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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 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

VIU CRIST, esperança nostra, i ell és la més bonica joventut del 

món. Tot el que ell toca es torna jove, es fa nou, s’omple de vida. 

Llavors, les primeres paraules que vull dir a cada un dels joves 

cristians són: Ell viu i et vol viu. 

Christus vivit, 1 

Barcelona, 7 de febrer de 2019                                                                             ANY XII  núm.       
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 Viu Crist, esperança nostra 

Barcelona, 11 d’abril de 2019                                                                             ANY XII  núm.       

 
482 

 

 

La fraternitat 
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El declivi d’una civilització 

 
N’hi ha prou de llegir amb un mínim sentit crític la premsa, sentir la ràdio o veure la 
televisió per adonar-se que som en un canvi d’època, com li agrada dir al papa Francesc. 
Mentre una nova aurora pugna per néixer, és indubtable que la realitat actual en declivi es 
resisteix a morir. Molts líders polítics i comunicadors socials, entre altres actors del nucli 
agonitzant, volen tornar a la seguretat del passat, incapaços d’entendre les claus del 
present i afrontar els reptes del futur. La imposició es viu en clau de poder i manca la 
mínima capacitat de seducció per compartir un projecte il·lusionant. Retalls progressius de 
la llibertat com a mostra d’una agonia entre ranera. 

 

Recordo la pel·lícula canadenca, dirigida per Denys Arcand el 1986, titulada El declive del 
imperio americano. En un primer diagnòstic s’hi afirmava: «No queda cap model de 
societat del qual es pugui dir: “Així m’agrada viure.” I, a nivell individual, si no s’és un 
místic o un sant, és pràcticament impossible trobar un exemple que serveixi de model. El 
que estem vivint és un procés general d’erosió de tota l’existència. I penso que aquest 
procés és irrevocable. El declivi d’una civilització és tan inevitable com l’envelliment dels 
individus.» La ceguesa es resisteix a veure la realitat. Un altre personatge deia: «Jo no hi 
estic d’acord. Segur que hi ha altres estudiosos que poden demostrar exactament el  
contrari. Que vivim en una època de renaixement extraordinari, que mai la ciència ha 
evolucionat tant i que la vida mai no va ser tan fàcil. No es pot jutjar així l’època en la qual 
es viu. El que s’ha d’intentar és ser feliços. És el que la gent sempre ha volgut. Els que no 
ho aconsegueixen s’inventen teories per justificar-se.» 

Ens generen fòbies i ens creen adversaris com una manera de tenir controlats els nostres 
sentiments i de deixar-nos subjugar acríticament pels encants de les sirenes. Programes 
electorals que fan servir les nostres pors per triomfar a les urnes. Quan ens n’adonem, 
potser serà massa tard. 
  

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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ESCOLA CONCERTADA 

ELPUNTAVUI 9 abril 2019 - OPINIÓ 

Educar des del pluralisme i la proximitat 
 

El pati de l’escola Vedruna de 
Gràcia, a Barcelona ACN 

 

AGRUPACIÓ ESCOLAR 
CATALANA, 
CONFEDERACIÓ DE 
CENTRES AUTÒNOMS 
D’ENSENYAMENT, 
FEDERACIÓ CATALANA 
DE CENTRES 
D’ENSENYAMENT, 
FUNDACIÓ ESCOLA 
CRISTIANA 

 

Catalunya es vertebra a través d’una realitat social moderna i plural on l’educació juga un 
rol fonamental. L’educació és el motor del benestar personal i col·lectiu de la ciutadania i 
també de les famílies dels alumnes. El sistema educatiu català és el punt de trobada entre 
iniciatives de caràcter social i pedagògic i un servei bàsic garantit per la Generalitat de 
Catalunya. Tots els actors que formem part del Servei d’Educació tenim l’obligació d’apor-
tar la nostra expertesa i col·laborar conjuntament, braç a braç per garantir una educació 
plural, heterogènia i de proximitat. 

Les quatre entitats de les escoles concertades de Catalunya –l’Agrupació Escolar Cata-
lana, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la Confederació de Centres Autònoms 
d’Ensenyament de Catalunya i la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament– hem 
decidit unir forces conjuntament per primera vegada i transmetre un missatge conjunt per 
muscular l’educació a Catalunya, en tota la seva globalitat. Volem seguir millorant l’edu-
cació, tant la concertada com la pública, i aportar el nostre gra de sorra. 

Venim d’una llarga tradició pedagògica; moltes escoles perviuen des de la segona meitat 
del segle XIX. Aquestes escoles van sorgir en un context de forta iniciativa social per 
millorar la qualitat de vida de la gent i enfortir la cultura del moment. Molts d’aquests cen-
tres van rebre la influència de l’Escola Nova de principis del segle XX i, progressivament, 
es van anar creant nous centres per iniciativa de la societat civil un cop superades les pri-
meres dècades de la postguerra. La Catalunya d’avui respon a aquesta suma de factors 
diversos i aquesta evolució al llarg dels anys. 

I no n’és una excepció perquè l’Escola Concertada és escola de proximitat. Actualment, 
representa gairebé el 30% de l’alumnat de Catalunya amb més de 367.000 alumnes, més 
de 20.000 docents, més de 700 centres educatius que fem de la diversitat el principal 
valor de l’educació dels nostres fills. En un context on abunden alguns discursos que 
fomenten el descrèdit, la confusió o el populisme, alguns prefereixen restar, en lloc de 
sumar. Des dels centres de l’Escola Concertada presents seguirem reforçant el com-
promís de construir una societat que integri, que aculli i que eduqui els joves i els infants 
amb una mirada oberta al món des del pluralisme, la tolerància i la proximitat. 
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« VATICÀ » 

 

 

 

El 6 de abril de 2019, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a S.E. el cardenal 
Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante la 
audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha Congregación a promulgar los Decretos 
relativos a: 

- el milagro, atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Donizetti Tavares de 
Lima, sacerdote diocesano; nacido el 3 de enero de 1882 en Cássia (Brasil) y fallecido el 
16 de junio de 1961 en Tambaú (Brasil); 

 

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Carlo Cavina, sacerdote diocesano, fundador 
de la Congregación de las Hijas de San Francisco de Sales; nació en Castel Bolognese 
(Italia) el 29 de agosto de 1820 y falleció el 15 de septiembre de 1880 en Lugo (Italia). 

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Raffaele da Sant'Elia a Pianisi (en el siglo: 
Domenico Petruccelli), sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos; 
nació en Sant'Elia en Pianisi (Italia) el 14 de diciembre de 1816 y falleció el 6 de enero de 
1901. 

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Damiano da Bozzano (en el siglo: Pio 
Giannotti), sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos; nació en 
Bozzano (Italia) el 5 de noviembre de 1898 y falleció en Recife (Brasil) el 31 de mayo de 
1997. 

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Victorin Nymphas Arnaud Pagés (en el siglo: 
Augustin), hermano del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; nació en 
Onzillon (Francia) el 7 de septiembre de 1885 y falleció en San Juan de Puerto Rico 
(Puerto Rico) el 16 de abril de 1966. 

- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Consolata Betrone (en el siglo: Pierina 
Lorenzina Giovanna), religiosa profesa de las Clarisas Capuchinas; nació en Saluzzo 
(Italia) el 6 de abril de 1903 y falleció en Moriondo (Italia) el 18 de julio de 1946; 

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Nelson Santana, laico; nació en Ibitinga (Brasil) 
el 31 de julio de 1955 y falleció en Araraquara (Brasil) el 24 de diciembre de 1964. 

- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Gaetana Tolomeo, llamada "Nuccia", laica; 
nació en Catanzaro (Italia) el 10 de abril de 1936 y falleció el 24 de enero de 1997. 

Promulgació de Decrets de la Congregació per a les Causes dels Sants,  
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El Santo Padre recibió en audiencia a los superiores de los 
agustinos, agustinos recoletos y agustinos descalzos para 
tratar, entre otros temas, el proceso de doctorado de Santo 
Tomás de Villanueva 
 
Los priores generales de las órdenes de San Agustín, 
Agustinos Recoletos y Agustinos Descalzos fueron 
recibidos el pasado jueves en audiencia por el Papa 
Francisco. Los superiores transmitieron al Santo Padre en 
primer lugar la unidad de la familia agustiniana en la oración 
por su persona e intenciones. 
 
El motivo principal de la audiencia fue promover el proceso 
para que Santo Tomás de Villanueva sea declarado doctor 
de la Iglesia por su doctrina eminente y actual. Los priores 
generales explicaron al Santo Padre la influencia del 
pensamiento del santo agustino, de su doctrina y del 
ejemplo de vida entregada a los pobres y necesitados. 
 
Alejandro Moral OSA, Miguel Miró OAR y Doriano Ceteroni OAD entregaron como 
obsequio al Papa Francisco las obras completas de Santo Tomás de Villanueva. 
 
El Papa Francisco quiso conocer además la labor que realizan las distintas ramas de la 
familia agustiniana en todo el mundo. Asimismo estuvieron conversando sobre los retos 
de la Iglesia y de la vida consagrada. 

El papa Francesc rep els priors generals de la família agustiniana 
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Confirma la defensa de la dignidad “de toda persona” 

(ZENIT – abril 05, 2019 Rosa Die Alcolea. Vaticano).- El Cardenal Pietro Parolin, 
Secretario de Estado del Vaticano, ha recibido hoy en en la Santa Sede a un grupo de 50 
personas comprometidas, de diversa manera, en contra de la criminalización de la 
homosexualidad, ha confirmado el director de la Oficina de Prensa Vaticana. 

Alessandro Gisotti, ante la interrogativa de los periodistas, ha difundido este comunicado 
en la tarde del viernes, 5 de abril de 2019. 

En esta reunión, los participantes han presentado al Secretario de Estado Vaticano un 
estudio sobre la criminalización de las relaciones homosexuales en la región de El Caribe. 

 

En este contexto, el Cardenal ha dirigido a los presentes un breve saludo confirmando la 
posición de la Iglesia católica “en defensa de la dignidad de toda persona humana y 
contra todo tipo de violencia”, especifica la nota de Gisotti. 

Después de haber escuchado las intervenciones de algunos de los participantes en el 
encuentro, el Cardenal Parolin ha asegurado que “informará al Santo Padre sobre el 
contenido del estudio” 

 

Parolin recibe a 50 personas comprometidas contra la criminalización 

de la homosexualidad 
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« la protecció dels menors » 

Benet XVI publica les seves reflexions sobre la pederàstia a 
l’Església 
 

Ciudad del Vaticano, 11 abr (EFE).- El papa emérito Benedicto XVI 
publicó por sorpresa un documento con sus reflexiones sobre los 
abusos sexuales en la Iglesia católica y en el que argumenta que 
su origen está en el colapso moral de la sociedad y denuncia una 
justicia garantista durante años con los curas pederastas. 
El documento de 18 páginas con el título "La Iglesia y los abusos 
sexuales" se publicará en la revista mensual "Klerusblatt" 
dedicada el clero católico en Baviera y ha sido adelantado hoy por 
varios medios de comunicación, entre ellos el "Corriere della Sera" 
o en español por la agencia católica Aciprensa. 
El texto no da pautas sobre cómo erradicar los abusos a menores 

en el seno de la Iglesia y concluye que la pederastia ha alcanzado "estas proporciones" 
ante "la ausencia de Dios". 
Benedicto XVI defiende la publicación de este texto con la intención de contribuir a esta 
"hora difícil" que atraviesa la Iglesia católica y que decidió hacerlo tras la reunión que se 
celebró en febrero en el Vaticano tras la invitación del papa Francisco a los presidentes de 
las conferencias episcopales de todo el mundo. 
Joseph Ratzinger, que renunció al pontificado en febrero de 2013 y que ha roto su silencio 
en contadas ocasiones, asegura que antes de publicarlo contactó con el papa Francisco y 
con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. 
En el documento, dividido en tres partes, Benedicto XVI comienza analizando el contexto 
histórico que ha llevado a esta plaga de los abusos argumentando que desde la década 
de 1960 "los estándares vinculantes hasta entonces respecto a la sexualidad colapsaron 
completamente" en la sociedad, y cita algunos ejemplos de su patria natal, Alemania. 
Asegura que entre las libertades por las que la Revolución de 1968 peleó "estaba la 
libertad sexual total, una que ya no tuviera normas" y que esto está "fuertemente 
relacionado con este colapso mental". 
Y al mismo tiempo, "la teología moral católica sufrió un colapso que dejó a la Iglesia 
indefensa ante estos cambios en la sociedad", argumenta. 
Según Benedicto XVI, incluso "en varios seminarios se establecieron grupos 
homosexuales que actuaban más o menos abiertamente, con lo que cambiaron 
significativamente el clima que se vivía en ellos". 
Revela que en un seminario en el sur de Alemania, los candidatos al sacerdocio y para el 
ministerio laico de especialistas pastorales (Pastoralreferent) vivían juntos e incluso los 
casados a veces estaban con sus esposas e hijos; y en ocasiones con sus novias". 
Para Ratzinger "el clima en este seminario no proporcionaba el apoyo requerido para la 
preparación de la vocación sacerdotal". 
En otra de las partes del documento explica que "el garantismo", un sistema basado "en 
garantizar por encima de todo los derechos del acusado" llegó "hasta el punto en que se 
excluyera del todo cualquier tipo de condena". 
Cuenta que fue entonces cuando "de acuerdo con el papa Juan Pablo II" se decidió que 
era "adecuado asignar estas ofensas a la Congregación para la Doctrina de la Fe", que 
Ratzinger dirigía entonces. 
Y que esto "hizo posible imponer la pena máxima, es decir la expulsión del estado clerical, 
que no se habría podido imponer bajo otras previsiones legales". EFE 
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“ M’escandalitzen els abusos a l’Església” Llorenç Puig, delegat 
de Jesuïtes a Catalunya 
 
LA VANGUARDIA 
Carina Farreras, Barcelona 08/04/2019 
 
El delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya, Llorenç Puig (Barcelona, 1966), s’ha 
entrevistat amb les víctimes dels abusos sexuals comesos per religiosos a les escoles 
catalanes dels Jesuïtes els anys seixanta, setanta, vuitanta i noranta. “He sentit molta 
vergonya, vergonya i ràbia que pogués passar una cosa així a dins de les nostres escoles, 
i que ho cometessin persones que se suposava que havien de protegir els nens”, i 
considera “lamentable”que els responsables ho ocultessin.  
Creu que els Jesuïtes estan immersos en un procés d’aprenentatge. “Hem de sentir 
encara més vergonya, escoltar tot el que va passar, acompanyar les víctimes, 
denunciarho. Aquesta és l’única via possible de curació”, diu. No tem les conseqüències 
econòmiques que es podrien derivar d’aquest procés de revisió del passat. “No ens frena 
la por, volem ajudar les víctimes que busquen, abans que diners, reconeixement del mal 
que es va fer”. 
 
 
Vostès van iniciar al desembre un procés de transparència oferint un correu 
electrònic perquè es comuniquessin exalumnes afectats. Quantes persones hi ha 
contactat?  
Més de les que pensàvem. Hem rebut una vintena de persones i les hem escoltades una 
per una. Han acusat nou docents: set religiosos, un exsacerdot i un laic. Estem investigant 
tots els fets. Dos,a més, estan sotmesos a processos canònics, cosa que implica que 
estan reclosos a les seves residències sense poder donar el sagrament, que per a un 
sacerdot és el més essencial de la seva vida. Volem arribar al final amb tots, fins i tot amb 
els tres que han mort, encara que amb la mort s’hagi extingit el delicte.  

 
I denunciaran?  
Denunciarem, ja ho hem fet en casos que estan clars.  
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Quina lectura fan del passat?  
Nos’ha actuat correctament.A mi em crema el cor quan escolto les víctimes. Com és 
possible?, em pregunto. M’escandalitza. El dolor és tan profund... És diferent quet’ho 
expliquin que escoltarho directament de la víctima. Alguns abusos van tenir lloc sense que 
ningú ho sospités, però d’altres es coneixien, es van ocultar, es van enviar sacerdots a 
altres països... És cert que va passar en una època en què s’infravaloraven aquestes 
agressions.  
 
El delicte de pederàstia ja hi era i, per tant, ja era reprovable socialment.  
Vull dir que la societat ha canviat i té una altra mirada cap als abusos. Sense que serveixi 
d’excusa, ara ens semblen intolerables els càstigs físics o la violència contra la dona. S’ha 
canviat. I gràcies a això ara l’escola és molt més segura. Hem establert protocols, hem 
donat formació als professors, que tenen una mirada molt més atenta i experta. I també 
formem els nens perquè puguin identificar i expressarse si algú els fa mal. 
 
 

 
Alguns bisbes lamenten que la repercussió dels abusos de l’Església sigui enorme 
quan majoritàriament es donen a les famílies. Perquè creu que passa això? 
Perquè escandalitza. L’Església ha donat moltes lliçons de moral i hem fallat, reconeguem 
ho.  
 
Coneixen ara casos que encara no han sortit a la premsa?  
No, però si n’hi ha algun,animo les víctimes que parlin amb nosaltres. De fet, ens 
incomoda que surti per altres canals. 
  
Han valorat les conseqüències econòmiques que es poden derivar d’un possible 
delicte d’encobriment? 
No, no ho hem fet. 
 
Aquest procés de revisió del passat s’inicia a les escoles de Jesuïtes a Catalunya, 
però les de la resta d’Espanya no semblen que els segueixin.  
Ho estan fent, tot i que amb menys notorietat. Potser nosaltres vam començar abans. Ens 
vam adonar que havíem d’actuar. Tots estem aprenent.  
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En quin sentit? 
Que sabem més sobre el que hem de fer i sobre el que les víctimes necessiten. Els 
escoltem des del cor i es nota. Quan parlem amb ells el comiat ja no és igual que 
l’arribada. I el que escolta amb implicació també es transforma. Això és important. El Papa 
ho sap i per això jo crec que també escolta regularment víctimes de pederàstia. Podríem 
dubtar del que es diu de persones que coneixem, que 
creiem que són tan bones. Hi ha famílies que ens han 
trucat dient: “Aquest sacerdot? Em nego a creureho”. Però 
som polièdrics. Ningú no porta una etiqueta al front:“Soc un 
abusador”. I hem après que tots tenim una responsabilitat 
social i que callar genera víctimes.  
 
I respecte a les víctimes?  
Les víctimes passen per diferents fases. Primer han 
d’identificar el que ha passat. Molts no saben on col∙locar 
la seva vivència, eren petits quan va passar tot. Fins que 
un article, un documental de Netflix, els desperta la 
consciència. Després, ho poden formular. I fer-ho públic.  
 
Si no hi hagués el celibat, hi hauria menys casos 
d’abusos?  
El celibat cal cuidarlo com la fidelitat al matrimoni, i n’hi 
podria haver que no fossin fidels al seu compromís. I deixi’m dir-li que els abusos es 
donen en altres col∙lectius. 
 

Contra los abusos, mejor juntos 
 
29/03/2019 EDITORIAL VIDA NUEVA Nº 3124 
 
La Santa Sede no da tregua a los abusos. Así al menos lo atestigua el secretario adjunto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, en una entrevista a Vida 
Nueva en la que detalla las medidas que están por venir después de la histórica cumbre 
de febrero. Entre ellas, destaca la reforma de dos leyes vaticanas y una guía 

pastoral. Entre las propuestas que se barajan 
se encuentra, además, la creación de un 
procurador que garantice que la víctima es 
acompañada durante todo el proceso de 
investigación. 
 
Todas estas iniciativas en las que trabaja el 
equipo del que forma parte Scicluna tienen un 
signo común: situar a la víctima en el epicentro 
de la acción de la Iglesia en esta lucha contra 
la pederastia. Hasta hace bien poco, los criterios 

para abordar la cuestión pasaban, en el mejor de los casos, por preservar la reputación de 
la institución, abordando de forma tangencial una crisis que exige una opción preferencial 
por quienes han sufrido abusos. 
 
Lamentablemente, a pesar de las medidas vaticanas adoptadas y las que han de 
venir, acabar con esta lacra exige una toma de conciencia sobre la gravedad del 
problema que parece no darse en todas las latitudes. Hasta que no se genere una 
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profunda reflexión sobre las causas estructurales de los abusos de poder, conciencia y 
sexuales, y se haga partícipe y corresponsables a todos y cada uno de los católicos, 
simplemente se pondrán tiritas a una herida que sigue sangrando. 
 
En este contexto, los obispos españoles celebran su 
Asamblea Plenaria. No son pocos los que llegan a la 
cita con el deseo de que se den pasos decisivos sin 
demoras. Sin esperar al vademécum pontificio del 
que, como señala Scicluna, solo se tiene un primer 
borrador. Los prelados llegan a este encuentro 
conscientes de que no se dará el paso para 
realizar una investigación histórica. Sin embargo, 
se espera que, al menos, puedan coordinar acciones 
conjuntas para afrontar con decisión el problema. 
 
Sería una decisión sensata y efectiva establecer una 
estrategia común, frente al desgaste de tiempo y 
esfuerzo que supone elaborar un protocolo diferente 
para cada diócesis, establecer programas de 
formación dispares, contratar auditorías de 
prevención cada uno por su lado o replicar 
organismos tales como la oficina de atención a 
víctimas. Menos aún cabe establecer batallas 
particulares con poco recorrido en lo que a un plan de comunicación se refiere, para 
recuperar la credibilidad perdida en pocos meses ante la opinión pública y ante los 
propios fieles. No les falta tarea a los obispos, una cuestión tan densa y ardua que 
quizá requeriría algo más que unas horas en sesión reservada para abordarla. Sobre 
todo, si realmente se considera como una prioridad real. Que lo es. O debería serlo. 
 

Charles Scicluna: “Crearemos la figura del procurador para 
informar a las víctimas de abusos” 
 
DARIO MENOR VIDA NUEVA Nº 3124 
 
Un mes después de la histórica conferencia sobre pederastia eclesial celebrada en el 
Vaticano, el grupo de expertos encargado del seguimiento del simposio está trabajando 
en varias reformas que serán aprobadas en los próximos meses. Además de un 
vademécum para saber cómo responder ante estos episodios, hay otros cambios 
importantes en cartera. Los adelanta a Vida Nueva Charles Scicluna, arzobispo de 
Malta, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el mayor símbolo 
con que cuenta hoy la Iglesia en la lucha contra la pederastia. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo se está desarrollando el trabajo? 
RESPUESTA.- Hay varias cosas en las que estamos trabajando a diversos niveles. Lo 
más avanzado son los tres documentos que estamos elaborando para el Estado de la 
Ciudad del Vaticano. Son dos leyes y un documento pastoral. Las leyes son sobre los 
delitos contra el sexto mandamiento, incluida la pornografía. La segunda normativa es 
para poder aplicar esa nueva ley penal en las sedes extraterritoriales del Vaticano, como 
las nunciaturas. El tercer documento se trata de unas líneas-guía pastorales para la 
prevención del abuso de menores y la denuncia de eventuales casos. 
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P.- ¿Y el vademécum para explicar a los obispos, de forma clara y sencilla, los 
pasos para responder a un posible episodio de pederastia? 
R.- Ya existe un primer borrador que estamos estudiando. La idea es ofrecer un 
documento que permita a personas que no son expertas en derecho canónico tener las 
respuestas a las preguntas que surgen en estos casos. Creo que antes del verano 
estaremos en un buen punto. Pero estamos ante el dilema de la gallina y el huevo: si se 
cambia la ley, es necesario actualizar el vademécum. Se plantean cambios en el Derecho 
Canónico, pero no tenemos que esperar a la perfección para hacer el vademécum, sino 
hacer una nueva edición cuando haya un cambio. 

 
P.- ¿Qué cambios legislativos se plantean? 
R.- Hay algunas reformas abiertas en el motu proprio ‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’, 
que determina la cuestión del abuso sexual en la Iglesia. La primera es para considerar 
que la pedopornografía es también delito cuando el menor implicado tenga entre 14 y 18 
años. Hasta ahora era solo hasta los 14. Otro punto a debate es sobre el secreto pontificio 
en los casos de abusos sexuales relativo a los documentos que están en posesión de 
realidades eclesiales locales. 
 
P.- Pero, ¿ha habido alguna vez un proceso por violación del secreto pontificio? 
¿Tiene sentido mantenerlo? 
R.- Yo no sería capaz de citar casos donde se hayan aplicado penas por violación del 
secreto pontificio. Para proteger la dignidad de las personas, su buena fama y la libertad 
del testigo, todo tribunal impone una confidencialidad. No vemos la necesidad de hacer 
más pesada esa confidencialidad con el secreto pontificio a nivel local. Pero el secreto 
pontificio está al servicio de la libertad de la Iglesia. Seguirá protegiendo la libertad de la 
Santa Sede para actuar y promover su trabajo. 
 
P.- Muchas víctimas se quejan de que apenas reciben información sobre cómo va 
su proceso después de denunciar. ¿Cómo puede conseguirse mayor 
transparencia? 
R.- No se trata de quitar el secreto pontificio, sino de dar un papel a la víctima en el 
proceso. Es algo en lo que se está trabajando. Primero, queremos abrir la posibilidad de 
pedir un resarcimiento de daños también en los procesos administrativos canónicos. 
Ahora, solo existe la posibilidad en el proceso judicial canónico. Queremos que la parte 
lesa pueda pedirle los daños al reo, porque hay un principio de responsabilidad personal. 
Es como en las tiendas de productos de cristal o de cerámica, donde hay un cartel 
expuesto en el que se dice: “Quien rompe, paga”. Otra propuesta en la que estamos 
trabajando es que en cada proceso haya un procurador para la víctima. O al menos, una 
persona que promueva su interés y haga de trámite para que sea informada de cómo va. 
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P.- Un caso llamativo es el del obispo argentino Gustavo Óscar Zanchetta, al que el 
Papa designó a finales de 2017 asesor de la Administración del Patrimonio de la 
Sede Apostólica (APSA), aunque luego lo apartó del cargo. ¿Tenía información 
Doctrina de la Fe sobre posibles abusos a menores antes del nombramiento? 
R.- Si no me equivoco, no teníamos indicaciones de que estuvieran implicados menores. 
La congregación solo ve casos relativos a menores de 18 años. Pero no puedo comentar 
casos particulares, no es parte de nuestra deontología y, realmente, no tengo elementos 
concretos. Cuando doy una entrevista hablo sobre los principios, no comento casos 
individuales. 

 
P.- Bien, no más preguntas sobre casos concretos. Pasemos al funcionamiento de 
Doctrina de la Fe. Aunque en principio debería ocuparse solo de abusos cometidos 
por eclesiásticos, el Papa ha pedido al menos en dos ocasiones que también lo 
haga con casos cometidos por laicos, como el de Gaztelueta en Bilbao y el de los 
maristas en Chile. ¿Deberían ampliar su radio de acción para ocuparse también de 
los abusos cometidos por laicos? 
R.- Espero que no. Ya hay muchos casos relativos a clérigos. La nuestra no es la única 
institución en la Iglesia que puede ver estos episodios. Muchos deben ser estudiados y 
decididos a nivel local. Algunos comportamientos cometidos por laicos son pecados, no 
son delitos canónicos. 
Antes de hacer un proceso 
canónico es necesario 
establecer el delito 
canónico. Si los laicos 
cometen crímenes, tienen 
la jurisdicción civil. En 
cambio, con los delitos 
cometidos por clérigos, la 
Iglesia da una atención 
particular porque está la 
cuestión de la dignidad del 
sacramento del orden y de 
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la idoneidad al ministerio público, porque el clero tiene una función pública en la Iglesia. 
Los laicos no tienen necesariamente esa función y no deben necesariamente ser objeto 
de una jurisdicción penal precisa. 
 
P.- ¿Cómo se está respondiendo en España? 
R.- Como no tengo el don de la omnisciencia, no estoy dentro de cada obispo, pero lo que 
escucho me anima. Las palabras pueden ser bonitas, pero la gente se cansa rápidamente 
de ellas. Debemos mostrar hechos. Ese es siempre el mayor desafío. 
 
P.- ¿Qué peso tiene hoy la lengua española en el total de las denuncias que les 
llegan? 
R.- Es mayoritaria. Desde hace unos seis años, el número más alto de denuncias viene 
de naciones de lengua española. El segundo es el inglés, que era antes el primero. 
 

 
P.- ¿En qué porcentaje de casos de ‘delicta graviora’ está presente la 
homosexualidad? 
R.- El dato que tenemos, y que se confirma cuando vemos los casos surgidos cada dos 
años y elaboramos un breve cuadro estadístico, es que en el fenómeno del abuso sexual 
a menores cometidos por clérigos, el 80% de las víctimas son de sexo masculino. El 
porcentaje se confirma desde hace años. Pero el discurso es más amplio: no puede 
criminalizarse a una categoría de personas, pero sí es legítimo preguntarse por qué. Pero 
no tengo una respuesta. El porcentaje más alto de víctimas son muchachos de más de 14 
años. Hay que ver cada caso, pero la estadística no nos da todas las respuestas que 
queremos. 
 
P.- ¿Piensa usted que hay una relación? 
R.- No osaría nunca decirlo. Yo miro el cuadro clínico de los casos que tenemos, pero no 
soy capaz de dar un juicio sobre la categoría. ¿Cómo puede hacerse? Es como si dijera 
que, como en el mundo, el 60% de los casos se dan en las familias, ser padre predispone 
al abuso. Esto pondría a los padres de familia en un categoría indigna e impropia. 
 
Entrevista completa solo para suscriptores: www.vidanueva.es 
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El drama de la moral 
Fariseísmo de izquierdas y derechas 

 
03.04.2019 | José Ignacio González Faus 
 
1.- Desde mi óptica personal que considera que las izquierdas nacieron de un impulso 
moral, pienso que esas izquierdas deberían leer y conocer bien la "Genealogía de la 
moral" de Nietzsche. Pero esta vez no para aplicarla a otros, sino para preguntarse si no 
podrían caer ellas en lo que critica allí el loco de Basilea: la moral como fuente de 
resentimiento, de despersonalización, de egolatría y de fariseísmo. 
 
Valga la indicación lingüística de que los fariseos eran unos reformadores morales que 
gozaron de gran prestigio pero, con Jesús de Nazaret, su apelativo cambió de significado 
para pasar a designar simplemente aquello de que les acusaba Jesús: "ay de 
vosotros hipócritas". 
 
Esta peligrosa deformación no es algo exclusivo de un grupo de hace veinte siglos sino 
que radica en nuestra humana naturaleza y en el hecho mismo de la moral: si, por un 
lado, la moral es necesaria, por el otro lado hay algo válido en toda resistencia a aquello 
que experimentamos como mera obligación, o como imposición exterior de alguien que 
pretende disponer de nosotros. 
 

 
 
El mejor judaísmo había intuido la solución a ese dilema cuando llama a su "Ley" camino. 
Porque el camino convierte la ingrata imposición desde fuera de mí, en una necesidad 
mía. Si quiero ir de Barcelona a Vic y no conozco el camino, preguntaré a un amigo que 
me indicará la dirección norte. Y si obedezco al amigo ¿puedo decir que estoy haciendo la 
voluntad de alguien que se me impone desde fuera ob-ligándome? Yo quizás preferiría ir 
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hacia el sur porque en el sur hace sol y en el norte está nublado. Pero si lo que de veras 
quiero es ir a Vic, lo que se me ordena desde fuera de mí es en realidad mi voluntad más 
honda, con solo que confíe en aquel que me dio la orden de ir hacia el norte.   
  
Aquí está la clave del hecho moral: si me fío de la palabra de ese otro, su mandato 
deja de ser una imposición exterior y se convierte en propia voluntad, y la moral 
deja de ser moral para convertirse en bondad. Cuántos padres, ante el hijo 
adolescente que (lógica pero equivocadamente) les planta cara, no le habrán dicho 
aquello de: "¡si es por tu bien hijo mío!". 
 
Esto tiene una consecuencia importante: desde el momento en que hago lo que quiero, 
dejo de preocuparme por lo que otros hacen y no siento la necesidad ni de criticar a los 
que van en otra dirección, ni de sentirme superior a ellos. La moral ya no existe aunque 
los actos humanos sigan siendo buenos o malos. Pero los actos buenos ya no son una 
imposición ajena que acato como medio para conquistar mi honorabilidad. Son simple 
consecuencia de la confianza en Alguien, de quien sé que puedo fiarme. 
 
[Breve paréntesis aclaratorio: el ejemplo de la ida a Vic es claro pero demasiado simplista. 
Las decisiones vitales son a veces mucho más complejas que la busca de un lugar 
geográfico al que me puede llevar una simple señal de carretera. Muchas decisiones 
humanas se toman en situaciones infinitamente más complejas que esas rotondas en las 
que aparecen varias salidas distintas, señaladas. Por eso, en el campo de la moral entra 
muchas veces lo que antaño se llamó casuística y hoy discernimiento. Por tanto, lo que 
ilustra el ejemplo puesto no son las respuestas concretas sino las actitudes ante el 
hecho moral: su interiorización por la confianza]. 
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Y bien: esa actitud de una confianza que interioriza la moral es lo que la convierte en 
bondad. Así se evitan la hipocresía y el fariseísmo de "los buenos": porque esa actitud 
posibilita algo que, de la otra manera, nunca tendremos: la capacidad de perdonar. 
 
2.- Desde esa presencia del perdón podemos pasar ya a lo que buscan estas reflexiones: 
una mirada a los tremendos escándalos morales de nuestra sociedad. En los últimos años 
hemos vivido, no solo escandalizados sino aterrados por el aguacero de inmoralidades 
graves: primero el terrorismo de ETA, después el tsunami de la corrupción y luego el 
escándalo de la pederastia, publicitada ahora. 
 
Démosles todos los calificativos que se merecen. Pero luego habrá que añadir: esos 
criminales siguen siendo personas y siguen teniendo derechos. Derecho a que las 
acusaciones se prueben claramente, derecho a un juicio justo con posibilidades de 
defensa y, finalmente, derecho al perdón que recibirán en la medida en que ellos se 
arrepientan. ¿No refleja algo de eso la práctica de que al comienzo de un juicio recuerde 
el juez al reo que tiene sus derechos? 
 
Pero esos derechos del reo son fáciles de respetar en los casos individuales. Mientras 
que en el campo social, cuando la inmoralidad del otro se convierte en arma electoral o en 
argumento decisivo para eliminar al competidor, los derechos del criminal se evaporan, y 
los ciudadanos vamos asimilando esa ausencia hasta convertirla en una negación. 
Retomemos los ejemplos citados de nuestra historia reciente. 
 
2.1. La barbarie de ETA. Mantengo el duro calificativo para coincidir en él con los 
acusadores más serios y para que se noten mejor nuestras diferencias: efectivamente 
ETA puede ser un ejemplo de hasta dónde llega la idolatría de la patria. Pero recordemos: 
si alguien decía entonces que los etarras seguían siendo personas humanas, que sus 
familias no deben sufrir nuevas penalidades en la medida de lo posible, o que en Euskadi 

hay un problema no resuelto del todo, surgían a 
gritos las acusaciones de complicidad con el 
terrorismo y de "equidistancia", recurriendo a las 
víctimas para fomentar esas acusaciones. Hasta se 
llegó a escribir que Setién fue "un obispo que no 
creía en Dios". Todo ello en defensa de la moral... 
 
2.2. La desvergüenza de la corrupción. Fue como 
un tornado de esos que levantan olas de quince 
metros y que pone de relieve hasta dónde puede 
llegar la idolatría del dinero. Para no alargar, me 
remito a la película de Sorogoyen ("El Reino"), que 
además pone de relieve no solo la falta de 
escrúpulos morales sino (por el contraste entre el 
comienzo y el fin de la película) la falsedad de las 
relaciones entre aquellos que parecían tan amigos a 
la hora de las grades francachelas, pero luego se 
traicionan entre sí, sin el menor respeto a la 
amistad. Y sin embargo, esos sinvergüenzas 
(aunque inhabilitados si hace falta para proteger a la 
sociedad) tienen derecho, si se arrepienten, a una 

reconciliación plena con nosotros, a poder recuperar su vida familiar y el aprecio de sus 
hijos, sin que hayan de llevar un sambenito perenne. "Aunque tus pecados sean rojos 
como la grana se volverán blancos como la nieve", dice la Biblia. 



18 | 47 

 

2.3. El sacrilegio de la pederastia. Que pone 
de relieve hasta dónde puede llegar la 
idolatría de la iglesia o del poder religioso. 
Pero que ha sido aprovechado por muchos 
medios de comunicación (a los que parece 
que lo que menos interesaba verdaderamente 
era el restablecimiento de las víctimas), para 
ocultar todos los demás casos de abusos no 
clericales, que son muchos más. Como si lo 
único que buscaran fuese atacar la 
orientación eclesiástica de Francisco en línea con la teología de la liberación. Y hasta 
llegar a la tremenda falta de delicadeza de citar nombres de abusadores de hace ya 50 
años, que están hoy en silla de ruedas o en las puertas de la muerte, y que tienen 
derecho hoy a mantener su buena fama ante sus familiares y conocidos. 
 
[Otra breve aclaración sobre las víctimas en los casos citados y en otros posibles. Cuando 
Jordi Ébole dijo a Francisco (en la entrevista del 31 de marzo), que había víctimas 
descontentas con los normas por él dictadas, el papa no se defendió sino que se limitó a 
decir que lo comprendía porque la persona que está poseída por un dolor intenso casi 
solo puede razonar desde su dolor, y hay que comprenderla por ello: solamente liberados 
del mordisco del dolor podemos tener serenidad suficiente para un acercamiento objetivo 
a la realidad. A este respecto, dado que se trata de un periódico nada religioso, me 
permito remitir a un artículo de Le Monde Diplomatique (periódico que no me cansaré de 
recomendar) en su número de marzo de este año. Se titula "La justicia transfigurada por 
las víctimas. Y avisa del peligro de que las víctimas se estén convirtiendo hoy en juez y 
parte y que la atención a ellas (que por suerte se va recuperando) puede llevar a una 
"deificación de las víctimas" de modo que "el tribunal ya no debe solamente sancionar a 
un culpable, sino que además debe remediar el sufrimiento. De esta manera la víctima se 
convierte en fiscal y las penas se endurecen automáticamente " (p.26)] 

 
3.- Volvamos ahora al comienzo. Este es el 
drama de la moral. Y algo de eso es lo que 
intuía Nieztsche a niveles de sociedad global. 
Y nada refleja todo ese drama mejor que la 
parábola evangélica del hijo pródigo. El título 
que le damos pone ya de relieve nuestra 
capacidad de manipular el evangelio. Pues el 
verdadero protagonista de la parábola no es 
el hijo (cuya historia desgraciadamente es 
demasiado tópica) sino el padre y el hermano 
mayor. 
 
Ese hermano mayor es el prototipo de 
hombre moral: todas las buenas obras y 
méritos que se atribuye son ciertas. Pero no 
le han servido para ser buena persona sino 
solo para ser un resentido (Freud diría que 
por una envidia reprimida). No le han servido 
para tener un corazón bueno sino un corazón 
duro. La insolencia con que habla a su padre 
lo pone de relieve. Y se repite en la insolencia 
con que algunos medios de comunicación 
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hacen sus denuncias. Ese ejemplo de moral intachable no habla de "mi hermano" sino de 
"ese hijo tuyo". Y echa en cara al padre que se ha gastado la hacienda con prostitutas. En 
cambio el padre no reacciona así con él: no le echa en cara su fariseismo sino que sigue 
llamándole "hijo mío", sigue recordándole que "todo lo mío es tuyo" y que siempre estarás 
conmigo, mientras mantiene que "era justo alegrarse porque tu hermano estaba perdido y 
ha sido recuperado". 
 

 
 
Efectivamente, como dijimos, solo en esa confianza que vuelve carne propia la 
obligación moral exterior se supera el drama de la moral, que así deja de ser 
heterónoma, pero no para ser una egótica moral autónoma, sino una confiada moral 
teónoma, desde la confianza en que esa es la mayor autonomía. Con todas las 
excepciones aludidas que pedirán discernimiento: pues Jesús también mostró que puede 
haber casos en que la letra de la Ley ya no traduce la voluntad de Dios. Pero seguirá 
siendo verdad que la mera moral no nos vuelve buenos; solo el amor es capaz de sacar lo 
mejor de nosotros mismos. Por eso escribí hace años: 
 
"la moral impone, la bondad seduce; la moral obliga, la bondad facilita. La moral exige, la 
bondad atrae; la moral condena, la bondad no juzga. La moral cumple, la bondad va más 
allá del cumplimiento, la moral da lecciones mientras que la bondad da confianza. La 
moral engola a quien la guarda mientras que la bondad vuelve humilde al que intenta 
seguirla. Y, en definitiva, la moral es impracticable en su totalidad, con el agravante de 
que cualquier quebranto parece anular todos sus logros; la bondad es inalcanzable pero 
en cambio conserva sus pequeños logros como pasos en un camino siempre abierto". 
(En Otro mundo es posible... desde Jesús, p.234). 
 
 
Vegeu: https://www.religiondigital.org/miradas_cristianas/drama-
moral_7_2109459044.html 

https://www.religiondigital.org/miradas_cristianas/drama-moral_7_2109459044.html
https://www.religiondigital.org/miradas_cristianas/drama-moral_7_2109459044.html
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Gran èxit de la presentació a Barcelona del llibre “Trencar el 
silenci: deu rostres, deu veus” 

10.04.2019 

“Trencar el silenci: deu rostres, deu veus”. Són els rostres i les veus de deu testimonis 
que, des de diversos àmbits i des de la seva experiència íntima i personal, expliquen la 
tasca que desenvolupen per la prevenció i la protecció de l’abús sexual a les obres 
educatives maristes. 

Un llibre que es va presentar el dimarts 9 d’abril a la llibreria Claret de Barcelona en un 
acte que va comptar amb la presència dels autors, Imma Amadeo i Jordi Martínez, i de 
dues de les “veus” que expliquen el seu testimoni en el llibre: el germà Gabriel Villa-Real, 
Vicari provincial de la Província L’Hermitage, i Pepa González, educadora social del 
Centre Obert Rialles i actualment defensora de la ciutadania de Santa Coloma de 
Gramenet. 

Entre el públic, hi havia la presència de membres d’altres institucions i congregacions i hi 
va destacar la presència de Marcel·lí Joan, director general d’Afers Religiosos, que hi va 
assistir en nom de la presidència de la Generalitat. 

El Vicari provincial, el germà Gabriel Villa-Real, va destacar que haver participat en el 
llibre havia significat un aprenentatge personal, un plantejament de moltes qüestions i va 
reconèixer que encara “estem en camí” i que els protocols que tenim en marxa s’han 
d’emmarcar en un “canvi de cultura per saber detectar els senyals d’alerta i reconèixer 
situacions d’abús”. Per la seva part, Pepa González va dir que se sentia agraïda per 
poder estar treballant en contacte amb els infants i joves dins de Maristes, va reclamar 
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més formació per als educadors i educadores, i també més eines “per als infants, perquè 
puguin denunciar els fets que els fereixen”. 

Imma Amadeo va destacar que el llibre mostra l’experiència concreta de deu persones, 
però que no s’ha de perdre de vista que aquestes persones són “representants de milers i 
milers de veus que treballen dins de l’Institut Marista per protegir els infants i joves per la 
defensa dels seus drets”. Per la seva part, Jordi Martínez va explicar que el llibre omple 
un buit, “el punt que faltava entre el blanc i negre i el color, perquè fixa la vista en el que fa 
la institució avui per prevenir l’abús sexual infantil i per protegir els infants i joves davant 
d’aquest problema social”. 

Justament els quatre participants van llançar un últim missatge, que és el “d’implicar la 
societat, perquè som davant d’un problema social greu, que no podem abordar sols”. Un 
problema social perquè “som davant de víctimes, persones que han patit i pateixen i les 
hem de poder atendre i acompanyat de la millor manera”. 

“Trencar el silenci: deu rostres, deu veus” ja està a la venda. Ben aviat se’n faran 
presentacions també a Lleida (29 d’abril), a Girona i a Madrid en dates encara per 
determinar. 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
 
 
 
 

 
El Diumenge, dia 7 d'abril de 2019, el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Mons. Juan 
José Omella Omella, ens va fer una visita fraterna.  Va celebrar l'Eucaristia de les 13h. El 
Santuari estava ple a vessar. També hi era present el seu secretari particular Mn Marc, En 
acabar la celebració, al claustre de la nostra Fraternitat, va trobar-se una llarga estona 
amb un bon grup de fidels assistents, especialment amb els franciscans seglars.  
Després va compartir un dinar fraternal amb els quinze germans que formem aquesta 
Fraternitat de Sant Antoni de Pàdua de Barcelona. Finalment ens vam fer la foto per la 
història, i li obsequiem amb els cinc volums de les Fonts Franciscanes en català, obra del 
nostre estimat i recordat germà Francesc Gamissans Anglada.  
MONS. JOAN JOSEP OMELLA OMELLA, CARDENAL-ARQUEBISBE DE BARCELONA, 
GRÀCIES PER LES SEVES ATENCIONS.   
 
 
 
 
 
 
L’Espai Endesa de Barcelona acull l’acte de lliurament, que ha comptat amb la presència 
del P. Abat Josep M. Soler, del secretari general de Cultura, Francesc Vilaró, i del P. 
Josep Massot, director de la revista Serra d’Or. 
Melcior Comes, Sebastià Alzamora, Sergi Pàmies, Ingrid Guardiola i Aina Bestard, entre 
els guardonats amb els Premis Crítica Serra d’Or 2019. 
Les obres teatrals Herència abandonada (Lara Díez Quintanilla) i Siempre a la verita tuya 
(Manuel Veiga), i les infantils i juvenils Un pèl a la sopa (Àlex Nogués) i La maleta (Núria 
Parera) també reben la serreta d’or. 

Celebració dels 800 anys de l’encontre entre sant Francesc d’Assís i el 

Sultà d’Egipte 

Premis Crítica Serra d’Or 2019 
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Barcelona, 3 d’abril de 2019. L’obra Sobre la terra impura (Proa), de Melcior Comes, ha 
estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d’Or de Novel·la 2019; La netedat (Proa), 
de Sebastià Alzamora, ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or de Poesia 2019; Sergi 
Pàmies, amb L’art de portar gavardina (Quaderns Crema), el Premi Crítica Serra d’Or 
2019 de Narrativa; Ingrid Guardiola, el Premi Crítica Serra d’Or 2019 d’Assaig per L’ull 
i la navalla (Arcàdia); Esther Tallada, el Premi Crítica Serra d’Or de Traducció 2019 per 
Llum d’agost de William Faulkner (Edicions de 1984); i Agustí Pons, el Premi Crítica 
Serra d’Or de Biografia 2019 per Maria Aurèlia Capmany, l’època d’una dona 
(Meteora). Aquests han estat els premiats en l’apartat de Literatura i Assaig.  
 

 
Pel que fa a l’apartat de Recerca, Xevi Camprubí ha guanyat el Premi Crítica Serra d’Or 
de Recerca 2019 (Humanitats) per l’obra L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la 
premsa a la Catalunya del seu temps (Fundació Noguera). Atles dels núvols de 
l’Observatori Fabra (Reial Acadèmica de Ciències i Arts de Barcelona, RACAB), de 
Javier Martín-Vide i Alfons Puertas, ha obtingut el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca 
2019 (Altres Ciències). I Katalanische und Okzitanische Renaissance. Ein Vergleich 
Von 1800 Bis Heute (De Gruyter), de Georg Kremnitz, ha rebut el Premi Crítica Serra 
d’Or de Catalanística 2019.  
 
Dins l’apartat de Teatre, l’obra de Lara Díez Quintanilla Herència abandonada s’ha 
endut el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2019 al text de teatre català; Siempre a la 
verita tuya, dirigida per Manuel Veiga, el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2019 a 
l’espectacle teatral; mentre que Nau Ivanow, pels seus vint anys, ha guanyat el Premi 
Crítica Serra d’Or de Teatre 2019 a l’aportació més interessant.  
 
Finalment, en l’apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d’Or Infantil 
2019 és per a l’obra Un pèl a la sopa (Flamboyant), amb text d’Àlex Nogués i il·lustració 
de Guridi; el Premi Crítica Serra d’Or Juvenil 2019 és per a La maleta (Babulinka 
Books), de Núria Parera; mentre que el Premi Crítica Serra d’Or Coneixements 2019 és 
per a Naixements bestials (Zahorí Books), d’Aina Bestard. El jurat dels Premis Crítica 
Serra d’Or 2019, en l’apartat de Literatura i Assaig, ha estat format per Borja Bagunyà, 
Àlex Broch, Lluïsa Julià, Marta Nadal i Pere Antoni Pons. En l’apartat de Recerca l’han 
compost: Jaume Aulet, Manuel Jorba, Santiago Riera i Tuèbols, Joandomènec Ros i 
Francesc Vilanova. Joan-Anton Benach, Francesc Massip, Marta Monedero, Juan Carlos 
Olivares i Anna Pérez Pagès han constituït el jurat de Teatre. Mentre que el de Literatura 
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infantil i juvenil, també per encàrrec de Serra d’Or, l’han format Mònica Baró, Montse 
Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria Ventura.  
L’acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d’Or 2019, que enguany arriben a la 53a 
edició, s’ha celebrat a l’Espai Endesa de Barcelona i ha comptat amb la presència del P. 
Abat Josep M. Soler, de Francesc Vilaró, secretari general de Cultura, i del P. Josep 
Massot i Muntaner, director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Les obres 
premiades corresponen a les més destacades de les publicades l’any 2018, i sense que 
s’hagin presentat a concurs. Cal recordar que els Premis Crítica Serra d’Or no tenen 
dotació econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el 
lliurament d’una serreta d’or, de solapa, que representa la distinció que atorga la revista 
Serra d’Or.  
 
L’Espai Endesa s’allotja en un edifici modernista inaugurat l’any 1897, en la que havia 
estat la sala de turbines de la Central Catalana d’Electricitat, una de les primeres centrals 
tèrmiques que van sorgir a Catalunya per abastir la creixent demanda d’energia elèctrica a 
la ciutat comtal. L’edifici, dissenyat per l’arquitecte Pere Falqués i Urpí, està catalogat com 
a Patrimoni Històric de la Ciutat i és una excel·lent mostra del Modernisme Industrial 
Català. Endesa, amb la cessió d’aquest espai a determinats col·lectius, té l’objectiu de 
posar a la disposició de la societat un bé d’interès cultural i històric que ha de servir per 
impulsar projectes que fomentin el desenvolupament social.  
 

 
Paraules del P. Josep Massot i Muntaner  
En la seva intervenció, el P. Josep Massot ha mostrat la seva preocupació “per la situació 
política del nostre país, amb els seus exiliats i els seus presos polítics, i amb l’espasa de 
Damocles d’una repressió brutal i completament injustificada, contra la qual ens hem 
manifestat públicament de moltes maneres, d’acord amb el nostre compromís de sempre 
amb els Drets Humans i els Drets dels Pobles”. Ha recordat les persones estimades i molt 
relacionades amb Serra d’Or que han mort en el darrer any, com és el cas de la 
historiadora Eva Serra –membre, durant algun temps, del consell de redacció de la 
revista-, de l’historiador de l’art Joaquim Garriga –company del P. Massot a la Secció 
Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans-, dels monjos de Montserrat 
Alexandre Olivar i Lluís Duch, i del poeta Lluís Alpera –gran col·laborador de la revista-.  
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“A empentes i rodolons –ha dit el P. Massot-, «Serra d’Or» celebrarà enguany el seixantè 
aniversari del començament de la seva segona etapa. Som conscients del que 
representen tants anys de treball a favor de la cultura catalana, una cultura perseguida i 
menyspreada en temps del general Franco i, dissortadament, perseguida i menyspreada 
avui per alguns partits que 
presumeixen de democràcia 
i de respecte a una 
constitució arcaica, nascuda 
d’un consens provocat per la 
por de les baionetes i per 
pressions de tota mena. Ens 
refermem, doncs, en els 
nostres principis de sempre 
i, amb el suport constant del 
monestir de Montserrat i de 
tants i tants col·laboradors 
que no ens han fallat mai, 
volem continuar una tasca 
que ens sembla cada cop 
més indispensable”. El 
director de Serra d’Or ha 
acabat la seva intervenció recordant que els Premis Crítica “demostren la vitalitat de la 
nostra cultura i la nostra tossuderia a continuar essent el que som”. Ha felicitat els 
premiats i els seus editors, i ha desitjat “que per molts anys puguem estar al servei d’un 
poble que no vol morir, tal com ha demostrat aquest darrer temps de moltes maneres”.  
 
Intervenció del P. Abat Josep M. Soler  
El P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, ha començat la seva intervenció recordant les 
seves paraules en l’edició de l’any passat dels Premis: “vaig glossar alguns versos de 
Salvador Espriu en el seu poema “Inici de càntic en el temple”; entre altres, veient la 
situació tant difícil que passava el nostre País, vaig recordar les “cisternes seques” i els 
“cims pujats per esglaons de lentes hores” dels quals parla el poeta. Un any després, el 
panorama continua essent molt difícil; i les negres nuvolades que cobreixen la nostra 
llengua, la nostra cultura i els mitjans que les difonen encara no s’han esvaït. El camí 
continua essent lent i costerut. No sabem com serà el futur immediat. Però, com deia, 
també, en l’edició dels premis de l’any passat, no ens hem de descoratjar. La nostra 
cultura, i en general la nostra societat, tenen prou vigor per continuar endavant, per 
continuar pujant els “esglaons” que menen al futur. La fatiga present de pujar-los val la 
pena perquè porten a noves realitats. Les “cisternes” tornaran a omplir-se d’aigua”.  
 
“El treball seriós que hi ha darrere cadascun dels premiats, la precisió i la imparcialitat 
dels jurats, l’alta valoració que continuen tenint aquests guardons en els nostres àmbits 
culturals, testimonien un present fecund i avalen un futur creatiu, ric i compromès amb la 
construcció dia a dia del nostre País. Serra d’Or, amb el Monestir de Montserrat com a 
suport, continuarà fent una aposta per la cultura de qualitat, pel diàleg en l’àmbit cultural i, 
d’una manera més àmplia, en l’àmbit de la nostra societat”. “Ho farà perquè valora la 
cultura com a expressió de la raó humana que ajuda al desenvolupament del pensament, 
que ajuda a obrir nous camins, al trobament constructiu amb els altres i la seva manera de 
pensar. També el món de la cultura ha de contribuir, i molt, a obrir camins de possibles 
solucions als problemes que tenim plantejats. Per això, la reflexió i el treball cultural s’han 
de fixar tant en els temes dels quals es parla més (com ara la situació política i social de 
Catalunya) com en aquells dels quals es parla menys (com la marginació, els immigrants, 
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les desigualtats socials creixents, la minva de recursos per atendre les necessitats de 
tanta gent...). D’altra banda, la cultura ofereix espais de bellesa, d’harmonia, que 
contribueixen a fer que les persones trobin l’equilibri interior, la pau, la pròpia recerca de 
plenitud. En aquest sentit, la cultura actual ha de contribuir a crear un nou humanisme, 
atent a les persones i als seus problemes, buscant de comprendre’n els anhels i les 
dificultats. La cultura, a més, ha d’ajudar a fer l’experiència, de vegades àrdua, de 
comprendre’s un mateix i la pròpia situació en el context històric que vivim”, ha dit el P. 
Josep M. Soler.  
 

“Montserrat, tal com acabo de dir, es 
referma en la voluntat de continuar 
endavant al servei de les persones, dels 
milions que ens visiten anualment, i de les 
que connecten amb nosaltres a través de 
les publicacions escrites i dels diversos 
mitjans de comunicació. Entre els quals hi 
ha Serra d’Or i tota l’obra cultural que 
l’envolta, de la qual aquests premis són un 
exponent notable. Estem a punt d’arribar al 
mil·lenari del monestir, serà el 2025, i en la 
preparació que estem fent, la dimensió 
cultural i la col·laboració del monestir amb 
el món de la cultura, especialment amb la 
catalana, hi tenen un lloc important. De 
mica en mica, a mida que les coses 
estiguin prou definides, ho anirem 
comunicant”, ha explicat.  

 

 
 
“Tots hem de projectar la mirada cap al futur. Cap al futur més immediat i cap al futur més 
llunyà. Sense deixar-nos temptar pel desànim davant les dificultats. Els reptes que tenim 
al davant ens esperonen. “Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest 
poble”, tal com diu també Espriu en el poema que he citat abans. I això –com diu ell 
mateix en un altre poema- sense “la cançó de l’odi, nascuda de la injusta i llarga 
humiliació” (cf. Perquè entonis amb compassiu amor)”, ha afegit per acabar el P. Abat de 
Montserrat.  

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat  
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La vida fraterna cordial i madura brolla de no 
enganyar-se sobre un mateix, de tenir lúcida 
consciència del que hom és. I progressa laborant 
sobre un mateix, perquè jo als altres no els puc 
canviar, però sí que puc treballar sobre mi. 
 
Normalment judiquem els altres perquè ens sentim 
superiors, més intel·ligents, més servicials, més 
generosos, o perquè considerem que la nostra línea 
o la nostra manera de viure l’Evangeli és millor que 
la dels altres.  
Però aquest sentiment de superioritat no està 
fonamentat sinó que ve de no conèixer-nos 
plenament, de la no consciència de les nostres limitacions, del nostre pecat, de tenir una 
biga a l’ull i no veure-hi bé.  
La humilitat, que és simplement la veritat, és un ingredient imprescindible per a la 
convivència fraterna perquè quan ets conscient de la pròpia miseria i del teu pecat ets 
més comprensiu amb la dels altres i ja no judiques.  
 
A Abba Moisés, un Pare del Desert del segle IV que havia estat lladre i assassí, se li van 
presentar uns monjos joves per denunciar un germà que n’havia fet una de grossa; volien 
que anés a jutjar-lo. Però ell es negava. Van insistir tant, que al final accedí a anar-hi. 
Però va arribar carregant un sac de sorra amb un forat al darrere. En veure’l els germans, 
li digueren: «Abba, què és això, no veus que vas perdent la sorra?». Ell respongué: «Sí, 
són els meus pecats, s’escolen darrera meu i jo no els veig... I ara he vingut a judicar un 
germà...». Ells callaren i perdonaren el germà. 
 
Full dominical 7 d’abril de 2019.  
 
 
 
 

El llenguatge dels salms és d’un poble, d’una llengua i d’un 
temps molt diferents del nostre i per això hi ha versets, i fins 
salms sencers, que de primer no s’entenen. Per això, cal 
assistir a conferències i llegir llibres que salvin la distancia 
cultural. El P. Hilari Raguer, OSB, en el llibre Els Salms 
presentats per Hilari Raguer (Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat) els posa a l’abast de tothom i en dona uns quants 
consells pràctics. «Una regla d’or seria: agafa’t als versets que 
entenguis i t’ajuden a pregar, i ja aniràs entenent els altres», 
afirma.  
 

Hilari Raguer 
 
Per què són tan importants els salms?  
Els salms són eterns, divins i alhora humans. Com diu un autor jueu modern «tots naixem 
amb aquest llibre a les entranyes » perquè hi respiren tots els sentiments que fan bategar 
el cor de l’home: la joia i la tristesa, la petició i l’agraïment, l’esperança i la desesperació, 

Teràpia de les relacions – Fra Josep Manel Vallejo 

Acostar els Salms 
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la il·lusió i fins i tot la ràbia. Ens agafen pels nostres pitjors sentiments i ens converteixen 
als millors.  
 
Creu que s’hauria de recuperar el seu ús?  
Sí. Primitivament formaven part de la catequesi elemental, perquè la participación en la 
pregària de l’Església —l’Eucaristia i també la Litúrgia de les Hores, que és cosa de tot el 
poble— demana saber-se de memòria els salms més importants i estar familiaritzat amb 
tots els altres. Aprenem les cançons de moda i no hauríem d’aprendre els salms?  
 
Per què diu que el Llibre dels Salms és un dels millors llibres de tota La Bíblia?  
Tota La Bíblia és plena de pregàries, però el Llibre dels Salms és només de pregàries. 
Com diu sant Agustí «perquè l’home pogués lloar Déu dignament, Déu es va lloar ell 
mateix. Això en un home seria vanitat però en Déu és misericordia ». En aquest llibre, Déu 
ens posa al cor i als llavis les millors paraules per al qui vol lloar-lo, demanar-li alguna 
cosa o agrair-la o, simplement, desfogarse i, com deia Anna, la mare de Samuel, «abocar 
el cor davant Déu».  
 
Òscar Bardají i Martín. Full dominical 31 de març de 2019 
 
 
 
 
Aquest 2019 es compleixen 1.025 anys de l’arribada de les 
relíquies de sant Pelai al Monestir benedictí femení de San 
Pelayo (Oviedo), fundat el s. IX. Aquest màrtir és un testimoni 
molt important de fe, de pau, de pregària, de perdó...  
 
Aquest sant mossàrab, que va morir perdonant, és un exemple 
de vida en la Quaresma: «Aquest lliurament total, perdonant, 
ens compromet a tots en el perdó», assegura la mare 
abadessa del Monestir, Rosario del Camino.  
          Rosario del Camino 

Com hem de viure la Quaresma els cristians?  
La Quaresma és un temps que ens pot ajudar, i molt, a renovar el nostre amor i a anar 
amb compte de no caure en faltes. Ens dol no respondre a un amor tan gran amb un amor 
semblant. Per tant, hem de cuidar la conversió; tornar l’amor als altres, i també a Déu.  
 
Com s’ha de concretar aquest amor?  
Amb les persones que tenim al voltant, les de prop i les de lluny. A la pròpia família, tenint 
cura també d’aquelles petites friccions que sovint es produeixen. I també cuidar la 
pregària, mantener aquest diàleg amb Déu, meditar l’Evangeli i respondre-li amb la 
pregària i amb la vida. És molt important unir la fe i la vida i la Quaresma és una gran 
oportunitat per fer-ho.  
 
Els monestirs benedictins d’Espanya esteu formant una congregació a partir de les 
quatre federacions actuals. Quins beneficis us comportarà?  
Ens proporcionarà instruments eficaços per poder continuar ajudant-nos en la comunió i 
també per donar-nos suport per realitzar projectes concrets: en l‘àmbit de la formació, en 
la cura de les monges grans, de l’ajuda mútua; i també de la col·laboració amb els laics. 
Ens sembla que aquest és un moment important en la vida monàstica per obrir-se a altres 
persones, perquè també puguin gaudir d’aquest tresor que vivim als monestirs. 

Òscar Bardají i Martín. Full dominical 7 d’abril de 2019 

Unir la fe i la vida 
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El 15 de març es van complir vuit anys de l’inici de la guerra de Síria. S’ha convertit en el 
conflicte més gran del segle XXI: 321.000 morts (març 2017), més dos milions de ferits i 
12 milions de refugiats (6 d’ells desplaçats interns). Des de la segona Guerra Mundial 
no hi havia al món tantes persones forçades a marxar de casa.  
 
Dels 6 milions de refugiats que han abandonat Síria des de 2015, Turquia és, de llarg, el 
que n’ha rebut més: supera amb escreix els dos milions. El segueixen el Líban, amb 1,1 
milions; Jordània, amb 600.000; i l’Iraq, amb 250.000. Si la majoria de refugiats es 
concentra al voltant de Síria és per l’esperança de poder tornar a casa aviat.  La Unió 
Europea es va comprometre al 2015 en reasentar 160.000 refugiats en dos anys. Un any 
després del final del termini s’han complert menys del 35% dels compromisos d’acollida. 
L’anomenada crisi dels refugiats ha posat en evidencia la fragilitat de la construcció 
Europea, la manca d’un consens pel que fa a l’acollida dels refugiats i la manca d’una 
política d’asil. Però el més inquietant després de la caiguda del mur de Berlin és que en 
els darrers anys s’han aixecat nous murs a Europa. Els primers es van aixecar a Ceuta i 
Melilla. A partir de 2013 hi ha hagut una acceleració: Bulgària ha construït un mur a la 
frontera amb Turquia,  Hongria ha alçat una balla en la frontera amb Servia i Croàcia al 
2015. 

 
A causa de la guerra a Síria centenars de milers de refugiats han provat d’arribar a 
Europa recorrent l’anomenada “ruta dels Balcans” o s’han abandonat a la sort en els 
viatges de l’esperança en la Mediterrània.  La guerra només ha fet que agreujar l’arribada 
de immigrants pel Mediterrani. La frontera sud, la frontera del mar és la més ràpida, però 
també la més perillosa: comporta estar subjecte als traficants, és és la més cara i 
comporta un risc més alt per la vida de les persones. 
 
 El Papa Francesc en el seu primer viatge del Pontificat va anar a Lampedusa Allà va dir 
amb veu clara i forta que aquestes morts són “una vergonya” i va instar a la comunitat 

“Els corredors humanitaris” promoguts per la Comunitat de 

Sant’Egidio 
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internacional a prendre responsabilitat. ¡¡No ens podíem quedar amb els braços creuats!! 
Tres mesos després, el 3 d’octubre de 2013, 368 refugiats eritreus van perdre la vida a 
pocs metres de la costa de Lampedusa. Tadese Fisaha, un dels 146 homes i 6 dones 
salvades pels pescadors d’aquesta illa, havia pagat 3000 dòlars per un viatge de 24 
hores. “Estaven ja prop de la costa –recorda- quan es va obrir una via d’aigua a la barca i 
va bolcar”. Ell va ser l’últim que van poder salvar. “Me sacaron del agua desmayado 
tirando de mi cinturón.” 
 

Des de l’any 2000 fins a la data d’avui hi han 
mort més de 30.000 persones. Només l’any 
2016 van ser 5.082 els morts, molts d’ells 
infants. Al 2017 es parla de més de 2000. Per 
altra banda, estem convençuts que no es troba 
seguretat alçant murs. L’anomenada “crisi dels 
refugiats” és només l’inici d’un itinerari de 
migració des del Sud del món que no s’aturarà. 
Davant d’aquesta situació no només cal més 
generositat, sinó que s’imposa també la 
necessitat de tenir una visió. Estem davant 
d’una qüestió que toca dos dels grans 
desafiaments pel futur del nostre continent: la 
qüestió demogràfics (per una banda 
l’envelliment del nostre continent i per l’altre 

gestionar els nous fluxos migratoris) i construcció d’una societat del conviure.  
 
Una mica d’història 
A Roma, la Comunitat de Sant’Egidio ens vàrem preguntar, és 
que es pot entrar de manera diferent a Europa? Ens vam 
posar el problema de cercar un sistema d’entrada que no 
modifiqués la llei vigent i que dones una resposta que ens 
impliques. I així ens vàrem posar a treballar. Tothom deia: 
impossible, hi ha Schengen, el tractat de Dublín, impossible... 
És impossible acollir legalment i de manera segura els 
immigrants? 
 
L’estudi de la llei i l’experiència de 30 anys amb els refugiats 
ha permès a la Comunitat de Sant’Egidio trobar un instrument 
perquè els refugiats puguin entrar a Europa. L’article 25 del 
Reglament del tractat de Schengen (CE) nº 810/2009 de 13 
de Julio de 2009 que institueix el Codi comunitari de “regulació 
dels visats”. El tractat permet a cada Estat membre emetre 
“visats amb validesa territorial limitada”, "per motius 
humanitaris o d’interès nacional o en virtut d’obligacions 
internacionals". El visat també pot tenir validesa no limitada a 
l’estat d’emissió si d’altres estats ho permeten. 
 
L’octubre de 2014 Sant’Egidio va començar a estructurar el 
projecte. Donades les necessitats econòmiques que requereix el projecte vam decidir unir-
nos amb l’Església Valdesa i la Federació d’Esglésies Evangèliques Italiana que posaven 
a disposició els fons del 8x1000 (IRPF). Aquest és un projecte ecumènic. La primera 
vegada que es fa una cosa així. 
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Vàrem proposar un protocol d’entesa amb el Govern italià (Ministeris d’Interior i 
d’Exteriors) per als visats humanitaris. Es va firmar el 15 de desembre de 2015 i preveia 
l’arribada de 1.000 persones en dos anys, amb caràcter experimental. Un document 
jurídic de 10 folis. Aquest protocol constitueix un inici d’un model de fàcil replicabilitat en 
diferents països d’Europa i sostinguts per diferents entitats. 
 
A gener del 2016 es va firmar un altre protocol d’un corredor humanitari des d’Etiòpia cap 
a Itàlia, per a l’acollida de 500 refugiats més. En aquest cas promogut per la Comunitat de 
Sant’Egidio i la Conferència Episcopal Italiana.  
 
També s’han obert corredors humanitaris a França (500 refugiats), Bèlgica (150 refugiats) 
i recentment amb Andorra (20 refugiats). Son corredors humanitaris que connecten 
directament Europa amb Líban. A França, Sant’Egidio s’ha unit a la Federació Protestant 
de França, a la Conferència Episcopal Francesa, a l’Entraide Protestante i al Socors 
Catòlic.  
Fins a data d’avui, ja han arribat a Europa 2457 refugiats, 2013 dels quan a Itàlia.  
 
Que són els corredors humanitaris? 
Els corredors humanitaris permeten una arribada “legal i segura” dels refugiats a Europa. 
Abans que res volen aturar les morts al Mediterrani. Garanteixen la seguretat ja sigui per 
qui arriba a Europa (ho fan en avió i no en pateres) i també pels ciutadans europeus (els 
controls es fan ja sigui al lloc d’origen com al lloc d’arribada). I tot això amb 
autofinançament dels promotors i sobretot, afavorint la integració i l’acollida i involucrant la 
societat civil.  

 
Aquest projecte és un projecte pilot que demostra que, fins i tot sense modificar el marc 
normatiu actual, es pot obrir un canal humanitari perquè els possibles sol·licitants d’asil 
obtinguin un visat d’entrada a Europa.  
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De forma esquemàtica es poden subratllar aquests punts forts del model de “corredors 
humanitaris”. 
 
 

 CONNEXIÓ AMB LA SOCIETAT CIVIL I LES INSTITUCIONS. És un model 
mixt que permet aprofitar les energies que ja existeixen. No es crea cap nova 
estructura, sinó que s’aprofita la xarxa de solidaritat existent i l’impuls de la 
resposta de la societat civil. 
 

 CORREDORS LEGALS I SEGURS PELS REFUGIATS I PELS PAÏSOS 
D’ACOLLIDA. Es garanteix i es dóna resposta a una de les preocupacions 
més grans de la societat i del mateix estat: la seguretat. Es propicia un control 
de les persones tant en el país d’origen com en el moment d’entrada a 
Europa, tot fet sota el marc legal europeu vigent. 

 

 
 

 S’ACCELEREN ELS PROCEDIMENTS DE DEMANDA D’ASIL. Al país 
d’origen ja s’ha procedit a justificar la vulnerabilitat de les persones i s’ha 
concedit el visat humanitari temporal, la qual cosa escurça i facilita molt el 
tràmit de la demanda d’asil. 
 

 MENYS DESPESES. Fins ara el cost per a l’administració ha estat de zero 
euros. El cost real és la meitat que amb la utilització de les estructures 
públiques. S’aprofita el que ja existeix. Alhora és un gran estalvi pels refugiats 
perquè poden invertir en el seu futur els diners que abans havien d’utilitzar per 
pagar les màfies. 
 

 TEMPS D’ESPERA MÉS CURT. Es triga poc en tot aquest procediment. El 
temps és crucial per a una persona vulnerable i que fuig de la guerra. 

 
 REPLICABILITAT A TOTA EUROPA. Com ja s’ha explicat la utilització de 

l’article 25 és d’aplicació immediata. Aquest model el poden reproduir estats, 
ciutats i institucions. Hem fet la proposta a d’altres estats europeus i esperem 
que s’obrin nous corredors, a part dels ja anomenats. 
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 AJUT A LA INTEGRACIÓ DES DEL PRIMER DIA. Aquest és un punt central 
del projecte. Donat que es tracta d’una iniciativa que parteix de la societat 
civil, en realitat, ordena i possibilita els fluxos d’integració que d’altres 
vegades de manera espontània es produeixen. Hi ha un contacte directe i 
immediat amb la població. Un cop arriben al país, els menors van a l’escola 
de manera immediata, els adults assisteixen als cursos d’idiomes, i 
s’insereixen en el sistema de recerca de treball. Les institucions acullen, però 
son les comunitats que en el dia a dia integren. Els corredors permeten posar 
a prova un mètode que té en compte la població civil. 
 

 
 
Sí, la vida canvia. Integrar és possible quan s’aprèn la llengua i la cultura del país, quan hi 
ha una bona acollida, quan es troben amics i pots conviure amb gent del lloc. Conviure no 
és fàcil, no és espontani... se n’aprèn. Els corredors humanitaris volen contribuir a la 
construcció de la societat del conviure. 
 
Més informació:  
 
 

 
 

Comunitat de Sant’Egidio (BARCELONA) 
Rere Sant Just, s/n   - 08002 – Barcelona 

Tel. +34 93 441 81 23 
e-mail: info@santegidio.es 

www.santegidio.org 
 

mailto:info@santegidio.es
http://www.santegidio.org/
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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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Aquest divendres, s’estrena “La canción de mi padre” (I Can Only Imagine). La pel·lícula, 
dirigida pels germans Andrew i Jon Erwin, autors també de October Baby (2011), es basa 
en una història real. Concretament, narra els fets que van inspirar la cançó de MercyMe I 
Can Only Imagine, el tema gòspel més venut de tots els temps. De fet, el tema musical va 
obtenir més de dos milions de descàrregues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Can Only Imagine, va obtenir l’estatus de doble platí, convertint-se en l’únic single 
cristià que ha conquistat aquesta fita. La seva lletra, plena d’esperança, ha traspassat 
fronteres i ha multiplicat les versions en altres idiomes. 
 
Sinopsis 
Explica la història real del Bart Millard, el líder d’una banda que aconsegueix el major èxit 
del gòspel amb un tema inspirat a partir dels fets que va viure. Així, I Can Only Imagini, 
amaga la història d’una dura vida d’abandonaments, abusos per part del seu pare que viu 
enfonsat i amargat. En el moment en què el Bart aconsegueix l’èxit, el seu pare afronta el 
seu pitjor moment quan descobreix que té una malaltia. El protagonista haurà de tornar a 
casa i afrontar el seu complicat passat. Amb aquest retrobament entre pare i fill s’obrirà la 
possibilitat de la reconciliació. 
 
Itinerari espiritual 
Des de la secció de cinema espiritual, Mn. Peio Sánchez destaca la diversitat d’itineraris 
espirituals que ofereix la història que presenta la pel·lícula. Entre els punts forts destaca 
l’actuació de Denis Quaid que interpreta el paper del pare. És precisament el rol del pare 
el que mostra com les persones a través del sofriment poden transformar-se i fer un gir en 
positiu en la manera de veure el món. És per això que el crític de cinema afirma que el 
film pot ajudar a creure. També com a través del patiment es pot arribar a trobar la 
veritable vocació. 
 

Mn. Peio Sánchez 

Butaca de cinema 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

CONFER: Jornadas de Pastoral de la Salut, Setmana i recés d´ecologia 
integral  
 

Madrid, 28 de marzo de 2019 (IVICON).- El 
Área Sociosanitaria de la CONFER organiza los 
días 7 y 8 de mayo las jornadas con el tema: 
“La vida espiritual y la práctica religiosa desde 
la pastoral de la salud”. 

Se pretende, profundizar en la dimensión 
espiritual y religiosa de la persona así como dar 
a conocer nuevos conceptos, nuevas 
herramientas y estrategias que permitan el 
acercamiento a la persona que sufre, sin un 
planteamiento previo de tipo religioso sino 
desde la diversidad y pluralidad y cómo generar 
un discurso espiritual que facilite el diálogo 
abierto desde el marco de la atención integral. 

Los destinatarios serán aquellos religiosos y 
laicos que trabajan en el campo de la salud, en 
contextos sociosanitarios o están interesados 
en estas jornadas. 

Tendrán lugar en las Religiosas del Amor de 
Dios, situadas en la calle Asura 90. 

 

Un año más os invitamos a participar en la SEMANA DE 
ECOLOGÍA INTEGRAL que José Eizaguirre y Conchi 
Sánchez animan en Valladolid y que apoyamos desde 
CONFER. Tendrá lugar del 7 al 13 de julio en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA. La experiencia está 
dirigida tanto a religiosos/as como a laicos/as. 

En el mismo lugar y en los días previos (del 5 al 7 de julio), 
José Eizaguirre ofrece unos días de RETIRO para profundizar 
en la espiritualidad de la conversión ecológica que 
necesitamos (adjuntamos). Se puede participar en las dos 
cosas o sólo en una de ellas, según las posibilidades de cada 
quien. 
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Como dice Francisco en LS, es 
imprescindible “difundir un nuevo 
paradigma acerca del ser humano, la 
vida, la sociedad y la relación con la 
naturaleza” (LS 215), generar una 
nueva visión que permita “recuperar 
los distintos niveles del equilibrio 
ecológico: el interno, con uno mismo; 
el solidario, con los demás; el 
natural, con todos los seres vivos; el 
espiritual, con Dios” (LS 210). 

Creemos que es verdaderamente 
urgente que nos abramos a 
transformar y enriquecer nuestra 
manera de entendernos, vivirnos y 
relacionarnos con nosotros mismos, 
con los otros, con la naturaleza, con 
Dios… para poder dar pasos 
decididos en la transformación de 
nuestros estilos de vida personales y 
comunitarios en la dirección que 
marca Laudato si´. Los últimos 
informes sobre deterioro 
medioambiental y sus consecuencias 
sociales nos emplazan a ello 
(Informe especial IPCC sobre 
Calentamiento Global/octubre 2018; 
Informe ONU/marzo 2019). 

 
 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
Cada dimecres, a les 18.45, continuem fent la pregària per tots els qui participen en el 

judici a Madrid. 

Diumenge de Rams  Processó i eucaristia 
diumenge 14 d'abril 
10.30 

Dijous Sant  Celebració de la Cena del Senyor 
dijous 18 d'abril 
19.00 

Divendres Sant 

 Ofici de lectura i laudes  
divendres 19 d'abril 
9.00 

 Celebració de la mort del Senyor 
   en acabar,  
   adoració contemplativa de la creu 

17.00 

Dissabte Sant 
 Ofici de lectura i laudes  

dissabte 20 d'abril 
9.00 

 Vespres 18,45 
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DIUMENGE  

DE PASQUA 

 Vetlla pasqual 22.00 

 Laudes i eucaristia 
diumenge 21 d'abril 
10.30 

 Vespres 19.30 

Dilluns  

de Pasqua 

 Laudes 
dilluns 22 d'abril 
8.30 

 Eucaristia 10.30 

 Vespres 19.30 

Dansa 

contemplativa 

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

  

dimecres 24 d'abril 
de 8 a 9 del vespre 

EXCEPCIONALMENT  
QUART DIMECRES 

  

Recés Silenci 

contemplatiu 

  Espai de meditació 
 segons el mètode de Franz Jalics 

   acompanyat per  
   Lídia Roig i Esteve Fornaguera 

    Cartell [clic] 

del divendres 26 
al diumenge 28 d'abril  

Taller 

de Cal·ligrafia 

  Iniciació a la lletra gòtica 
 Nivell zero 
   amb la gna. Conxa Adell 

   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic] 

dissabte 4 de maig 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

  

Espai 

Contrapunt Musical 
  Audició musical en directe 
   amb el Cor Lerània 

diumenge, 5 de maig 
a les 7 de la tarda 
abans de vespres 

  

Recés de Pasqua 

  

  Déu compta amb tu 
   amb la gna. Conxa Adell 

   Cal inscripció prèvia 
   especifiqueu si us quedeu a dinar  
   Més informació [clic] 

dissabte 25 de maig 
de les 10 del matí 
a les 5 de la tarda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55. Barcelona. 

Tel. 932038915 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/SC1904.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC16.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/recesPasqua19.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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COOPERADORES PARROQUIALS 
DE CRIST REI 

 
Exercicis espirituals: 
Abril: Divendres 12 al diumenge 14 
Juny: Divendres 28 al diumenge 30 
Juliol - agost: Dilluns 29 de juliol al 2 d'agost 
Novembre: Divendres 29 de novembre a l'1 
de desembre 
Desembre: Divendres 27 al dilluns 30 
 
 
 
Recés per a famílies: 
Diumenge 9 de juny 
Diumenge 15 de desembre 
 
Casa Mare de Déu de Montserrat 
Passeig del Remei s/n 
08140 CALDES DE MONTBUI 
Tel: 93 865 44 96     
697 84 05 59    685 49 98 27  
cpcrcaldes@gmail.com 
 
 

 

CARMELITES MISSIONERES. CENTRE FRANCESC PALAU 
 

mailto:cpcrcaldes@gmail.com
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CASA D’ESPIRITUALITAT MARC CASTANYER 

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

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
• PRESÈNCIA ESPIRITUALITAT • PREGANT AMB ELS SALMS 
  I MISERICÒRDIA    Gna. Regina Goberna 
Gna. Conxita Gómez   Dates: 11 maig 
Dates: 13 (matí) i 14 (tarda) d’abril de 2/4 de 5 a 6 de la tarda 
“Arriba la Pasqua” 10 a 1 matí i 
3 a 6 tarda 
  
 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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• TARDA DE SILENCI   • MINDFUKDREAMING-TALLER DE SOMNIS 
GNA. M.Benoît Dintimille   JETTHE FABIOOLA (castellà) 
Dates: 04 maig    Dates: del 17 (tarda) al 19 (migdia) de maig 
de 4 a 6 de la tarda     
 
 
• LA DIVINITZACIÓ   • CONCERT: PEÇA PER A VIOLÍ,  
Gna. Teresa Forcades   ELECTRÒNICA I MONESTIR   
Dates: 04 maig    Gna. Teresa Forcades 
de les 10 a ¾ d’1 del matí   Dates: 26 maig 2/4 de 5 tarda 
      Reserva entrada: 

secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com 

 
• COSSOS, DESIGS I INDENTITATS • EXPERIÈNCIA I CONTACTE AMB EL FANG 
Gna. Teresa Forcades   Gna. M. Eugènia Caro 
Dates: 04 maig de les 3 a ¾ de  Data: 26 maig de 10 matí a 6 tarda 
6 de la tarda      
 
 
 
PREGÀRIA, MISERICÒRDIA I  • FOCUSING IV  
ESPIRITUALITAT    Mentxu Martin 
Gna. Conxita Gómez   Dates: del 31 de mig (matí) l’1 de juny (migdia)  
Dates: 11 maig Tot el dia 
 
 
INSCRIPCIONS: http://monestirsantbenetmontserrat.com / CURSOS 
 
MÉS INFORMACIÓ:  activitats@monestirsantbenetmontserrat.com  / 659 38 67 62 
 

LLIBRERIA CLARET 
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MONESTIR DE MONTSERRAT 
 
Diumenge, 14 d’abril, a les 21h, tindrà lloc el tradicional Concert de Setmana Santa a la 
Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb el suport de la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i BBVA CX, que enguany protagonitzarà el Cor Lieder Càmera, acompanyat a 
l’orgue per Joan Seguí, sota la direcció d’Eduard Vila i Perarnau. L’entrada serà lliure. 
Aquest concert també es podrà seguir en directe a través de Montserrat RTV 
(www.montserratcomunicacio.cat), i a partir de les 22.30h per les TV de la Xarxa de 
Comunicació Local. 
 
 

CAPUTXINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
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FECC INFORMA  núm. 723   Data: 08.04.2019 
 
Els Ensenyaments Professionals a l’Escola Cristiana de Catalunya, 
diversitat i qualitat polèmiques 
 
En els darrers anys, els Ensenyaments Professionals, que incorporen la Formació 
Professional però també els Programes de Formació i Inserció, els Ensenyaments 
Esportius de règim especial, els cicles d’Arts Plàstiques i Disseny i els Itineraris formatius 
específics, s’han consolidat com a oferta formativa de qualitat orientada a una més directa 
inserció laboral, ja que eduquen en l’adquisició de les competències personals i 
professionals necessàries per a l’exercici qualificat d’una determinada professió, i, a més 
de permetre l’accés al treball, també tenen efectes acadèmics que faciliten la continuïtat 
formativa. 
 
Així, han esdevingut motor de transformació més enllà del sistema educatiu, prenent cada 
cop més importància la relació entre les empreses i les escoles, que d’aquesta manera 
poden oferir una formació de qualitat. Igualment, els Ensenyaments Professionals han 
esdevingut un element estratègic per sortir de la crisi. Aquesta idea ens deixa clara la 
importància per al nostre futur de mantenir i d'incrementar el prestigi dels cicles formatius 
de FP, i també dels altres ensenyaments professionalitzadors, per fonamentar la nostra 
competitivitat i productivitat futura sobre bases sòlides.  
 
L’Escola Cristiana de Catalunya té una presència destacada en aquesta oferta, que no és 
precisament producte de l’oportunitat. 
El nostre col·lectiu recull els 
precedents històrics de l’acció 
d’institucions d’església en aquest 
terreny, com les de les “escoles 
professionals salesianes”, pioneres en 
aquesta iniciativa i que iniciaren la 
seva acció a les acaballes del segle 
XIX, així com tantes altres institucions 
que s’hi afegiren després de la Guerra 
Civil responent especialment a les 
necessitats dels processos migratoris 
interns, i han maldat per fer de la 
formació professional un genuí servei 
als alumnes i al país. I, més 
recentment, l’oferta d’ensenyaments 
professionalitzadors en general ha fet 
palès el compromís del col·lectiu 
d’escoles cristianes per ser present en 
els nous reptes i ofertes educatives i 
per ser al costat de l’alumnat que més 
atenció i seguiment necessita.  
 
Des d’aquesta perspectiva, la 
Fundació Escola Cristiana ha volgut 
sempre enfocar aquests estudis des 
d’un àmbit ben específic -ha disposat 
en tot moment d’una secció concreta, 
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que ha col·laborat activament amb el conjunt d’escoles que incorporen a la seva tasca 
aquesta oferta educativa- i ha actuat i actua de pont i interlocució tant amb els sectors 
socials i productius com amb l’administració educativa.  
 
La diversitat de cicles formatius de què disposa el sistema educatiu actual permet escollir 
l’opció més adient per a cada situació i obtenir així una titulació que facilita la progressió 
en el mateix sistema i la incorporació al mercat laboral.  
 
Per al proper curs, l’oferta abasta 62 títols diferents corresponents a 17 famílies 
professionals, oferts per 62 centres docents ubicats en 29 municipis catalans. Aquesta 
presència és superior a la que s’oferia el curs passat, signe de la bona acollida i el bon 
servei que fan les nostres institucions en aquest marc específic.  
 
Aquests centres ofereixen Formació Professional en diferents modalitats:  
 

 Ensenyament presencial a les instal·lacions pròpies de l’escola adaptades a les 
necessitats i especificitats de cadascuna de les famílies professionals.  

 Ensenyament semipresencial, modalitat on part de la formació es fa a distància.  

 Ensenyament dual, on l’alumne pot aprendre mentre treballa en una empresa del 
sector.  

 Formació Professional no presencial, una FP online que duu l’aula a casa i cada 
alumne té flexibilitat per marcar el seu propi ritme d’aprenentatge.  

 
L’oferta es completa amb un conjunt de programes de formació inicial (PFI), impartits en 
18 modalitats i a 10 municipis del nostre territori, amb els cursos d’accés al cicles 
formatius de grau mitjà (CAM) i de grau superior (CAS) i dels de preparació de la prova 
d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior.  
Igualment, es presenten els Ensenyaments Esportius de règim especial, els cicles d’Arts 
Plàstiques i Disseny i alguna oferta d’Itineraris formatius específics (IFE) per a persones 
amb discapacitat reconeguda. Els IFE van ser creats per la Llei 10/2015 i tenen encara un 
caràcter experimental. 
 
Un fet diferenciador del conjunt de centres de l’Escola Cristiana de Catalunya és el 
seguiment i acompanyament tutorial, que es fa no només a l’escola, sinó a les empreses 
vinculades, que és on realment es pot veure el fruit directe dels coneixements adquirits. 
Així, el seguiment personal de l’alumnat i l’orientació acadèmica i professional que se’ls 
presta han anat cobrant cada cop més importància educativa. Hem transitat des d’una 
escola principalment instructora a una escola primordialment orientadora, atenta a la 
diversitat de necessitats, interessos i preferències de cada noi o noia.  
 
Tota l’oferta d’ensenyaments professionals de les escoles adherides a la FECC per al 
proper curs està recollida en una guia que podeu consultar a través del següent enllaç.  
 
La guia presenta quatre parts:  
 
1. L’oferta prevista de cicles formatius per al curs 2019/2020, que conté la relació de títols 
que s’ofereixen, i les escoles on és previst que es puguin cursar el curs vinent. També 
l’oferta del Programes de formació i inserció (PFI) i dels diversos cursos d’accés.  
 
2. L’oferta d’Ensenyaments Esportius de règim especial, dels cicles d’Arts Plàstiques i 
Disseny i dels Itineraris formatius específics.  
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3. Les ofertes de cursos per facilitar l’accés als cicles formatius: els cursos d’accés al grau 
mitjà de formació professional, alternatius a la prova d’accés; la formació preparatòria de 
les proves d’accés a grau mitjà o a grau superior, que ofereixen els centres de formació 
de persones adultes; o el cursos de preparació per a la incorporació als cicles de grau 
superior.  
 
4. La relació d’escoles cristianes amb oferta d’Ensenyaments Professionals, tant des de la 
modalitat presencial como de la no presencial, amb les adreces de contacte 
corresponents.  
 
Esperem que ajudi en la tasca d’orientació dels alumnes que els volen cursar o a 
aquells a qui se’ls en pot recomanar. Per tant, feu-ne la màxima difusió. La informació 
també és accessible al cercador www.triaescolacristiana.cat.  
 
Si el vostre centre no ofereix Ensenyaments Professionals en les seves diverses 
concrecions i teniu alumnes als quals cal recomanar-los aquesta opció, aquesta guia 
us permet trobar propostes de qualitat dels centres del col·lectiu d’escoles cristianes. 
Recomanar-les serà una bona orientació! 
 
 
 
 

 
 
En aquest quadern ens hem adreçat a algunes persones per tal que ens expliquin les 
seves experiències i ens en donin testimoni. Uns testimonis de vida que ens conviden a 
descobrir la fe des de la justícia. 
 
Uns testimonis que esperem que motivin a pensar, però també a establir un diàleg amb el 
lector: un diàleg personal i íntim que ajudi a buscar en la pròpia existència aquest camí de 
fe que és regal i alhora invitació a viure en plenitud. 
 
Es pot descarregar: 
 
https://www.cristianismeijusticia.net/abracades-de-vida-testimonis-de-fe-i-justicia 

Testimonis de vida 

http://www.triaescolacristiana.cat/
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TV3 SIGNES DELS TEMPS: Turisme religiós 
 

Diumenge 14 d’abril del 2019 
 

 
 

Turisme religiós 
 

Les catedrals, els monestirs o els santuaris són espais que molts turistes visiten per 
motius religiosos o espirituals. Què entenem per turisme religiós? Com s’ha de combinar 

la gestió turística amb l’atenció pastoral? Quin paper juguen els santuaris en aquest 
sector? “Signes dels temps” entrevista Sílvia Aulet, professora de la Facultat de Turisme 
de la Universitat de Girona i especialista en turisme religiós i espiritual. La conversa s’ha 

gravat al santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. 
 

Horari d'emissió: 
TV3, diumenge, a les 10.30 
www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 
 

 

 
  2019  

   ABRIL 

14 dg Diumenge de Rams  

18 dj Dijous Sant  

19 dv Divendres Sant  

21 dg Pasqua de Ressurrecció  

22 dl Dilluns de Pasqua  

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 @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  

 

 

23 dm Festa de Sant Jordi  

27 ds Festa de la Mare de Déu de Montserrat  

29 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

16 dt Dia mundial contra l’esclavitut infantil  

22 dl Dia Internacional de la Mare Terra  

25 dt Dia mundial de la vida sense soroll  

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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