del Vaticano– intervinieron el Padre Federico Lombardi, jesuita, 
presidente de la Fundación Vaticano Joseph Ratzinger – Benedicto XVI, moderador de la 
reunión; El padre jesuita Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección de 
Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana, y miembro de la Comisión Pontificia 
para la Protección de Menores, parte del comité organizador; la periodista mexicana 
Valentina Alazraki, que intervino en el Encuentro; Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio del 
Vaticano para comunicaciones; y Alessandro Gisotti, Director ad interim de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede. 
 
Cada día comenzó con oración, luego dos intervenciones por la mañana, otra por la tarde, 
cada una seguida por una sesión de preguntas y respuestas, y luego grupos de trabajo 
reflejando  las idiomas. Algunos puntos destacados de estos días fueron la liturgia 
penitencial del sábado por la tarde y la misa del domingo por la mañana. 

 
El Papa, después de la Misa del domingo y antes del Ángelus al mediodía, pronunció un 
discurso de clausura en el que pidió una “batalla total” contra los abusos, e enfatizó que 
se deben erradicar. Dijo que donde  surge un solo caso de abuso, “se trataría con la 
mayor seriedad”. También denunció los encubrimientos. Tres acciones inmediatas, entre 
las que aún se están considerando, incluyen un nuevo Motu proprio sobre el abuso para 
el Estado de la Ciudad del Vaticano, un vademecum proporcionado por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe para indicar a los obispos preguntas y respuestas sencillas 
sobre cómo manejar diversas situaciones, y grupos de trabajo para lugares sin recursos 
ni comprensión adecuada. 
 
Algunas víctimas, hombres y mujeres, estuvieron presentes durante los momentos de 
oración y dieron testimonios. Los organizadores se reunieron con algunas víctimas antes 
de la conferencia. 
 
Los oradores han recordado durante y antes del encuentro que ya existen protocolos 
sólidos para la cero tolerancia del abuso sexual hacia los menores y hacia la negligencia 
de los Obispos en el Motu Proprio Como una Madre Amorosa del Papa Francisco. 
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El problema es que los protocolos deben ser completamente observados, seguidos, y 
nunca ignorados o descuidados. Mientras que en algunas partes del mundo, 
especialmente en los países anglófonos, y algunas partes de Europa las han tomado en 
serio, otras partes del mundo no lo han hecho. 
 
Aclaración del Motu proprio Como una Madre amorosa 
 
Durante la conferencia de prensa del 22 de febrero, Cardenal Sean O’Malley, Arzobispo 
de Boston y Presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, 
comentó que se está preparando una aclaración a la aplicación del Motu proprio Como 
una Madre amorosa. 
 

ZENIT preguntó sobre la aclaración en la rueda de prensa, en la clausura del 24 de 
febrero de 2019. “Una de las cosas que debe aclararse mejor acerca de Como una Madre 
Amorosa, dijo el Arzobispo Scicluna a ZENIT, “es [que debe haber] más información 
sobre lo que sucede cuando un superior general o uno de los jerarcas de las 
congregaciones religiosas cometieron abusos, porque eso no está bien desarrollado en el 
motu proprio, como está”. Así que un futuro “reglamento”, como lo llaman, sin duda 
especificará este aspecto. 
 
“De lo contrario, el procedimiento es lo que es”, dijo, señalando: “Tendrá que ser aplicado 
a diferentes tipos de trabajos en las congregaciones de una manera que todavía no lo 
hace”. Señaló que ciertas congregaciones tienen congresos regulares, que son las 
reuniones del personal ejecutivo. Otros lo tienen cada mes. “Depende”, dijo el prelado. 
 
“No hay necesidad de un gran cambio de paradigma, no hay necesidad de eso”, señaló, 
sin embargo, este aspecto de un mayor desarrollo del aspecto sobre el liderazgo de las 
congregaciones religiosas, señaló, es “uno de los aspectos importantes que se necesita 
revisar en ‘Come una Madre Amorevole ”. 
ZENIT reconoció que había habido alusiones esta semana a la idea de crear un Consejo 
Pontificio para la Protección de Menores (algo más allá de la actual Comisión Pontificia 
para la Protección de Menores), y que otros, como Arzobispo Coleridge de Australia en 



31 | 66 

 

una entrevista reciente con otra publicación católica llamó a un oficio de alto nivel en el 
Vaticano para luchar en contra de los abusos y las raíces de la cultura clerical. 
 
Cardenal Gracias respondió a ZENIT, confirmando que la idea de una curia de este tipo 
surgió en las discusiones. “Gracias por la pregunta”, dijo, señalando que han discutido la 
posibilidad. 
 
“Tenemos la comisión actual, pero nos gustaría profundizar lo que tenemos”. Para la 
estructura apropiada que se está considerando, sería de suma importancia que 
“mantenga su libertad, que siga siendo autónoma, incluso si es dentro de la curia”. 
 
“Nunca debe ser una camisa de fuerza”. “Debemos mantener su libertad incluso en la 
curia, y esta es una de las cuestiones que estamos tratando de resolver”, dijo Cardenal 
Gracias, señalando que debe tener un poder independiente adecuado para ayudar a las 
diócesis y al Santo Padre. 
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ALBERT LLIMÓS 
Ara dilluns 4 de març del 2019 
 
L’any passat, Josep Maria Tamarit va començar el que pretén ser l’estudi més ambiciós 
sobre els abusos sexuals en l’Església catòlica a Espanya. Durant dos anys encapçalarà 
una investigació que realitzen conjuntament la Universitat Oberta de Catalunya, la 
Universitat de Barcelona i la Universitat del País Basc.  
 
Què n’esperen de l’estudi? 
Identificar els factors de risc dels abusos sexuals i saber per quina raó es produeixen en 
una institució com l’Església catòlica. Interessa tenirne coneixement perquè és la manera 
de poder-hi intervenir prevenint aquest risc i, per tant, reduint-lo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: PERE TORDERA 

 
I mentre es desenvolupa l’estudi, al Vaticà s’ha fet la cimera sobre els abusos 
sexuals. Com ho veuen?  
S’estan fent passos per reconèixer els fets, condemnar-los i prevenir que es puguin 
continuar produint, però sembla que alguns d’aquests passos són tímids, excessivament 
prudents, amb reticència i por d’afrontar plenament el problema. Encara no podem dir que 
aquest papat hagi assumit una responsabilitat plena sobre la qüestió. Falta una posició 
més clara per voler saber els riscos que la mateixa organització eclesiàstica comporta, i 
això és més dur d’afrontar: demana més coratge.  
Però hi ha hagut Esglésies locals que ho han fet, als Estats Units i a Alemanya, per 
exemple. Això implicaria que l’Església es plantegés qüestions com ara quina posició té 

“Hi ha més abusos en l’Església catòlica que en altres confessions 

que no tenen celibat” 
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davant la sexualitat, quina formació dona a les seves institucions educatives; discutir 
l’estat clerical, aquesta figura gairebé sacra que és el capellà, preguntar-se si això 
realment comporta un risc perquè hi hagi abusos, perquè la solitud dels religiosos és un 
factor molt important. 
 
Una solució seria obrir el tema de la sexualitat i replantejar el celibat? 
Són coses relacionades amb la solitud i el fet de no poder tenir una vida familiar o de 
parella. Els estudis d’altres països diuen que es produeixen més abusos de capellans 
diocesans, que estan més sols, que no pas de religiosos que viuen en comunitat. El factor 
comunitat pot ser un element de protecció. Si l’Església és capaç d’enfrontar-se a això, 
podria treballar en aspectes de la seva estructura i organització que podrien reduir 
aquests riscos.  
 
Què més s’hauria d’afrontar? 
La mateixa noció de pecat. A l’Església encara li falta fer passos. El pecat s’ha focalitzat 
en la transgressió individual i no en l’impacte que el comportant té en les víctimes. La 
reacció de l’Església, pel que estem sentint després de la cimera, és d’un cert nivell de 

superficialitat. Per exemple, la gran 
majoria de casos que ara apareixen a 
Catalunya ja han prescrit. Davant d’això, 
l’Església es pot instal·lar en una posició 
còmoda: “Ja no hi podem fer res”. 
Haurien d’assumir responsabilitats per fer 
gestos de reparació, per exemple 
material, a les víctimes.  
 
Però que no sembli que s’està 
comprant el seu silenci.  
Quan ens arriben informacions segons 
les quals algú vol denunciar un fet i la 
resposta de l’Església és pagar-li diners 
de sotamà o de manera poc transparent, 
la sospita és que s’està comprant el seu 
silenci. Una reparació hauria de ser amb 
uns criteris transparents i generalitzables. 
 
Tornem a la qüestió del celibat...  
L’Església ho hauria d’estudiar. En força 
països s’ha demostrat que hi ha moltes 
més denúncies d’abusos en l’Església 

catòlica que en altres organitzacions religioses d’altres confessions, i és clar que un dels 
elements singulars del catolicisme és el celibat obligatori que no tenen altres confessions. 
Per tant, s’ha d’estudiar molt seriosament aquesta qüestió.  
 
Per què costa tant denunciar?  
De vegades hi ha gent que fa servir aquest retard com un argument per fer pensar que la 
denúncia és poc creïble. Fins i tot hi ha sentències en aquest sentit. Això és no entendre 
les coses. Abans de fer una denúncia, la víctima ha de superar dues barreres: les 
personals, assumir que el que has patit és un abús i has de ser capaç de fer front al que 
suposa presentar la denúncia; i les socials, una víctima que veu que allò que li ha passat 
no sintonitza amb la imatge social que es té de l’Església i, per tant, se sent molt sola. Cal 
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molta valentia. És molt significatiu que quan es fa públic un cas en surten més al cap de 
pocs dies. El fet que l’Església hagi perdut la posició de domini social, amb el procés de 
secularització, afavoreix que ara hi pugui haver una revelació de fets.  
 
Hi ha gent que es queixa que els casos d’abusos de l’Església tenen més presència 
mediàtica del que representen realment.  
Els estudis mostren que més o menys una de cada cinc persones ha patit algun tipus 
d’abús durant la infància, més les nenes que els nens. Però hi ha aspectes específics dins 
l’Església: hi ha dades d’abusos en altres països com els Estats Units, on entre un 4% i 
un 5% dels religiosos catòlics tenien denúncies creïbles d’abusos sexuals; a Austràlia era 
un 7% i a Irlanda arribava a un 9%. És una part important del clergat. 
 
Espanya, per com és, s’assemblaria més a Irlanda que als EUA? 
Sí, és així. 
 
Per tant, ¿un de cada deu religiosos a Espanya hauria comès abusos?  
No ho podem afirmar, però podem dir que als països on s’ha estudiat més el tema han 
sortit aquests percentatges i a Espanya no hi ha diferències substancials pel que fa a 
l’organització eclesiàstica. Sí que hi ha un estudi del 1994 sobre els abusos sexuals a 
Espanya. És l’única enquesta amb una mostra representativa, amb una única pregunta, i 
en la qual s’especificava que un 1% dels enquestats havien patit abusos de l’Església 
catòlica. Si partim d’una població de 40 milions, serien 400.000 persones.  
 
La societat, la premsa, la política, el poder judicial... ¿haurien de fer autocrítica 
perquè això se sabia?  
Afecta tota la societat. Hi ha l’obligació de les institucions de conèixer què va passar, per 
exemple als internats durant el franquisme. Quan hi va haver més abusos va ser durant 
els anys 50, 60 i 70, i després va anar baixant perquè el nombre de menors en contacte 
amb religiosos ha disminuït, com també s’ha reduït el poder de l’Església 
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Un libro en Italia intenta indagar en este espinoso tema 
Gelsomino del Guercio | Ene 16, 2018 
Aleteia 
 

 
 
Sacerdotes y aspirantes a sacerdotes que se convierten en pedófilos encallecidos. ¿Qué 
empuja a esta degeneración? Ha intentado indagar en este delicadísimo tema Luisa 
Bove en “Abusi sessuali nella Chiesa? Meglio prevenire” (¿Abusos sexuales en la 
Iglesia? Mejor prevenir, Ancora editrice). 
 
La tragedia de los curas pedófilos comporta una doble problemática: psicopatológica al 
tratarse de pedofilia, pero también teológica en cuanto cometida por sacerdotes. ¿Cómo 
es posible que un problema de esta clase pueda suceder justo en un ambiente, 
como el eclesial, cuya linfa vital es exactamente la opuesta? 
Esta es la pregunta de la que hay que partir. Vaya por delante que la instrumentalización 
de la vocación, en este y otros casos, siempre es un riesgo, y que cuando empieza a 
suceder (a veces incluso antes de optar por ella) no empieza de manera patológica, sino 
con formas aparentemente buenas e incluso a veces bendecidas por los superiores. 
 
No es el caso de un sacerdote que duda de su vocación o que tiene “caídas”: en el caso 
de los abusos sexuales de este tipo, encontramos a personalidades perturbadas 
aparentemente muy devotas y piadosas, que no suelen manifestar crisis vocacionales, 
sino más bien una sublimación religiosa “un poco extraña”. 
 
El pedófilo se oculta, sabe esperar, halaga, empieza con discursos espirituales, previene 
los remordimientos de la víctima, y hace pasar las agresiones perpetradas como algo 
normal, incluso con valor espiritual. Y antes o después, vuelve y empieza de nuevo (la 
recaída es la norma). En esta empresa invierte, realmente, todas sus energías. Pero ¿qué 
puede empujar a un cura a convertirse en un peligroso pedófilo? 

¿Qué empuja a un sacerdote a cometer abusos sexuales contra 

menores? 

https://www.ancoralibri.it/index.php?route=product/product&product_id=8140
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1) Enamoramiento anómalo 
Escuchando las biografías de los pedófilos uno se queda asombrado de la terquedad, la 
destreza, la astucia, la tenacidad, la paciencia con la que el pedófilo persigue su plan, sin 
considerar el daño. 
 
Si en cambio consideramos las biografías de otros sacerdotes que no son pedófilos, sino 
que son considerados virtuosos por todos, se puede encontrar la misma tenacidad y 
seguridad, pero camuflada como virtud y celo por la causa del Señor: destreza en los 
negocios, astucia en las alianzas, terquedad para resistir en el lugar ocupado incluso con 
la evidencia de que uno se ha convertido en un impedimento, sin tener en cuenta el peso 
que sus decisiones pondrán sobre los hombros de su sucesor. 
 
En ambos casos, dedican sus energías a un vicio. Se enamoran del deseo de 
alcanzar su meta a cualquier precio. La diferencia estaría en la consecuencia, pero la 
causa sería común: un afecto desordenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Abuso de su profesión 
Raramente el pedófilo es un muerto de hambre, un fracasado en la vida, alguien que no 
tiene nada. Casi siempre es alguien de quien no se podría sospechar, uno que detenta un 
rol de autoridad o de poder. No pocos seminaristas viven el futuro sacerdocio como una 
meta con la que soñar, y no como un camino que hay que verificar en su desarrollo paso 
a paso. 
 
Estos abusos “inocuos” no son tan raros pues el sacerdote recibe el poder por mandato, 
por tanto, no es un poder merecido ni conquistado, y por tanto, está más fácilmente 
expuesto a usarlo a la defensiva. 
  
3) Valores de cobertura 
Cuando se descubre que un sacerdote es un pedófilo, de normal uno se “cae” de las 
nubes. ¿Quién podría haberlo imaginado? Es verdad, existen las acusaciones injustas 
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que proliferan en este tiempo de caza de brujas o de alta rivalidad (este tipo de acusación 
es un método impecable para quitarse de encima a un rival). 
 
Pero incluso cuando la acusación se prueba, la gente sigue sin creerlo, de ese cura tan 
generoso, dedicado a la gente, obediente, defensor de las normas incluso demasiado 
(difícilmente un pedófilo se reconoce en crisis vocacional, y raramente la abandona). Es 
ese “incluso demasiado” el que debería despertar sospechas. 
 
4) La formación “de riesgo”  
Estas tres dinámicas tocan tres elementos de la formación en los seminarios muy 
sensibles: la gestión de los afectos, el uso del poder, la función de los valores. Si en los 
años de formación (y sobre todo en la formación permanente) no son tenidos en cuenta, 
algo antes o después se desborda.  
 
Es evidente que la relación entre lo que sucedió antes y lo que sucederá después no es 
causa-efecto, y que los posibles signos premonitorios (difíciles de captar a simple vista, 
hay que admitirlo) deben ser leídos en el contexto de la historia de cada persona. 
 
 

 
 
 
Esto no quita que la vocación cristiana puede ser erróneamente interpretada por personas 
que usarán su rol de sacerdote (también) como cobertura para satisfacer (no 
demasiado conscientemente) proyectos más o menos fantasiosos y que ven en él 
promesas que no tienen nada que ver con una vocación verdadera. 
 
5) La llegada de la perversión 
Cuando los valores del sacerdocio, que deberían ser las piedras angulares de la propia 
elección vocacional, son “obedecidos”, proclamados, incluso practicados… pero “desde 
fuera”, cuando se quedan a nivel de andamio exterior de la personalidad, entonces, con el 
paso del tiempo y cuando la vida pide cuentas, se muestran cuán artificiales eran, caen y 
dan paso no a valores mejores, sino a un cierto tipo de perversión. 
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El periodista Juan Ignacio Cortés, autor de «Lobos con piel de pastor» 
 

CARME MUNTÉ 
CatalunyaCristiana 
3 març 2019 
 
El periodista Juan Ignacio Cortés reconeix que s’ho va pensar dos cops a l’hora 
d’acceptar la proposta de l’editorial San Pablo. Es tractava d’abordar en un llibre la 
qüestió espinosa dels abusos sexuals en el si de l’Església catòlica. «La primera reacció 

va ser, com ha fet l’Església durant molt de 
temps, ignorar el problema, però és una 
reacció que no ajuda gens», assegura 
Cortés. Va ser així com va posar fil a 
l’agulla i el maig passat va presentar a 
Madrid Lobos con piel de pastor (Editorial 
San Pablo).  
Més recentment, s’ha presentat a 
Barcelona, a la Llibreria Claret.  
 
Com va anar canviant la seva percepció 
a mesura que s’endinsava en el tema?  
La primera imatge que tenim és la d’un 
capellà que s’excedeix en les mostres 
d’afecte, però quan llegeixes sobre el tema 
t’adones que això ha estat així en moltes 
ocasions, però que en moltes d’altres hi ha 
hagut veritables depredadors sexuals: 
sacerdots que han abusat de centenars de 
víctimes i que per això han comptat amb la 
connivència i el silenci còmplice de la 
jerarquia eclesiàstica. Bisbes, arquebisbes i 
cardenals que, davant de comportaments 
repetits d’abusos, han amagat els fets per 

por de l’escàndol o fer mal al sacerdot, al qual han anat traslladant de lloc en lloc, amb la 
qual cosa han multiplicat el nombre de víctimes.  
 
El problema es va començar a afrontar amb Benet XVI i Francesc, però ve d’abans. 
Als anys cinquanta el pare Gerald Fitzgerald, responsable d’un centre de rehabilitació de 
sacerdots amb problemes, va indicar que els clergues responsables d’abusos sexuals de 
menors haurien de ser expulsats del ministeri. Als anys vuitanta els sacerdots Thomas 
Doyle i Michael Peterson i l’advocat Ray Mouton van advertir els bisbes nord-americans 
de l’enorme dimensió i les implicacions de la crisi. Va ser el primer gran senyal que el 
problema hi era. 
 
L’Església es juga la credibilitat en la manera de fer front al problema?  
Crec que el papa Francesc té una voluntat decidida d’afrontar el problema per dos motius: 
perquè és un problema que l’horroritza i perquè sap que l’Església s’hi juga la credibilitat. 
En aquest afer, no és possible sostenir la política «que la teva mà dreta no sàpiga el que 

«Els abusos requereixen tolerància zero i transparència mil» 
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fa l’esquerra». En aquesta cruïlla està en joc el concepte de l’Església com a Poble de 
Déu, al servei de la gent, i no com una estructura més de poder que quan es veu atacada 
es defensa i mira de salvaguardar l’honor costi el que costi. 
 
Les conferències episcopals han arribat a la cimera sobre la protecció del menor, 
celebrada al Vaticà del 21 al 24 de febrer, amb les tasques encara per fer?  
Certament, la cimera hauria d’haver estat la culminació d’un procés que s’hauria d’haver 
donat en les diferents conferències episcopals, però en molts casos no ha estat així. En 
aquest sentit, a Espanya els signes no són bons.  
 
Quins deures té pendents la Conferència Episcopal Espanyola?  
El Papa ha demanat a les diferents 
conferències episcopals que els 
bisbes es reuneixin amb les víctimes. 
A més, els protocols de la Conferència 
Episcopal Espanyola en matèria 
d’abusos són molt defensius. A les 
víctimes se les esmenta poc i quan se 
les esmenta són tractades gairebé 
com una amenaça. En canvi, el 
protocol model de la Pontifícia 
Comissió per a la Tutela de Menors 
del Vaticà diu que a les víctimes cal 
atendre-les en les seves necessitats 
psicològiques, socials i pastorals. 
Altres deures pendents són dur els 
casos davant la justícia i allò referent a 
prevenció i indemnització. Finalment, 
cal crear una oficina d’atenció, no 
només per denunciar sinó també per 
ajudar i acompanyar. A Espanya un 
grup de particulars ha creat el grup 
Betània [veure número 2.056 de 
Catalunya Cristiana»]. Això és el que 
hauria d’haver fet la Conferència 
Episcopal Espanyola o les diòcesis.  
 
De què té por l’Església?  
Al final, totes les institucions tenen por 
que la seva reputació s’embruti. Per 
això tendeixen a amagar els 
escàndols. Però se suposa que 
l’Església és una institució dotada 
d’uns valors morals superiors als 
d’altres institucions. En aquest sentit, 
proclama uns estàndards morals més elevats. Doncs també és normal que se li demanin 
comptes a aquests estàndards morals més elevats.  
 
Els abusos sexuals són reflex d’una societat abusadora?  
L’abús sexual és sobretot un abús de poder i és símptoma d’una societat en la qual es 
valora tenir poder a molts nivells, també en l’Església, on s’hauria de valorar la capacitat 
de servei. El sacerdot o religiós que comet aquest abús ho fa precisament perquè es val 
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de la seva posició dins de l’Església. Té accés als nens de la catequesi perquè és un 
sacerdot. A més, com que està per sobre d’ells sap que és molt difícil que un nen el 
denunciï.  
 
Vist des d’aquí semblaria que és un problema només de l’Església anglosaxona. 
Realment, hi ha diferències en relació amb l’Església llatina?  
Aquesta va ser una de les grans preguntes que va guiar el llibre. Hi ha una diferència 
cultural entre els països llatins i els anglosaxons, però els abusos s’esdevenen en tots els 
contextos culturals i geogràfics. La diferència és a l’hora d’afrontar-los. Llavors sí que 
entra en joc el factor cultural. A Irlanda l’escàndol va esclatar el 1996 arran de l’emissió 
d’un documental de tres episodis en la televisió pública. Després del segon episodi, el 
primer ministre irlandès va comparèixer en públic per demanar disculpes, perquè els 
abusos s’havien comès en institucions de l’estat confiades a religiosos, i va anunciar una 
comissió d’investigació completa, imparcial i independent. A TV3 es va emetre el 
documental Els internats de la por, que descriu patrons d’abusos idèntics en internats 
franquistes, però ningú no va sortir a demanar explicacions ni a l’Església ni a l’Estat 
espanyol.  
 
En el seu llibre defensa que com tota crisi també és una oportunitat. Quines passes 
s’han de fer perquè realment sigui així?  
És una oportunitat per posar el comptador a zero, però encara hi ha moltes passes a fer. 
Es podria resumir en tolerància zero i transparència mil. Ara mateix no n’hi ha. Pel que fa 
als passos a fer són diversos. Primer, el protocol de la Comissió Pontifícia per a la Tutela 
de Menors hauria de ser posat com a regla universal de l’Església. En segon lloc, s’hauria 
d’obligar totes les diòcesis a posar en marxa una comissió d’investigació independent, 
com ja s’ha fet a França, Alemanya, Irlanda o els Estats Units. En tercer lloc, s’hauria 
d’aixecar el secret vaticà sobre els processos canònics, sempre protegint la intimitat i 
privacitat de les víctimes. 
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5 març 2019 
 
Aquest dimarts apareix en diversos mitjans de comunicació la denúncia que un exalumne 
fa contra el pare Pere Sala Sust per presumptes abusos a dos germans, antics alumnes 
del col·legi de Sarrià, als anys 80. 
 
La Companyia de Jesús i Jesuïtes Educació volem manifestar la nostra consternació i 
dolor per qualsevol tipus d'abusos ocorreguts en els nostres centres, o comesos per algun 
jesuïta. 
 
El passat 13 de desembre, i conscients no només de la necessitat de protegir el present, 
sinó d'aclarir el passat, vam fer pública la decisió de començar una investigació en els 
centres de la Companyia de Jesús a Catalunya, investigació que anirà fent-se extensiva 
gradualment a tot Espanya. El cas del pare Tó ens va urgir a mirar enrere. 
El nostre compromís és ferm i la nostra voluntat de respondre amb transparència també. 
Davant les informacions aparegudes avui a El Periódico i a Rac1 sobre el pare Sala ens 
agradaria informar: 
 
El passat 21 de febrer, i en el marc d'aquest procés d'investigació i escolta, vam tenir una 
primera conversa amb Jordi de la Mata, que va explicar que tant ell com el seu germà 
haurien estat víctimes d'abusos sexuals per part del Pare Pere Sala els anys 80, quan 
estudiaven al col·legi Sarrià. 
 
Dos dies més tard vam contactar amb el seu germà, que actualment viu a Mèxic, i va 
confirmar la història. 

Comunicat de la Companyia de Jesús i Jesuïtes Educació 
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Des del primer moment hem manifestat a tots dos germans la nostra acollida, suport i el 
desig de buscar la veritat i la justícia. També els hem insistim que els aniríem informant 
dels passos que es donessin. 
 
El pare Sala té 94 anys. S'ha incoat un procediment canònic per investigar el cas. Ha estat 
informat de les acusacions, i davant la gravetat de les mateixes, seguim intentant aclarir el 
que ha passat. 
 
Els denunciants han decidit presentar una denúncia i fer-ho avui públic. Creiem que estan 
en el seu dret de fer-ho així. Lamentem i comprenem si senten que el nostre procés va a 
poc a poc, alhora que reiterem el nostre suport i el nostre compromís contra la xacra dels 
abusos. Manifestem també la nostra disposició a col·laborar amb la justícia en el que es 
pugui requerir de nosaltres. 
 
Davant de les acusacions d'encobriment que s'han fet, volem aclarir que aquesta és la 
primera vegada que hem tingut constància d'alguna acusació semblant referida a Pere 
Sala. A "El Periódico" s'afirma que el director general de Jesuïtes Educació, hauria 
confirmat a tots dos germans que consten altres queixes sobre aquest jesuïta i que va 
estar temporalment apartat de la docència. Aquesta informació no és certa. Fins al 
moment no hem trobat ni en arxius, ni en converses amb els qui llavors tenien 
responsabilitats a l'escola, acusacions contra el jesuïta. Fins que els germans Mata es van 
posar en contacte amb nosaltres no teníem sospita o alerta d'abusos o conductes 
impròpies per part del religiós. 
 
Davant de tot això, volem reafirmar: 
 

▪ La nostra petició de perdó, que ja en altres ocasions hem expressat, pel dany 
irreparable causat per algun dels nostres companys a aquells a qui havien de 
cuidar i protegir. 

 
▪ La nostra determinació i el compromís radical de convertir tots els nostres centres 

en espais segurs. Això inclou programes de formació i prevenció a totes les nostres 
comunitats educatives; tallers i formació a famílies, alumnes i educadors per 
prevenir, detectar i gestionar casos d'abusos o conductes impròpies; i el protocol 
que estableix el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el de 
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. 

 
▪ La nostra voluntat de ser transparents. El correu escoltar@fje.edu segueix a 

disposició de qui vulgui fer-nos arribar alguna informació o inquietud sobre abusos 
ocorreguts en institucions de la Companyia de Jesús a Catalunya. En altres llocs 
on la Companyia de Jesús és present ja s'estan preparant les corresponents 
investigacions. 

 
Agraïm totes les mostres de suport i confiança que en moments tan difícils ens estan fent 
arribar famílies, amics i antics alumnes. 
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NOTÍCIES I INFORMACIONS  

 
 
 

 

SAN JUAN DE DIOS 
“Un hombre apasionado por Dios y compadecido del enfermo 

y del pobre” (Papa Francisco) 
 
A todos los Hermanos y Colaboradores, miembros de la Familia Hospitalaria de San 

Juan de Dios 
 
Cuando apenas hemos concluido el LXIX 
Capítulo General de la Orden llega la fiesta de 
San Juan de Dios, nuestro Fundador, motivo 
apropiado para dirigirles a todos mis primeras 
palabras y sobre todo para enviarles mi 
felicitación y mis mejores deseos de que todos 
celebremos con mucha alegría la solemnidad 
de nuestro Patrono. 
 

Todos han seguido con interés el Capítulo 
General y las diferentes sesiones y etapas del 
mismo. Como siempre ha sido un momento 
fuerte de comunión y de fraternidad en la 
hospitalidad, vivido con mucha intensidad y con 
una permanente actitud de discernimiento, 
vislumbrando la luz del Espíritu Santo y 
escuchando Su voz, para dar respuesta con la 
máxima fidelidad a la misión que se nos pide a 
la Orden. 
 

El tema del encuentro capitular ha sido “Construyendo el futuro de la hospitalidad”. Es 
algo más que un título. Implica una actitud dinámica permanente por construír, por 
renovar, por vivir en fidelidad, por dar respuestas nuevas a los tiempos nuevos. Por lo 
tanto exige construír odres nuevos para que puedan recoger el vino nuevo de la 
hospitalidad, que además de ser el cimiento de nuestra Casa, de nuestra construcción, es 
también lo que la llena de luz y de sentido. 
 

En esa dirección y con esos objetivos hemos trabajado en Roma durante más de tres 
semanas, tratando de encontrar las líneas de futuro para nuestra Familia de San Juan de 
Dios. Seguramente muchos ya habrán sido informados en las Provincias y próximamente 
se publicará el documento conclusivo, con algunos discursos y la programación para el 
sexenio que acabamos de iniciar. 
 

Un momento muy especial y emocionante para todos fue la Audiencia privada que el 
Papa Francisco nos concedió el día 1 de febrero. Fue una mañana muy importante 
porque, además de recibir la hospitalidad del Papa en su Casa y de poder compartir y 
hacernos fotos con él, nos dirigió un Mensaje lleno de luz y de inspiración que, junto a las 
Declaraciones finales, formará parte e inspirará el programa del Gobierno General en los 
próximos años. 
 

8 de març celebrem la solemnitat de Sant Joan de Déu 
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El Mensaje es corto  pero  lleno  de  luz  y  profundidad.  Es para  leerlo  y  reelerlo,  
meditarlo  en profundidad, orar con él y compartirlo con los Hermanos y Colaboradores. 
Les invito vivamente a ello. No falta la referencia a San Juan de Dios, nuestro Fundador 
cuando dice:  “Por favor, no hagan de la Orden Hospitalaria un ejército cerrado, un coto 
cerrado. Dialoguen, debatan y proyecten juntos, desde sus raíces, el presente y el futuro 
de su vida y misión, escuchando siempre la voz de tantos enfermos y personas que los 
necesitan, como lo hizo san Juan de Dios: un hombre apasionado por Dios y 
compadecido del enfermo y del pobre”. 
 

Todo un programa de vida, bajo la guía de San Juan de Dios. Recordemos sus  palabras: 
“Amad a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas del mundo, pues por mucho que 
vos le améis mucho más os ama Él. Tened siempre caridad, porque donde no hay caridad 
no hay Dios, aunque Dios en todo lugar está” (Luis Bautista 15).Pido a Dios e invito a 
todos los miembros de nuestra Familia Hospitalaria de San Juan de Dios tener la audacia 
de vivir apasionados por Dios y con un corazón que como el Buen Samaritano se 
compadezca delante de toda persona enferma, pobre y necesitada. 
 

Iniciamos un nuevo sexenio llenos de esperanza y confianza en el Señor y en todos los 
miembros de nuestra  Familia. Todos los miembros del nuevo Gobierno General  daremos  
el  máximo para  seguir construyendo y haciendo visible cada día la hospitalidad del 
Evangelio que encarnó como nadie San Juan  de  Dios. Son muchos los desafíos y las  
responsabilidades, pero estamos convencidos que contamos con la ayuda del  Señor, de  
San Juan de Dios y de toda la Orden. En comunión y  con audacia. En los próximos días 
el nuevo Gobierno General iremos a Granada para poner este nuevo sexenio bajo la  
protección de nuestro Fundador y para  beber e inspirarnos de su vida y de su ejemplo. 
 

Como siempre en estas fechas deseo informaros del resultado de la campaña del año 
2018 para el proyecto de “Akassato (Cotonou), de la Provincia de San Riccardo 
Pampuri (Benin-Togo)” El total recibido ha sido de 305.451,73 euros, fruto de la 
solidaridad de todos, por lo que una vez más osdoy mi más sincero agradecimiento. 
 

 Al mismo tiempo os comunico que con motivo del Capítulo General abrimos una  
campaña para ayudar a nuestras Obras de Venezuela bajo el título: “Comida Solidaria 
Compartida”, para atender las necesidades 
de desnutrición de la población, 
especialmente infantil. Lo recaudado hasta la 
fecha asciende a 100.000 euros. Hemos  
pensado no abrir una nueva campaña para  
2019, sino  dejar abierta la de Venezuela  
durante el año, invitándoos a seguir apoyando 
este proyecto a quiénes no han tenido  
oportunidad de hacerlo e incluso a quienes ya 
lo habéis hecho. Gracias de nuevo por 
vuestra solidaridad y vuestra generosidad con 
quienes menos tienen. Feliz fiesta de San 
Juan de Dios para todos. Que su pasión y su 
dedicacióna los pobres y enfermos nos  
estimule a crecer y a seguir construyendo entusiasmo y audacia el futuro de la  
hospitalidad  a toda nuestra Familia Hospitalaria al inicio de este nuevo sexenio. 
 

Unidos en el Señor y en San Juan de Dios, recibid un abrazo fraterno 
 

Hno. Jesús Etayo 
Superior General 
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Enraizado en lo más profundo de la persona humana, el derecho a la libertad religiosa 
florece o se marchita junto con todos los derechos humanos, de tal manera que el respeto 
a los mismos puede ser considerado como la "prueba de fuego de todos los demás 
derechos humanos". 
 
Ciudad del Vaticano 
VATICAN NEWS 
5 març 2019 
 
Mons.  Ivan Jurkovič, Observador Permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas y 
a otras organizaciones internacionales en Ginebra, presentó el informe de la Relatoría 
Especial sobre la libertad de religión o de creencias,  en el 40º período de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos. 
 
Aprender de la experiencia 
Comenzó su alocución haciendo un llamado a aprender de la experiencia: “Después de 
los actos de barbarie que habían indignado a la conciencia de la humanidad en el siglo 
pasado, la comunidad internacional acordó poner la libertad de religión y las convicciones, 
junto con el derecho a la libertad de expresión, como uno de los principales pilares de la 
arquitectura de los derechos humanos”. 
 
El prelado constata los avances en materia de jurisprudencia: “A lo largo de los últimos 
decenios, el marco jurídico internacional sobre este derecho ha ido en aumento de 
manera sólida y constante, y se refleja en las constituciones regionales y nacionales”. 

 
Avances y retrocesos 
Sin embargo, constata que también existen retrocesos, abusos,  no en materia jurídica, 
sino por resistencias:  “en primer lugar, por la difícil situación de las víctimas que, en 
tantos casos y en algunas partes del mundo, enfrentan valientemente la discriminación, la 

La llibertat religiosa floreix al costat de drets humans. Mons. Jurkovič 
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intolerancia, la agresión y el encarcelamiento; e incluso la muerte por permanecer fieles a 
su conciencia”. 
 
Jurkovič profundiza un poco más: “cuando a las personas y a los pueblos no se les 
permite vivir y celebrar en coherencia con sus convicciones más profundas, los lazos que 
mantienen unidas las comunidades se disuelven y la violación de los derechos generará, 
a menudo, una crisis violenta”. 
 
El Observador de la Santa Sede compara esta realidad con la actual crisis del 
multilateralismo y expresa los deseos de la Santa Sede: “aboga por la aplicación universal 
e imparcial de este principio fundamental. En particular, los esfuerzos ofrecidos por 
algunos gobiernos para ayudar a los cristianos perseguidos en todo el mundo, así como el 
establecimiento de marcos jurídicos eficaces que respeten este principio”. 
 
Para el Observador de la Santa Sede es peligroso como algunos políticos y agencias 
internacionales quieren restringir este derecho humano a la libertad de religión. 
 
Finaliza su participación  afirmando: “Una protección efectiva del derecho a la libertad de 
religión y de creencias, junto con el derecho a la libertad de expresión, ayudaría a 
garantizar un futuro inclusivo, y que podría conducir hacia una implementación exitosa de 
la Agenda 2030”. 
 
 
 
 
 
 
 
La beatificació del servent de Déu Marià 
Mullerat i Soldevila, pare de família i metge 
de professió, mort el 13 d’agost de 1936 a 
El Pla, prop d’Arbeca, per odi a la fe, se 
celebrarà el dissabte dia 23 de març 
d’aquest any 2019, a les 11.00 h, a la 
Catedral.  
 
Serà presidida pel cardenal Angelo Becciu, 
prefecte de la Congregació de la Causa 
dels Sants.  
 
Amb motiu d’aquesta important celebració 
—serà la primera beatificació que tingui 
lloc a la Catedral— s’ha activat aquesta 
pàgina web 
(http://beatificaciomullerat.arqtgn.cat), a la 
que també es pot accedir des del web de 
l’Arquebisbat, on s’hi pot trobar la biografia 
del servent de Déu, documentació 
d’interès, materials com ara el logotip, 
l’estampa o les pregàries; un recull 
d’articles, notícies o actes d’agenda, entre 
altra informació.  
 

Marià Mullerat i Soldevila serà beatificat el dissabte dia 23 de març 

a la Catedral de Tarragona 

http://beatificaciomullerat.arqtgn.cat/
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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).  
 
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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PEIO SÁNCHEZ 

Director del Departament de cinema de l’arquebisbat de Barcelona 

 

En uns Oscar on el mal avança implacable en pel·lícules com La favorita, 
de Yorgos Lanthimos, o El vicio del poder, d’Adam McKay, el costat 

lluminós de la força està representat per Green Book (Oscar a la millor pel·lícula), de 
Peter Farrelly.  

Recepta d’èxit per al públic assedegat d’una mica 
de bondat, ens ofereix una barreja d’una història 
d’amistat tipus Ara o mai, de Rob Reiner, sobre el 
fons del racisme a l’estil de Crema Mississippi, 
d’Alan Parker i amb la inspiració d’una road movie 
com Tot passejant Miss Daisy, de Bruce Beresford. 
Farrelly supera el seu historial de comèdies 
gamberres que va realitzar amb la complicitat del 
seu germà Bobby i el to de les quals el podria de‚inir 
Dos ximples molt ximples (1994).  

El secret de Green Book rau en dos grans actors, 
Viggo Mortensen i Mahershala Ali (Oscar al millor 
actor de repartiment), que interpreten 
magistralment. El primer, com a Tony Lip, un goril·la 
de club nocturn, casat italianament i tan pobre com 
racista. Mentre que l’actor negre el nom del qual en 
hebreu signi‚ica «ben aviat hi haurà saqueig i 
destrucció» broda un pianista de fama mundial, 
alcoholitzat i solitari, que vol reptar la desigualtat i 
que passeja el seu art pel sud racista dels Estats 
Units. Per al viatge contracta, com a xofer, en Tony i 
El llibre verd, on s’assenyalen els pocs establiments on els afroamericans poden 
descansar segurs.  

Dues classes socials distants, dues races diverses i, de passada, dues identitats sexuals 
diferents. L’arc de transformació consistirà a buscar un punt de trobada que serà 
representat per unes cartes d’amor i una ampolla de xampany. En Tony s’anirà curant del 
seu racisme, de la seva ignorància violenta i de la di‚icultat de passar del llenguatge 
loquaç al silenci eloqüent. I el Dr. Don Shirley haurà de baixar del seu tron cultural a 
l’arena de la vida per afrontar la seva crisi d’identitat. «Si no soc prou negre, si no soc 
prou blanc, si no soc prou home, què soc, aleshores?» I aquí l’amistat tindrà valor curatiu.  

Els preciosos paisatges del sud es combinen entre la música clàssica i el blues i el soul 
viatjant així de Chopin a Aretha Franklin. La bondat es destil·la entre baralles i amenaces i 
la pel·lícula deixa aquell bon gust d’una benedicció de taula. Tan freqüent al cinema de 
Hollywood com absent al cinema europeu. 

GREEN BOOK 
DIRECCIÓ: Peter Farrelly 
INTÈRPRETS: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal Theba, Linda Cardellini 
MÚSICA: Kris Bowers. GÈNERE: drama, comèdia. 130 minuts. Estats Units 

Butaca de cinema: “Passejant la bondat” 
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Ja es troben disponibles a la Llibreria Claret els principals materials editats i publicats per 
l’Editorial Claret d’aquest 2019  i d’altres materials que ajuden a la conversió 
quaresmal. Els exemplars amb una millor previsió d’acolliment són: la Lectio Divina. 
Quaresma 2019 de  Josep Roca, Les set darreres paraules de Jesús a la Creu, de Josep 
Bofarull Veciana, el Via crucis. Any de la Misericòrdia, de M. Victòria Molins i el Via 
crucis amb el papa Francesc, entre d’altres.  
 
 
La Quaresma recorda el camí cap a la Pasqua, la trobada amb Jesús ressuscitat. És el 
moment de renovar a fons la fe, és un temps de penitència i de valorar més l’austeritat. 

 
Les set darreres paraules de Jesús a la Creu de Josep Bofarull, 
actualment rector de les parròquies de Maspujols, Riudecols, les Irles i les 
Voltes (Baix Camp), recull una predicació que l’autor va fer fa uns anys de 
les Set Paraules a la Prioral de Sant Pere de Reus, el Divendres Sant. 
Aquestes Set Paraules són el testament del Senyor, el seu darrer 
missatge que recull amb una actitud propera i compassiva envers els 
germans i germanes, en els quals ara Ell sofreix passió i mort. El llibre 
està enriquit per Salms i comentaris d’actualitat. (56 pags.) 
 

 
La Lectio Divina. Quaresma 2019 de Josep Roca és un mètode que va més 
enllà del mer mètode, perquè es submergeix en el cor de Déu. Proposa un 
acostament a la Paraula de Déu a través d’una lectura orant de la Paraula. 
L’autor afirma que “la lectura de la Paraula de Déu ens ajuda en el camí de la 
penitència i de la conversió, ens permet aprofundir en el sentit de la 
pertinença eclesial i ens consolida en una familiaritat més gran amb Déu.” 
( 112 pàgs.) 
 
 

 El Via crucis. Any de la Misericòrdia, de M.Victòria Molins, és una mirada 
contemplativa i, amb aquest sentiment d’empatia envers els germans més 
pobres i febles, es fa un recorregut des del camí de la creu amb ulls de 
misericòrdia. Contemplar Jesús en aquest camí, que és l’essència del Via 
crucis, és no només una devoció popular, en un recorregut simbòlic per les 
catorze estacions, sinó una meditació pausada i profunda d’aquells passos 
que els evangelistes narren en diferents moments de la seva ignominiosa 
mort. (39 pàgs.)  
 

 
El Via crucis amb el papa Francesc és un recull de paraules escollides del 
papa Francesc que acompanyen la contemplació. És un moment de 
pregària genuïna i sincera, ordida en la seva trama essencial per la Paraula 
de Déu. La Paraula marca la successió de les “estacions” tradicionals, 
moments d’aturada per contemplar les etapes del camí dolorós i salvador 
de Jesús vers el Calvari. (40 pàgs.) 
 
 

Racó de lectura 

https://bit.ly/2H4bVdb
https://bit.ly/2GLjy99
https://bit.ly/2U8ombH
https://bit.ly/2XyVWKe
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Elogi de la set de José Tolentino Mendoça 
Tenir set i sadollar-la: és d’això que José Tolentino Mendonça parla 
en les reflexions ofertes durant els exercicis espirituals que va dirigir, 
en la Quaresma de l’any 2018, al papa Francesc i a la Cúria romana, i 
que ara es recullen en aquest volum. És la set veritable: la set de les 
perifèries del món; la set del qui s’està morint; la set que és dolor de 
l’ànima, última vulnerabilitat d’una vida que no troba el desllorigador. 
És la set que constitueix la malaltia de la insatisfacció perenne, 
presoners de la mercantilització del desig; però també és la set que 
ens fa moure, que ens esperona a emprendre un nou viatge 
existencial. Però per damunt de tot, el que Tolentino vol posar en 

relleu és l’oportunitat que ofereix la set de creixement humà i espiritual, de la qual en 
rastreja l’empremta en les Escriptures, però també en la literatura i en la poesia. Es tracta 
d’un llibre determinant que guia les reflexions de l’Església sobre el món. Un document 
d’una bellesa i originalitat insòlites. (144 pàgs.) 
 
Un nou pensar per a ser tots un. Experimentar Déu en l’home i en el 
món de Leonardo Boff i Anselm Grün. 
Són molts els qui avui van a la recerca d’una espiritualitat lliure de 
dogmes de fe, que els pugui menar, d’alguna manera, a l’experiència 
de Déu. Volen experimetar un sentit i un significat en la seva vida de 
cada dia. En aquest llibre, dos teòlegs s’enfroten i assenyalen un 
camí viable: és possible experimentar Déu reconeixent-lo en l’altre i 
en la creació, perquè en cada ésser humà es troba i en tot el cosmos 
brilla alguna cosa del misteri de Déu. Tots dos autors, gairebé a 
l’unison, revelen que tot plegat és un regal immens i alhora una 
enorme responsabilitat que ha estat confiada a les dones i als homes 
d’aquest món. (140 pàgs) 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

EL LLOC DE LA DONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCANS 

 
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 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
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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 
   Cartell [clic] 
   preu 20 € 

dissabte, 9 de març 
de 10 a 13.30 

a la Sala Madrui 
c/ Dolors Monserdà, 31 

Conferència 

amb l'Acat [clic] 

  Violències masclistes. 
  Propostes d'eradicació  
   amb Natalia Zaro Martínez,  
   educadora social de Girona  

   Organitza: Acat 
   Cartell [clic] 

dissabte, 9 de març 
a les 15.45 

a la Sala Madrui 
c/ Dolors Monserdà, 31 

  

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

Dansa 

contemplativa 

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

dimecres 20 de 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   

     Programa [clic]  

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 
   Més informació [clic]  

dissabte, 30 de març 

    Vols conèixer més el monestir? diumenge, 7 d'abril 

mailto:conxadell@gmail.com
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/co1903.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/cat/acat.htm
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/cat/acat.htm
mailto:conxadell@gmail.com
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/Acat1903.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/CorLer1903.pdf
http://www.puelles.cat/
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Visita guiada 

al monestir 

      amb la gna. Conxa Adell 

   organitza Amigues i Amics 
   de la Comunitat del Monestir 
   de Sant Pere de les Puel·les 

   Cal inscripció prèvia 
   Preu: taquilla inversa  
   Més informació [clic]  

a les 11.30 

després de l'eucaristia 
de les 10.30  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE FRANCESC PALAU 

http://www.puelles.cat/
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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COOPERATRIUS  

 
 
 

SANTA ANNA: PREGÀRIA DE LES DONES 
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CENTRE INTERNACIONAL D’ESPIRITUALITAT IGNASIANA 

 

 
 
 

CONSELL DE LAICS: Recés de Quaresma a Pompeia; Conferència Van 
Gogh 
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RECÈS DE QUARESMA A L’ARXIDIÒCESI DE BARCELONA 
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COMUNITAT DE SANT’EGIDIO 

 
 
 
 

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 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.  

mailto:info@hermanasdebetania.es
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 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/ 
 
 
 

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. 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
mailto:casadespiritualitat.balenya@gmail.com
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
mailto:tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org
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LLIBRERIA CLARET 

 

HOSTATGERIA DE MONTSERRAT 
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MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
• 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 IDENTITATS 
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 
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Un doble convit a dues campanyes diverses però complementàries 

És possible que hàgiu conegutpels mitjans que les escoles concertades fem un front comú 
i anunciem una campanya conjunta, com ja ha passat en alguna població catalana de 
manera molt localitzada.Sigui com sigui, la nostra marca, Escola Cristiana de Catalunya, 
vol presentar-vos el pòster i el lema d’enguany, una de les facetes de la nostra pròpia 
campanya i que, com sabeu, aquest any ha comptat amb la participació directa de les 
nostres comunitats educatives. Us informem ara quina és la situació i les intencions 
perquè en sigueu coneixedors de primera mà d’aquest conjunt d’actuacions 

Escola Cristiana de Catalunya: la marca comuna que ens identifica 

L’any 2014 naixia una marca per ser referència de l’ensenyament concertat i, més en 
concret, de l’escola cristiana de Catalunya; un referent, alhora, de compromís, qualitat i 
equitat. La marca s’ha anat estenent, són moltes les xarxes i les escoles que l’han inclòs 
en els seus murals informatius, a les pàgines web i en múltiples impresos i publicacions. 

La diversitat de carismes i d’estils educatius presents en aquest model excel·lent d’escola 
és fruit d’una llarga història de presència cristiana que s’ha concretat en congregacions,  
ordes i altres entitats, especialment atentes a l’educació dels infants.  

Com a col·lectiu divers que som, amb més de 180 institucions titulars que ho són de 402 
escoles arrelades als pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i 36 comarques de 
Catalunya on són ubicades, hem construït diferents institucions i distintes escoles, que 
ofereixen accents diferents i singulars propostes de servei, en cada cas amb valors propis  
i  específics. Reunim presències de llarga trajectòria que poden arribar a acumular més de 
300 anys d’història, juntament amb realitats més recents i que atenen més de 256.000 
alumnes. 

D’aleshores ençà, els temps han canviat i moltes necessitats d’ordre social que atenien 
són avui competència de l’Estat. Amb tot, l’escola cristiana segueix tenint un paper decisiu 
en el nostre país, no solament perquè està donant resposta a situacions de gran  
vulnerabilitat, sinó  també  perquè irradia una cosmovisió i un estil de vida que és valuós 
en si mateix, perquè partint dels fonaments cristians persegueix transmetre uns forts 
valors de servei, solidaritat i respecte. 

Aquesta diversitat, manifestada en un llarg i històric camí comú i uns trets  compartits  
en l’essència dels nostres carismes i projectes, ens permeten identificar-nos i 
posicionar-nos com a col·lectiu: 

•defensem la llibertat d’ensenyament i el pluralisme educatiu que comporta l’exercici 
d’aquesta llibertat  
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•defensem el dret d’elecció de centre educatiu per part de les famílies com a expressió 
del dret que llurs fills rebin una educació d’acord amb les seves conviccions 

•volem que la nostra oferta educativa estigui oberta a totes les famílies, sense cap 
mena de discriminació; per això defensem el model de concert com una manera de fer 
efectiu el dret de tothom a l’educació en un règim de llibertat 

 •concebem l’escola i l’educació prioritàriament com un servei d’interès públic i, tot i 
procurar la sostenibilitat de les nostres institucions, n’excloem qualsevol afany de lucre 

•creiem en la necessitat d’un sistema estable per a què els centres, exercint el principi 
d’autonomia, i els professors puguin desplegar amb confiança i motivació la seva tasca 
envers l’alumne i la seva educació 

•aportem una identitat cristiana a tota l’escola que vol viure segons l’ensenyament de 

Jesús, el Crist, i que queda recollidaen el caràcter propi i en el projecte educatiu de 
l’escola 

•i, d’acord, amb aquests valors que ens orienten, volem que tots els nostres alumnes 
tinguin autèntiques possibilitat de reeixir a l’escola. 

Per tot plegat, podem afirmar col·lectivament -i amb plena responsabilitat- que estem 
compromesos amb l’educació de qualitat per a tothom. 

De l’any 2014 ençà hem pogut constatar que s’ha assolit un dels objectius inicials 
de la campanya, que no era sinó la conscienciació de fer una bona acció comunicativa 
per part dels centres.Cada cop més les campanyes individuals de comunicació de 
cadascun dels centres s’ha anat engruixint. Una evidència més de l’energia i dinàmica del 
nostre col·lectiu. 

No són els temps actuals moments fàcils per a l’escola concertada en general, 
tampoc per a nosaltres com a Escola Cristiana. En més d’una ocasió es posa en 
qüestió la legitimitat d’aquesta proposta educativa, fins i tot es considera que és 
anacrònica i obsoleta. Hi ha una sèrie de tòpics, que no responen a la realitat, perquè hi 
ha abundància de referències empíriques, que n’indica la valuosa aportació educativa. 

Malgrat tot, s’ha instaurat una sèrie de prejudicis que, entre alguns sectors socials, 
allunyen les nostres escoles de les opcions de ser tingudes en compte a l’hora de triar 
l’escola. Tampoc ajuda massa l’acció parlamentària i la de govern. Dissortadament, 
les nostres prevencions quan pressentíem i us anunciàvem que el Pla de Govern per a la 
XII legislatura ignorava la LEC, obviava el Servei d’Educació de Catalunya i no semblava 
estar dirigit a distribuir o gestionar de manera equilibrada iproporcional els recursos i 
l’organització a la totalitat dels centres que l’integren, cada cop cobren més carta de 
naturalesa aquestes preocupacions. En tenim exemples molt recents: el debat al voltant 
de les aportacions voluntàries, la modificació del decret d’admissió d’alumnat per eliminar 
els punts d’exalumnes, l’absència de partides pressupostàries que condueixin a una 
reparació de l’injust i il·legal sistema de finançament dels concerts, la creació d’oferta 
pública ignorant les limitacions que la LEC imposa no tenint en compte l’oferta dels 
centres concertats, la liquidació del premi de fidelitat sense cap mesura compensatòria... 



64 | 66 

 

Per això pensem que ens beneficia a tots estendre encara més la nostra marca 
comú. Cal que totes les escoles s’afegeixin aaquesta iniciativa que ens identifica com a 
escola i que, alhora, dona gruix i presència al col·lectiu de l’escola cristiana. Ara més que 
mai, cal consolidar i estendre un sentit de pertinença col·lectiva, d’acció conjunta i 
de grup. No només la imatge, també l’actuació ens permetrà continuar mantenint la 
nostra presència en un context certament difícil, però amb escletxes d’esperança. 

Una esperança que ens ha de venir, de ben segur, pel camí de la unitat. No cal provocar 
l’entusiasme dels que no ens estimen i d’aquells que volen suprimir la concertada 
mostrant-nos dividits o dispersos en les nostres legítimes reivindicacions i aspiracions. 

Aquesta marca comuna que ens identifica ja disposa enguany d’una nova imatge i 
d’un lema actualitzat. Volem agrair molt sincerament les tres escoles que ha permès 
realitzar el reportatge fotogràfic del qual ha sorgit la imatge de l’actual campanya (Casal  
dels Àngels de L’Hospitalet de Llobregat, Vedruna Tàrrega i FEDAC Sant Andreu).  
També a les escoles i les persones que han contribuït de manera entusiasta i tan 
assenyada amb propostes d’eslògans. La quantitat i qualitat d’imatges i de frases no han 
fet la tasca gens fàcil als qui han hagut de triar. El proper dimecres publicarem la imatge i 
l’eslògan d’enguany de la campanya Tria Escola Cristiana. 

Som escola concertada. Som Servei d’Educació de Catalunya 

Com bé sabeu, els centres de l’escola concertada representem gairebé el 30% de 
l’alumnat de Catalunya, amb més de 366.000 alumnes i més de 700 centres 
educatius. Des de les nostres escoles, fem de la pluralitat el principal valor 
vertebrador de l’educació. L’escola concertada és l’espai on coincideixen un bé públic 
d’interès general i la iniciativa social i pedagògica d’institucions diverses que, durant 
anys, han contribuït al progrés de Catalunya des de la solidaritat, l’equitat i la 
innovació en l’ensenyament. Però tot aquest gruix se situa ara en un context gens fàcil 
per a aquestes escoles. 

Som Servei d’Educació de Catalunya. Formem part, juntament amb la resta d’escoles, 
d’aquest servei que,conformat pels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, 
garanteix a totes les persones l’accés a una educació de qualitat i en condicions 
d’igualtat en els ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts,i que és regulat i 
ha d’estar sostingut pel Govern de la Generalitat, d’acord amb un finançament amb 
recursos públics que atén amb criteris de suficiència el que estableixen els 
pressupostos de la Generalitat, basat en el model de concert educatiu. 

Com aplasmació d’aquesta pluralitat, els nostres projectes responen a identitats 
diverses. Tots els nostres centres i les nostres institucions tenen una identitat perquè és 
la nostra naturalesa, perquè ens defineix i ens fa singulars. La identitat està proveïda 
d’una configuració històrica. Les escoles concertades formem part de la història d’aquest 
país. I aquesta identitat queda reflectida en l’Ideari, que expressa la visió, l’horitzó que es 
vol assolir a través del temps i l’esforç multigeneracional. És allò a què aspira la comunitat 
educativa i que demana un esforç de recreació i redefinició continuada des de la 
realitat que es viu sense perdre de vista l’horitzó al qual apunta l’ideari. 

Per això el nostre col·lectiu té diverses institucions que representenles titularitats dels 
centres concertats. Quatre entitats patronals conformem l’Escola Concertada a Catalunya. 
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I aquestes quatre entitats han impulsat una nova campanya que conjuga valors de 
suma, pluralitat, respecte, proximitat i acompanyament, que tant representa 
cadascuna de les persones de la nostra comunitat educativa. 

La primera presentació 

És la nostra intenció presentar a la comunitat educativa, tant la imatge i l’eslògan de 
la campanya Tria Escola Cristiana, com la campanya conjunta de les quatre 
patronals del sector. En aquestes fases de presentació, en una primera actuació 
aquests elements seran presentats als equips directius, equips de titularitats, membres del 
Patronat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i de les juntes d’APSEC, APECC i 
CCAPAC el proper dimecres dia 6 de març, a les 10 hores als locals que amablement 
han posat al nostre servei les Escolàpies Llúria (c. Aragó, 302). 

El mateix dimecres,dia 6, posarem a disposició de totes les nostres escoles els 
arxius que us permetran descarregar el pòster i l’eslògan de la Campanya Tria 
Escola Cristiana per tal que en feu l’ús i la difusió adients. No ens cansem d’insistir com 
considerem d’oportú, necessari i beneficiós estendre la nostra marca comuna d’Escola 
Cristiana. Alhora, ens agradarà que els agents representatius de les nostres escoles i 
institucions enumerats al primer apartat pugueu assistir a aquest acte de presentació que 
se celebrarà a les Escolàpies de Llúria. La campanya de la concertada que presentarem 
és importantíssima per posar en valor la tasca que feu tots els professionals en el vostre 
dia a dia en els més de 700 centres que hi ha arreu de Catalunya. Els membres de la 
comunitat educativa sou una peça fonamental per als infants i joves que es troben en 
període educatiu i per a les seves famílies 

 

TV3 SIGNES DELS TEMPS 
Diumenge 10 de març del 2019 

 
No s’emetrà el programa 

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

www.twitter.com/signesdelstemps 
 

 

 
 

  2019  
   MARÇ 

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

12 dm URC – Junta directiva  

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 |  

Inici acadèmic del trimestre 3 
 

31 dg Canvi d’horari (estiu)  

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  

 

 

    

8  dv Dia Internacional de la Dona  

15 dv Dia Mundial 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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