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El dret que tinc a votar 

m’imposa 

el deure d’instruir-me J-J Rousseau 

 Cita doble a les urnes 
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Òptica cristiana de la política 

   
Davant d’aquesta nova cita electoral d’aquest diumenge, cal que ens formulem aquesta 
pregunta: pot un cristià viure la política sense renunciar a la seva fe? 

Lluc, a l’inici dels Fets dels Apòstols, afirma que Jesús, després de la resurrecció, es 
deixa veure pels seus apòstols durant quaranta dies. Són les seves últimes paraules en 
directe i només desenvolupa un tema: el Regne de Déu. Quan li van demanar una 
pregària, Jesús els va donar el Parenostre, que conté aquesta petició: «Vingui a nosaltres 
el vostre Regne.» Com entendre el Regne de Déu? Els seus deixebles encara no ho 
comprenen. Quan els diu que s’han de quedar a Jerusalem i que en pocs dies rebran 
l’Esperit Sant, ells li pregunten: «Senyor, és ara que restabliràs el Regne a favor d’Israel?» 
Fa tres anys que són amb ell i no han aconseguit desvincular-se de l’afany de poder. 
Haurà de venir l’esperit per desvetllar-los el sentit profund de l’expressió «Regne de Déu», 
que Jesús ja havia explicat amb anterioritat. Els missatges de Déu, sovint, no es 
comprenen a la primera. La mare dels fills del Zebedeu, Joan i Jaume, temps abans li 
havia demanat a Jesús: «Mana que aquests dos fills meus seguin en el teu Regne, l’un a 
la teva dreta i l’altre a la teva esquerra.» Una proposta de gran habilitat per cobrir tot l’arc 
parlamentari. Els deu apòstols restants es van indignar. Lluites de poder. Jesús els 
reuneix posteriorment i els diu: «Ja sabeu que els governants de les nacions les dominen 
com si en fossin amos i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però 
entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el 
vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci el vostre esclau.» 

 

El regne mundà és, gairebé sempre, afany de poder, dominació, opressió, engany, 
manipulació, corrupció, promeses falses… El Regne de Déu, en canvi, es nodreix de 
servei, de donar la vida per tots, de buscar el bé comú més que els interessos personals o 
de grup. ¡Que difícil que és, tot i que possible i necessari, exercir la política des de l’òptica 
del Regne de Déu! 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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NOU SISTEMA DE TRAMESA 
 

L’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) va inaugurar dijous passat un nou sistema de 
tramesa de l’informatiu Horeb i del Servei de Documentació a través de SendinBlue.  

Algunes observacions a tenir en compte: 

1. El correu no conté els documents (per tant s’eviten els MB corresponents de 
tramesa), sinó només els enllaços. 

2. Per obrir cada document només cal clicar sobre el requadre blau i immediatament 
s’obrirà el document. 

3. Podeu descarregar-lo al vostre ordinador o només llegir-lo en pantalla. 

4. Cada persona pot rebre les trameses en seu correu individual. Només cal inscriure-
s’hi directament, procediment similar al fet de donar-se de baixa. 

5. En alguns casos, especialment les persones que fan servir el correu google, el 
missatge pot ser que vagi no a la safata d’entrada sinó a promocions. Caldria 
desviar-lo de forma definitiva perquè aparegui sempre a la safata d’entrada. També 
pot ser que vagi a correu no desitjat. Caldria saber-ho, 

6. Al web de l’URC, www.urc.cat , trobareu els números d’Horeb i del  Servei de 
Documentació, des dels seis inicis fins al dia d’avui. 

7. Si alguna persona tingués alguna dificultat, ens s’ho fa saber, perquè desitgem que 
el nostre servei estigui a la màxima disposició dels nostres subscriptors i lectors. 

 

Podeu descarregar-los aquí: 
 

  

  

  

 

  

HOREB VERSIÓ ÍNTEGRA 

 

 

  

  

 

  

HOREB VERSIÓ TEXT 

 

 

  

  

 

  

SERVEI DE DOCUMENTACIÓ 

 

 

  

  

 

http://www.urc.cat/
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eleccionS 
 

 

 

 

 
Catalunya Religió. Dll, 20/05/2019 
 
(Paris Grau-CR) Aquest diumenge hi ha eleccions municipals. A la premsa podem trobar 
les múltiples propostes, sobre una infinitat de temes ben concrets, que els candidats van 
comentant. Però hi ha un tema que normalment acaba fora dels focus mediàtics: el fet 
religiós. Que no aparegui en els mitjans, no vol dir que no existeixi. 

Una forma de conèixer què pensen els partits sobre diferents temes, és a través dels 
programes (allò que mai ningú llegeix). Pocs exposen les seves propostes en referència al 
fet religiós; alguns hi fan al·lusions en alguns punts; d’altres, no en diuen res. 

Ens fixarem en la ciutat de Barcelona per diversos motius. Centra totes les mirades per la 
seva capitalitat i pel moment polític que viu Catalunya. També la ciutat està present en el 
mapa internacional, no només pel moment polític, sinó per qüestions referents a la creació 
de llocs de treball, la presència de grans empreses tecnològiques, així com l’acollida de 
grans fires i certàmens internacionals. Però també perquè hi ha 23 confessions religioses i 
més de 560 centres de culte. 

Què diuen sobre el fet religiós, en els seus programes, els 7 partits amb representació a 
l’Ajuntament de Barcelona? No sempre correspon amb el que els candidats van deixat dit 
en les entrevistes que recull el llibre Deu a Barcelona. Sobretot, perquè són aspectes que 
molts no tenen presents en el programa electoral o que no concreten en propostes 
electorals.   

 

Presències i absències de la religió en els programes electorals de 

Barcelona 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/religions-demanen-respecte-reconeixement-politics
https://www.catalunyareligio.cat/ca/religions-demanen-respecte-reconeixement-politics
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Barcelona en Comú (Ada Colau) 
El seu programa, que sigui dit de pas es fa complicat de consultar, no parla del fet religiós 
o de polítiques concretes sobre aquesta qüestió. En el programa es fa referència a la 
interculturalitat i a com aquesta s’ha de treballar des dels diferents departaments de 
l’Administració o de la societat: incorporar de manera transversal la interculturalitat en les 
diverses àrees; incrementar la formació del personal tècnic i polític en perspectiva 
intercultural; plans i accions comunicatives municipals inclouen la perspectiva intercultural; 
revisar i modificar la Carta Municipal de Barcelona per tal d’incloure la realitat d’una 
ciutadania diversa i la perspectiva intercultural en el seu contingut; plans de formació en 
drets humans i interculturalitat pels treballadors i treballadores municipals i el conjunt de la 
ciutadania i apostar per una educació intercultural a les escoles i instituts de la ciutat, 
entre d’altres. 

Ara bé, durant la campanya electoral sí que han fet referència a dos aspectes que afecten 
a institucions catòliques: l’anunci del pagament, per part de la Sagrada Família, de la 
llicència d’obres, argumentant que amb aquesta acció s’acaba amb un privilegi de 
l’Església; i la proposta de convertir 10 escoles concertades en escoles públiques. 

 

Junts per Barcelona (Joaquim Forn) 
Podem dir que és el programa més detallat i que més referència fa al fet religiós. És l'únic 
que dedica tot un apartat, el 5.7, als “Afers Religiosos” i es detallen deu accions concretes 
a portar a terme. En l’àmbit de govern es proposa reforçar el rol i les competències de 
l’Oficina d’Afers Religiosos; nomenar de nou un Comissionat/da d’Alcaldia que enforteixi la 
relació de l’Ajuntament amb totes les comunitats religioses presents a Barcelona; i 
constituir una Comissió Assessora per a la Diversitat Religiosa. 

També es vol ajudar a adequar locals destinats a centre de culte per garantir-ne la 
seguretat i l’accessibilitat; intensificar la relació continuada amb totes les confessions; 

http://barcelonafutura.cat/ca/programa
https://www.ara.cat/politica/Colau-anuncia-Sagrada-Familia-llicencia_0_2234776697.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-lamenta-es-faci-electoralisme
https://juntspercatalunya.cat/barcelona/programa-electoral/
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millorar la col·laboració, l’assessorament i l’ajuda pel que fa a les confessions religioses; 
afavorir la relació entre les confessions religioses; actualitzar el cens dels locals de culte; 
promoure el coneixement del fet religiós dels empleats municipals; i adequar els 
cementiris municipals a la diversitat religiosa. 

En el programa també es fa referència a la Sagrada Família i com la finalització de les 
obres ha d’anar acompanyada d’un treball amb els veïns i veïnes de la zona. 

Potser cal destacar que el lema de la campanya és “Creiem!”; no sabem si té un to 
religiós, però ens ho podria semblar. 

Barcelona pel Canvi – Ciutadans (Manuel Valls) 
Valls ha presentat dos programes: el primer on hi ha 12 grans compromisos i un altre 
dedicat a diferents propostes per cadascun dels barris de la ciutat. En el dels 
compromisos, en el punt dedicat a parlar sobre la lluita contra la desigualtat i la pobresa, 
es fa referència al diàleg i al respecte interreligiós, tot indicant que es vetllarà perquè totes 
les religions presents a la ciutat siguin respectades. 

En el programa dedicat als barris proposa una solució veïnal per al temple de la Sagrada 
Família, afegint que potenciaran mesures que portin a terme la disminució de les 
afectacions a la via pública al voltant del Temple i que milloraran la regulació dels fluxos 
turístics, dels accessos i de la mobilitat. Destaquen que les mesures les prendran sempre 
amb un previ diàleg entre els veïns i la Sagrada Família. 

 

Esquerra Republicana de Catalunya (Ernest Maragall) 
El programa de la formació republicana usa la paraula religió en dos apartats: Feminisme i 
Fiscalitat. En el primer destaquen que deixaran “d’atorgar subvencions a qualsevol entitat, 
organització o col·lectiu religiós que negui el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, 
que negui l’existència de la violència masclista o que defensi posicions que impliquin 
alguna retallada de drets contra les dones.” En l’apartat dedicat a la Fiscalitat proposen 

https://juntspercatalunya.cat/noticies/creiem-en-barcelona-leslogan-de-campanya-de-junts-per-catalunya-a-barcelona-per-les-eleccions-municipals-del-proper-26-de-maig/
https://www.dropbox.com/s/52qho83ogswxrwx/12.05_PROGRAMA_VALLS_CAT.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxatv5qml5x0ats/12_05_CAT_BARRIS_VALLS.pdf?dl=0
https://img.beteve.cat/wp-content/uploads/2019/05/Programa-electoral-ERC-Barcelona-2019.pdf
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l’elaboració d’una proposta tècnica per cobrar impostos als béns immobles de propietat 
religiosa amb usos lucratius. 

En altres punts dels programa fan referència a l’interculturalitat com un aspecte a treballar 
des de l’Administració, tant de forma interna com cap a la ciutadania. En un altre punt, 
relacionat amb l’interculturalisme, destaquen que impulsaran polítiques de laïcitat i 
multilingüisme com a eixos fonamentals de la mirada intercultural educativa. 

Cal destacar que el candidat Ernest Maragall ha estat l’únic que ha realitzat una trobada 
amb algunes de les confessions presents a la ciutat. L’acte, que portava per nom 
“Barcelona, ciutat de pau i diàleg” va servir perquè les diferents sensibilitats religioses 
poguessin expressar les seves inquietuds al candidat. 

Partit dels Socialistes de Catalunya (Jaume Collboni) 
En el programa només es fa referència, en una ocasió, al concepte d’interculturalitat. 
Indiquen que portaran a terme un campanya “contra la discriminació, el racisme, la 
xenofòbia, reforçant i impulsant les xarxes anti-rumors i els programes de coneixement 
intercultural”. No es fa referència al fet religiós ni a polítiques públiques referents a aquest 
tema. 

Durant la campanya tampoc estan portant a terme accions o fent referències. L’any 2016 
el regidor socialista Daniel Mòdol va afirmar que la Sagrada Família era una “mona de 
Pasqua”. Aquest fet va aixecar crítiques des de sectors diversos, però en el programa 
d’aquestes eleccions no fan referència al Temple. 

 

Partit Popular (Josep Bou) 
El programa electoral que presenten és el mateix en totes les comunitats autònomes i els 
municipis espanyols. En ell expliciten que garantiran el dret de les famílies a poder escollir 
l’assignatura de religió, en les mateixes condicions que la resta d’assignatures. Aquesta 
és l’única referència al fet religiós que es troba en el seu programa. El candidat, però, a fet 
nombroses referències a la defensa de la tradició catòlica. 

https://collboni.barcelona/programa/programa-electoral.pdf
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20161004/41774198017/modol-critica-la-sagrada-familia-lo-que-esta-en-contra-de-gaudi-es-hacer-esta-mona-de-pascua.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20161004/41774198017/modol-critica-la-sagrada-familia-lo-que-esta-en-contra-de-gaudi-es-hacer-esta-mona-de-pascua.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/sagrada-familia-culpable-210357
https://img.beteve.cat/wp-content/uploads/2019/05/Programa-electoral-PP-Barcelona.pdf
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CUP Capgirem Barcelona (Anna Saliente) 
El programa és el que dedica més paràgrafs a la religió, però centra la seva gran majoria 
de propostes sobre la catòlica. Consideren que els serveis socials que porten a terme 
institucions no públiques han de ser assumits per l’Ajuntament, i les que primer hauran de 
ser abolides són les institucions religioses; consideren que l’Església catòlica i els 
protestants es beneficien d’aquests serveis. 

També plantegen que les escoles concertades deixin de rebre el suport de l’Administració, 
sobretot aquelles que formen part d’alguna fundació o entitat religiosa. Tot seguit 
proposen expulsar l’orde de les Germanes Hospitalàries del CAP de Cibeles, la retirada 
de símbols religiosos d’espais públics, així com estudiar els béns immatriculats per 
l’Església que asseguren que s’han portat a terme sense cap títol o prova de propietat. 
Una proposta que ja havien presentat en societat, i que recuperen en el seu programa, és 
l’expropiació dels béns immobles de l’Església Catòlica per reconvertir-los en 
equipaments municipals; posen especial èmfasi en l’expropiació de la Catedral de 
Barcelona. 

En referència a la Sagrada Família proposen obrir un procés participatiu per donar 
resposta a les necessitats dels veïns i veïnes, així com regular les visites guiades que es 
porten a terme. No especifiquen la seva expropiació, però anteriorment han remarcat que 
proposen expropiar qualsevol bé immoble de l’Església, i la Sagrada Família ho és. 

Per resoldre les possibles situacions de tensió que es viuen en alguns barris en el 
moment d’obrir oratoris musulmans, proposen que les esglésies que quedin més buides 
siguin reconvertides en espais compartits. 

Per últim també remarquen que cal treballar, des de l’administració, aspectes 
d’interculturalitat tant dins de l’Ajuntament, com entre els veïns. 

Com hem pogut veure, alguns partits no porten propostes concretes en matèria religiosa 
en els seus programes, i pocs entren al detall. 

Una bona opció per conèixer què pensen els candidats sobre el fet religiós i quines 
propostes tenen en relació a aquesta matèria, és llegir el llibre Déu a Barcelona. Sis 
alcaldables i el fet religiós (Claret i Animaset). En ell, Ada Colau, Joaquim Forn, Manuel 
Valls, Ernest Maragall, Jaume Collboni i Josep Bou responen a les preguntes que se’ls 
plantegen sobre la Sagrada Família, la construcció d’una gran mesquita, sobre 
l’assignatura de religió o les relacions Església - Estat. Tot i que malauradament la majoria 
de reflexions sobre el fet religiós després no es tradueixin en el programa electoral. 

 

http://ambpasferm.barcelona/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMA-CUP-CAPGIREM-BCN-2019.pdf
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170704/423894255503/cup-expropiar-catedral-barcelona.html
https://claret.cat/es/libro/DEU-A-BARCELONA-849136210
https://claret.cat/es/libro/DEU-A-BARCELONA-849136210
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El Punt Avui Mireia Rourera  
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1605794-els-politics-que-giren-l-
esquena-al-fet-religios-la-giren-a-la-societat.html 

En el llibre Déu a Barcelona. Sis alcaldables i el 
fet religiós (Claret Editorial), escrit pels 
periodistes Jordi Roigé i Paris Grau, sis candidats 
a l’alcaldia de la capital catalana parlen i opinen 
del fet religiós i l’espai públic: el pessebre, la 
Sagrada Família, si cal una gran mesquita a la 
ciutat, si l’Església catòlica l’ha de finançar l’Estat, 
si cal ensenyar religió a les escoles... Tot i que 
centrat en Barcelona, els alcaldables entrevistats 
són un referent de les diferents opcions polítiques 
(“i cada una de les respostes se l’han pensat molt 
perquè darrere de cada candidat hi ha uns partits 
polítics”, insisteix Jordi Roigé) i, per tant, el seu 
testimoni es pot generalitzar. La gestió del fet 
religiós, de moltes tradicions, en un estat laic, és 
una qüestió que preocupa els ciutadans i, 
sobretot, aixeca grans debats. Déu a Barcelona 
ha parlat amb Ada Colau, Joaquim Forn, Ernest 
Maragall, Jaume Collboni, Josep Bou i Manuel 
Valls. Només la candidata de la CUP va declinar 
participar-hi. El llibre transcendeix la data del 26 
de maig, dia de les eleccions, i posa damunt la 
taula un debat sobre el qual, sovint i en tractar-se de religió, no es parla i que sembla 
tabú. 

Una de les primeres coses que va fer Ada Colau quan va ser alcaldessa de 
Barcelona va ser suprimir la missa de la Mercè del programa de la festa major. Allò 
va causar una gran polèmica. 

És ben curiós. Jo diria que la poca tradició democràtica que hi ha a Espanya fa que 
encara sembli que si un polític va a un acte és com si hi estigués donant suport. I això no 
és així. Per això és interessant el punt de vista de Manuel Valls, que té aquesta tradició 
francesa. Ell ja ha estat alcalde d’Évry, al nord de París, i ell diu: “Escolta, jo com a alcalde 
he anat a les manifestacions catòliques, protestants, jueves, musulmanes... i no per això 
m’haig de decantar ni significar per cap.” Diria que a tot l’Estat, i això és un tic de 
l’esquerra, a molts els fa angúnia anar a un ofici religiós perquè sembla que s’identifiqui o 
identifiqui la institució que representa amb aquella pràctica religiosa. Jo crec que amb el 
temps això anirà passant. Els alcaldes i alcaldesses al que van són als actes importants 
de ciutat, independentment de si s’hi senten particularment concernits. 

El cas de la missa de la Mercè va molestar a molts catòlics. 

Sí, va ser una declaració d’intencions, tot i que jo no sé si des d’un punt de vista electoral 
és gaire rendible, perquè els teus ja els tens i els altres, si et veuen en una missa de la 
Mercè, doncs ho interpretaran com un signe de normalitat. 

“Els polítics que giren l’esquena al fet religiós la giren a la societat” 
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Un altre acte que s’ha posat en qüestió és la benedicció de roses per Sant Jordi al 
Palau de la Generalitat. Els candidats s’ho plantegen? 

M ajoritàriament jo diria que els candidats que hem entrevistat van superant aquestes 
angúnies, podríem dir. El fet que l’Estat sigui laic no vol dir que s’hagi de defugir la religió i 
el fet religiós o les pràctiques religioses. El que és laic és l’Estat, la societat no. A la 
societat hi ha moltes manifestacions religioses, de tota mena, i avui a Catalunya, tots en 
som testimonis, hi ha una gran quantitat de confessions, de centres de culte de tot tipus. 
Un llibre com el nostre el que pretén és posar damunt la taula un debat que si no el forces 
no hi és però que mobilitza moltes persones. Segons diverses enquestes, més del 60% de 
la població catalana se sent concernida per alguna religió. En el cas de Barcelona, el 58% 
dels barcelonins es consideren catòlics, el 16% ateus, el 12% agnòstics, quasi el 5% 
musulmans, el 3% protestants i quasi el 2% budistes, i quasi la meitat de les famílies duen 
els fills a escoles concertades, que són majoritàriament de titularitat catòlica. El fet 
religiós, com es veu, d’una manera o una altra, és molt present. Les onades migratòries, 
sobretot les que hi ha hagut del 2000 cap aquí, han fet que la religió musulmana sigui molt 
present al país, d’una manera inèdita, i aquesta és una realitat. I és una realitat com s’ha 
de donar veu, com s’ha de donar sortida, com s’ha de donar estabilitat institucional a totes 
aquest es mostres. 

 

Davant la realitat multireligiosa, què hi diuen els alcaldables? 

Hi ha un discurs pràcticament comú que el respecte religiós i el respecte institucional són 
necessaris per tenir una societat equilibrada, estructurada i amb respecte. Tots entenen 
que el fet religiós és important, que les persones que estan concernides per aquest 
sentiment el consideren una peça clau de la seva vida, de les seves famílies, de la seva 
comunitat cultural i social, i que, per tant, amb això no s’hi pot fer broma. I que és bàsic 
per a una convivència i una integració. Hem de recordar sempre aquesta xifra: en molt 



11 | 55 

 

pocs anys hem passat de ser 6 milions a ser 7,5 milions d’habitants a Catalunya, i cal tenir 
en compte que el fet religiós, perquè molts dels nouvinguts són de tradicions religioses 
diferents, també és un fet de cohesió social. Els polítics que girin l’esquena al fet religiós 
estan girant l’esquena a la societat. 

Fa pocs dies va començar el Ramadà i alguns polítics, que eren d’esquerres, van 
felicitar a través de Twitter la comunitat musulmana. Però, en canvi, ningú va 
felicitar els catòlics per la Setmana Santa. Amb motiu d’aquestes piulades hi va 
haver un debat. Per què passa això?  

Des de certes posicions 
d’esquerra el fet religiós s’ha 
viscut amb angúnia, potser perquè 
venim d’una tradició de 
nacionalcatolicisme que es va 
viure molt fort durant molts anys i 
les opcions d’esquerra se’n volen 
allunyar. Tant és així que retiren 
del programa de les festes les 
misses i coses similars. Felicitar la 
comunitat musulmana pel 
Ramadà és fantàstic. Però què 
passa per Nadal, per Pasqua? És 
com si la celebració musulmana 
fos digna de ser felicitada i l’altra 
no perquè per un fet històric es 
considera que ja ha obtingut els favors de les institucions durant tants i tants anys. Jo crec 
que aquest pensament ha d’evolucionar, crec que queda presoner d’uns certs 
dogmatismes. 

No s’hauria de debatre el fet que el calendari escolar vagi lligat al religiós? La 
Setmana Santa, per exemple. Aquest any ha caigut molt tard i la comunitat 
educativa ja no podia més... 

Jo crec que ningú s’ho planteja seriosament. Coincideix amb tot Europa, amb els Estats 
Units. Crec que els polítics tenen clar que el calendari religiós marca, per tradició, el 
calendari civil. Que els agradaria una altra cosa? Pot ser. Però de la mateixa manera que 
ningú es planteja que hi ha el dia de Reis, difícilment es plantejaran canviar el calendari. 
La Pasqua té aquesta particularitat, que està subjecta a les llunes... En un món tan 
tecnificat i tecnològic, crec que el fet que el calendari estigui subjecte a un fenomen 
natural és lloable. És una particularitat que tenim i crec que si un polític ho volgués canviar 
tindria poc recorregut. De moment... D’aquí a uns anys ja es veurà, potser les coses 
canvien. 

Diu que els Reis són inqüestionables però hi ha qui proposa que de les festes de 
Nadal se’n digui festes d’hivern. 

I qui ho ha plantejat ha tingut poca fortuna. És una tradició, i crec que tots els candidats ho 
tenen clar. Una altra cosa és quin perfil li volen donar. En ciutats governades per polítics 
més d’esquerra endutes pel debat mediambiental en contra de l’escalfament del planeta 
han decidit per les festes de Nadal, per exemple, tenir un perfil baix: no il·luminar gaire els 
carrers, donar poc marge..., cosa que després ha provocat les queixes dels comerciants i 
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la decepció de molts ciutadans. Hi ha polítics més d’esquerres que voldrien mantenir 
aquest perfil baix, com per anar traient importància a les festes de Nadal, i, en canvi, hi ha 
altres polítics d’una tradició no tant d’esquerres que aposten fort pel Nadal perquè volen 
ciutats i pobles alegres, contents i que, a més, el comerç funcioni. 

Ja que cada vegada hi ha més musulmans a casa nostra, els polítics s’han plantejat 
que, per exemple, durant el Ramadà s’hauria d’establir algun tipus de benefici 
laboral per als que dejunen? 

En aquests moments aquest tema respon 
més a polítiques de cada empresa i més 
tenint en compte que ciutadans i ciutadanes 
de pràctica musulmana molts treballen en 
feines dures físicament i han de fer dejuni 
durant el dia, cosa que és molt dur. Jo crec 
que això es plantejarà un dia o un altre, avui 
encara no es planteja. Aquí tenim una tradició 
mil·lenària de festes lligades a la religió 
catòlica, cristiana, i això no es canvia d’un dia 
a l’altre. I també perquè el Ramadà en aquest 
cas afecta moltes persones a Catalunya, però 
encara, quant a xifres, és molt minoritari per 
impulsar una legislació o per modificar la 
legislació laboral. Una altra cosa és que quan 
hi hagi les festes musulmanes, jueves, l’any 
xinès, etcètera, hi hagi celebracions i que la 

ciutat les integri. De fet la ciutat ja les integra en el seu programa de festes. És així i és 
lògic que ho sigui. I, a més, és bo que sigui així perquè el fet religiós, les religions, ajuden 
a cohesionar la nostra societat. 

El 80% de la població creu que les diferents tradicions religioses fan una tasca 
social molt bona i el 70% opina que s’han de conèixer les diferents religions que 
tenim a casa nostra. 

Conèixer la diversitat de religions és essencial. Algú pot imaginar-se que nois i noies no 
estudiïn les religions del món per entendre què passa al món? Avui en dia, en què el fet 
religiós és tan present en la política internacional, si creem analfabets religiosos tindrem 
un greu problema. Potser ho farem aquí, però a fora, a França, al Regne Unit, a 
Alemanya, als Estats Units, ho tenen clar i les religions s’estudien. És bàsic en el 
currículum vital de cadascú. 

Una relació exemplar entre religió i societat seria la que 
han tingut els caputxins amb Arenys de Mar, d’ençà que 
el 1618 l’orde religiós es va instal·lar en aquella vila i fins 
ara. L’any passat va fer 400 anys i vostè n’ha fet un 
documental: ‘Un convent al descobert, caputxins 
d’Arenys’, que ja es pot veure a YouTube.  

Sí, el documental ja es pot veure en obert. Ha estat una 
experiència preciosa. Els caputxins fa 400 anys que són a 
Arenys de Mar. És un convent molt arrelat, com deies, que té 
molta història i són molt apreciats. Per fer el documental ens 
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van obrir les portes del convent, vam estar quasi cinc dies convivint amb ells, motiu pel 
qual ens ha sortit un documental molt directe, molt viu. 

I quina va ser l’experiència dintre del convent? Perquè no hi pot entrar tothom... 

Va ser una experiència molt 
bonica, però haig de dir que sí, 
que qui ho vulgui pot anar a passar 
uns dies al convent perquè hi ha 
hostatgeria. Aquesta és una 
pràctica de molts convents: pots 
fer-ho a Montserrat, a Poblet, i cal 
dir que en un convent passen 
moltes coses. El títol Un convent al 
descobert ens el va suggerir el 
provincial dels Caputxins, fra 
Eduard Rey, que des de fa unes 

setmanes és el nou president de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). És un home 
jove i entén la força de l’audiovisual, la força dels mitjans per poder transmetre el missatge 
que ells volen. 

Durant aquests quatre segles s’han convertit en un element imprescindible de la 
vila. Fan molta tasca social. 

Els horaris de les pregàries marquen la seva vida i la vida del convent. Penseu que fan, 
en total, unes dues hores al dia de pregària. “No us avorriu?”, els preguntàvem. I no, diuen 
que no. Una de les coses que impressionen molt és que cada dia, de dilluns a divendres, 
a les 12 del migdia, reben els pobres i els donen menjar. Els acullen, es poden dutxar, es 
poden canviar de roba, i això és que cada dia del món hi ha un menjador on els pobres 
poden anar a menjar. A diferència d’altres entitats o institucions públiques, allà ningú els 
demana ni papers, ni empadronament, ni res, i reben l’escalf dels frares i dels voluntaris. 
És una pràctica diària històrica, que fan des de sempre i que realment commou. 

 

Déu i el carrer 

Jordi Roigé és periodista. 
Director d’Animaset Media i 
Comunicació i professor de la 
Facultat Blanquerna, de la 
Universitat Ramon Llull (URL), 
acaba de publicar, amb Paris 
Grau, ‘Déu a Barcelona’, un llibre 
amb una sèrie d’entrevistes on 
els alcaldables de la capital 
catalana opinen sobre el fet 
religiós i l’espai públic. Roigé va ser corresponsal a Brussel·les i cap d’informatius de 
Catalunya Ràdio, fundador de Catalunya Cultura i director general de Política Lingüística. 
Ha dirigit diversos documentals, un, per exemple, per promoure la candidatura dels 
castells com a patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco, i un altre sobre els 400 
anys de la presència caputxina a Arenys de Mar. 
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Nota de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants 
davant les properes eleccions municipals i al Parlament 
Europeu 
 

 
 

“Era foraster i em vau acollir” (Mt. 25,35) 
 
Davant la propera convocatòria d’eleccions al Parlament Europeu i als ajuntaments, 
la Plataforma d’Entitats Cristianes expressa la seva preocupació pel fet que el 
fenomen migratori ha produït a Europa en els darrers anys l’extensió de la narrativa 
de la immigració com a amenaça al benestar o la identitat. Hem de treballar per 
revertir aquesta situació. Europa té el gran repte de transformar radicalment la seva 
mirada sobre el fet migratori. Ha de passar del domini del paradigma de l’hostilitat 
davant les persones migrades al de l’hospitalitat i la solidaritat. Estem convençuts 
que les polítiques migratòries més intel·ligents i més justes han de passar de 
l’obsessió per fronteres més hermètiques, a l’obertura de vies regulars i segures a 
la immigració. De prioritzar les polítiques de control de fluxos a enfortir de manera 
conjunta les polítiques d’acollida, protecció i integració de les persones migrades.  
Els nostres municipis són una peça absolutament clau en l’acollida i la integració 
social de les persones que han arribat i seguiran arribant en els propers anys. En 
els darrers anys s’han fet enormes esforços en les polítiques d’acollida, atenció 
social, mediació i sensibilització. Els nostres ajuntaments i consells comarcals 
necessiten els recursos suficients per seguir desenvolupant aquestes polítiques.  
Finalment, volem subratllar la necessitat de treballar de forma permanent en favor 
del màxim consens i coordinació política en relació a totes aquestes qüestions i en 
tots els nivells institucionals. 
 
Davant la convocatòria d’eleccions al Parlament Europeu i ajuntaments del proper dia 26 
de maig, la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants fa una crida a la 
participació ciutadana, atesa la magnitud dels reptes socials que ha d’afrontar Europa en 
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els propers anys, com també el paper clau dels nostres municipis per a la cohesió social. 
Amb aquesta intenció, des del nostre compromís com a ciutadans i com a cristians amb 
els valors democràtics, volem compartir públicament les següents consideracions: 
 

 
 

1. Vivim novament un moment important d’entrada de persones migrades, tant al 
conjunt d’Europa com al nostre país. Això es deu a les circumstàncies d’inseguretat, 
violència, pobresa o desigualtat que pateixen moltes regions veïnes i de tot el món, així 
com a les oportunitats que ofereix la nostra societat. Mentre aquestes circumstàncies no 
canviïn, i no ho faran a curt ni mitjà termini, continuaran arribant moltes persones cercant 
un futur millor. Cal ser-ne conscients i acceptar la realitat tal com és. 
 
 
 
Europa: la necessitat d’un canvi de paradigma 
 
2. Ens preocupa profundament que aquest fenomen ha produït a Europa en els darrers 
anys l’extensió de la narrativa de la immigració com a amenaça al benestar o la 
identitat. Han crescut les actituds de por, recel o hostilitat respecte a la immigració, així 
com les forces polítiques que alimenten i utilitzen aquestes actituds. Es tracta de forces 
polítiques que tenen cada cop més influència i la tindran previsiblement en el nou 
Parlament Europeu. Segons les enquestes, el fet migratori ja és la primera preocupació 
dels europeus. Com a conseqüència, en els darrers anys s’han reforçat les polítiques 
governamentals que prioritzen el tancament i l’externalització de les fronteres exteriors de 
la Unió, amb la conseqüència d’una inseguretat afegida en els trajectes migratoris, 
causant d’una terrible i insuportable mortaldat en el mar. Així mateix, el fenomen migratori 
ha multiplicat les tensions entre països, ha afavorit les tendències contràries a la 
construcció europea (sobretot el Brexit, però no únicament) i ha disparat la insolidaritat 
entre governs. Tot això ha contribuït enormement a la greu crisi que pateix el projecte 
europeu, la més greu de la seva història. 
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3. Hem de treballar per revertir 
aquesta situació. Europa té el 
gran repte de transformar 
radicalment la seva mirada 
sobre el fet migratori, per tal 
de ser fidel als seus valors 
fundacionals, essencials 
precisament en la seva identitat, 
com la solidaritat, la pau, la 
democràcia i el respecte als 
drets humans i, en últim terme, a 
les seves profundes arrels 

cristianes. Europa ha de passar del domini del paradigma de l’hostilitat davant les 
persones migrades al de l’hospitalitat i la solidaritat. De la immigració com a amenaça 
a la immigració com a oportunitat. Això vol dir preparar-se per gestionar societats 
homogènies a complexes societats pluriculturals i plurirreligioses. Prendre consciència 
que la immigració no és ni ha estat mai un fre econòmic enlloc, sinó just al contrari. Que 
no és una amenaça a la identitat, sinó una oportunitat per eixamplar-la i enriquir-la. Tot 
això implica un canvi profund, lent i difícil, a molts nivells i amb moltes implicacions. Però 
és un canvi inevitable.  
 
4. Estem convençuts que les polítiques migratòries més intel·ligents i també humanament 
més justes dels països europeus han de passar de l’obsessió per fronteres més 
hermètiques, generadores d’exclusió, a l’obertura de vies regulars i segures a la 
immigració, harmonitzant les legislacions sobre entrada, residència i reagrupament. 
Passar de la temptació de 
servir-se o fer-se esclaus de 
les pors, al treball valent per 
sensibilitzar, preparar i 
col·laborar amb la societat en 
favor de l’hospitalitat amb la 
immigració. De prioritzar les 
polítiques de control de 
fluxos a enfortir i multiplicar 
de manera conjunta les 
polítiques d’acollida, protecció i integració de les persones migrades. D’una política 
exterior tancada sobre els seus propis interessos geopolítics immediats, incloent-hi la 
inacceptable exportació d’armes, a una veritable i sincera política de promoció del 
desenvolupament, la democràcia i la pau en les regions veïnes i en el món en general.  
 
Les administracions locals, peça clau en l’acollida i la cohesió social 
 
5. Els nostres municipis són una peça absolutament clau en l’acollida i la integració social 
de les persones que han arribat i seguiran arribant en els propers anys. Constatem que en 
els darrers anys s’han fet enormes esforços en programes d’acollida. A més de la 
necessària atenció social, inclouen iniciatives per l’aprenentatge de les llengües així com 
en serveis de traducció i mediació, serveis encara necessaris quan ja no es tracta de 
persones nouvingudes. S’han posat en marxa iniciatives que fomenten el coneixement de 
l’entorn i la cultura local. D’altres que es preocupen de la sensibilització, conscients que 
la relació veïnal es dificulta amb els estereotips i rumors sense fonament. Totes aquestes 
actuacions són i continuaran sent necessàries. En aquesta línia, cal també continuar 
fomentant les relacions de veïnatge i coneixement mutu, així com la participació social de 
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les persones nouvingudes i els corresponents col·lectius. Els nostres ajuntaments i 
consells comarcals necessiten els recursos suficients per seguir desenvolupant aquestes 
polítiques.  
 
6. L’acollida i la integració, disposem d’una eina molt important i molt pròpia del nostre 
país, com és el padró, que facilita els processos d’inclusió. Tal i com estableix la 
normativa vigent (R.16/03/2015), tots els Ajuntaments han d’inscriure a totes les persones 
que viuen en el seu municipi, amb independència de la seva situació administrava i de si 
acrediten o no un domicili, fins i tot si es troben sense sostre. 
 

 
 
7. L’educació ha estat sempre i és una altra eina clau per a la cohesió. Encara resulta més 
important en societats amb gran diversitat cultural i fortes desigualtats. L’educació té un 
impacte directe en la inserció laboral, imprescindible per la integració social. En aquest 
sentit ens preocupa profundament el fenomen del fracàs escolar. Totes les iniciatives i 
programes d’inclusió social seran insuficients mentre es donin les proporcions actuals de 
fracàs, que afecten més greument als fills i filles de les famílies nouvingudes, amb 
especial impacte en la població d’origen marroquí i subsaharià. 
 
8. Com ja vàrem expressar en el nostre comunicat del passat mes de febrer, ens 
preocupa la situació dels menors immigrants sense acompanyament familiar, que 
pateixen una greu vulnerabilitat. Cal consolidar una estructura de recursos i equipaments 
que doni una resposta integral i específica, que garanteixi l’acompanyament més enllà de 
la majoria d’edat i que coordini el procés d’integració social amb la regularització 
administrativa. Per assolir aquests reptes, considerem necessari un pacte global d’àmbit 
estatal i una visió europea compartida, així com la implicació de tota la societat davant del 
repte de protegir i integrar aquests infants i joves.  
 
9. L’acollida i la integració social en el nostre país compten amb una altra eina 
indispensable, que és l’immens treball que fan les entitats socials, ONG, 
associacions, esglésies i societat civil en general. L’Administració no ho pot fer tot, ni  
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ho ha de fer tot. Cal continuar donant suport i facilitar la imprescindible tasca de les 
entitats i potenciar-ne la coordinació entre elles i l’Administració. També és necessari que 
les entitats siguin capaces d’avaluar de forma permanent la seva actuació i de fer 
l’autocrítica necessària per millorar constantment i adaptar-se a les circumstàncies 
sempre canviants.  

 
10. Per últim, volem subratllar la necessitat de treballar de forma permanent en favor del 
màxim consens i coordinació política en relació a totes aquestes qüestions i en tots els 
nivells institucionals (europeu, estatal, regional, local..). El fet migratori és d’enorme 
complexitat i impacta directament en tot el territori. Les decisions de qualsevol institució 
afecten a la resta. Certament, és útil la discussió seriosa en qüestions difícils i les 
discrepàncies de vegades són persistents, però el que resulta completament erroni i 
perillós és fomentar el discurs de la confrontació partidista en aquesta delicada matèria.  
 
Barcelona, 20 de maig de 2019 
 
 
 
 
 
Acció dels Cristians per l’abolició de la Tortura (ACAT), Acció Catòlica Obrera 
(ACO), Bayt-al-Thaqafa, Càritas Diocesana de Barcelona, Cintra–Benallar, Fundació 
Viarany- Centre Comvivim, Comunitats de vida cristiana a Catalunya, Centre 
d’Estudis Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís Espinal), Secretariat de Pastoral 
Obrera de l’Arquebisbat de Barcelona, Secretariat de Pastoral  amb migrants de 
l’Arquebisbat de Barcelona, Ekumene (Centre Social Domingo Solà), ACAT-Acció 
dels Cristians per l’Abolició de la Tortura, Equip de pastoral obrera de Badalona, 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Fundació Migra-Studium, Fundació Salut 
Alta, Germandat Obrera d’Acció Catòlica (GOAC-HOAC), Grup de Juristes Roda 
Ventura, Iniciatives Solidàries, Interculturalitat i Convivència, Joventut Obrera 
Cristiana (JOC), Justícia i Pau de Barcelona, Mans Unides de Barcelona, Moviment 
de Professionals Catòlics de Barcelona, ACO Catalunya, Religioses en Barris 
Obrers, Unió de Religiosos de Catalunya (URC), Comunitats Adsis de Barcelona, 
Capellans Obrers, AIDIR, Església Protestant de Barcelona Centre, Fundació 
Ortodòxia 
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Glossa del bisbe Joan Enric Vives Sicília. Prioritats dels bisbes 
europeus davant les eleccions 
 
El proper diumenge tenim eleccions Municipals (i al Conselh 
Generau d’Aran) però també elegim els Diputats al Parlament 
Europeu, o Eurocambra. Permeteu-me que us cridi l’atenció 
sobre la importància d’aquesta institució europea que renovem 
cada 5 anys. Decideix com actuarà la Unió Europea (UE) en els 
propers anys, en relació amb les nostres preocupacions en 
matèria d’ajut a la família, llibertat religiosa, ocupació, empreses, 
seguretat, migració i canvi climàtic, entre d’altres. Europa és de 
tots, i junts hem de prendre les decisions. El Parlament Europeu 
que s’elegeix és la institució parlamentària que a la Unió Europea 
representa directament els ciutadans de la Unió i que exerceix la 
funció legislativa. És un dels legisladors més poderosos del món, compost per 751 diputats 
(54 d’Espanya) que representen el 2n. electorat democràtic del món (després del 
Parlament de l’Índia) i el major electorat transnacional. 
 
Aquests són alguns dels reptes i incerteses que els Bisbes de la Comissió dels 
Episcopats de la Comissió Europea (COMECE) subratllen, i que ens poden ajudar en 
les votacions de diumenge que ve: 
 

 Europa necessita redescobrir la seva identitat comuna i protegir els individus, 
famílies, cultures, i especialment els vulnerables. La UE és un actor de 
responsabilitat multilateral per a la pau i l’economia del món. 

 La protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible no pot limitar-se a 
les fronteres de la UE, i els resultats de les eleccions influirà en les decisions que 
afecten tota la humanitat. 

 La digitalització és una veritable mutació que té un impacte en el futur del treball, la 
protecció de dades personals, els múltiples usos de la intel·ligència artificial… 

 Esdevé fonamental preservar la centralitat de la persona humana i que puguem 
recuperar el control de les nostres vides per a un enfocament basat en marcs ètics 
sòlids. 

 Això implica prendre decisions per tal que l’economia i les finances ens serveixin 
millor a tots, especialment els més vulnerables. 

 Les regles i pràctiques beneficioses per a la família haurien de desenvolupar-se 
activament a la UE, acompanyant el desenvolupament humà integral de persones i 
comunitats. 

 La demografia ha de tornar a situar-se al centre: afecta tant la natalitat com 
l’envelliment. Tenim avui una manca d’esperança i de perspectives. Els joves 
europeus han de sentir-se tranquils per poder estar en condicions de formar una 
família i retornar l’esperança al seu país d’origen a través de projectes comuns i 
mútuament beneficiosos. 

 El benestar de la família humana es relaciona amb una UE que fomenti una 
economia social de mercat. Les polítiques per reduir la pobresa haurien de basar-se 
en la idea que allò que funciona per als menys afortunats funciona per a tothom. 

 Migració, asil i integració: s’espera un esforç renovat per trobar solucions efectives i 
compartides sobre migració. La migració, l’asil i la lliure circulació de persones no 
són qüestions aïllades, sinó que es relacionen amb la solidaritat, en una perspectiva 
centrada en la dignitat de tota persona, amb polítiques econòmiques i 
demogràfiques efectives. 
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Glossa del bisbe Romà Casanova Casanova. Dret i deure de 
votar 
 

Acabem de sortir d’una campanya electoral –a les Corts 
espanyoles– i entrem a una altra –als consistoris municipals i al 
Parlament europeu. El sistema democràtic, que continua essent, al 
menys en aquest context cultural nostre, el més bo per al govern 
de la societat, demana a tots aquesta implicació: hem d’expressar 
la nostra voluntat, amb els nostres vots, en l’elecció dels qui han de 
ser els gestors de les institucions. 
 
El dret a votar és al mateix temps un deure. Un cristià ha de tenir 
ben clar el seu dret i el seu deure de votar. La implicació en la 
societat, que té moltes formes de fer-se realitat, té en el fet de la 

votació un primera i fonamental expressió. Exercir aquest dret i deure, demana, però, de 
tots i cada un de nosaltres un esforç per fer-ho des de la responsabilitat. Aquest s’ha de fer 
des de la mirada al bé comú. No ens han de moure els interessos personals o de grups, 
sinó el bé de tots. 
 
Les properes eleccions, municipals i europees, tenen un camp molt divers. Les municipals 
ens demanen el nostre vot per a configurar els consistoris municipals dels nostres pobles i 
ciutats. Els escollits hauran de donar resposta a problemes ben concrets i coneguts 
directament per nosaltres; i els qui han de ser escollits també ens són propers, perquè són 
veïns nostres. Les europees ja són més complicades, tant pels assumptes als quals es 
donen resposta en l’àmbit de la CEE, com pels candidats, molts d’ells més llunyans. Però 
totes dues són importants: els assumptes propers i quotidians i els grans temes que, 
encara que decidits ben lluny, ens afecten a la nostra vida. 
 
Hi ha diversos temes que, en tant 
que presents en la nostra cultura, 
van apareixent i es van imposant. 
Per a un cristià aquests temes no 
són pas menors, sinó que són 
fonamentals a l’hora d’actuar i de 
votar. Està en joc la defensa de la 
vida humana en els seus límits de 
fragilitat, en el si de la mare i en 
llit del dolor i la malaltia. La 
dignitat de la persona humana és 
un valor indiscutible: tota persona, 
més enllà del seu origen, la seva 
raça, cultura o religió, ha de ser 
valorada, acollida i promocionada. 
La llibertat ha de ser sempre 
respectada: de pensament, de 
religió, d’acció o d’omissió. No es 
pot ofegar la llibertat en nom de la 
llibertat. La solidaritat i la comunió 
entre les persones i els pobles és un valor que no s’ha de perdre mai. La justícia social 
demana que tothom pugui viure amb dignitat, amb el seu treball, i amb una educació, des 
de la llibertat dels pares, i amb una sanitat digna. 
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Papa Francesc 

 

Papa: Custodiar sempre la vida, no a la cultura del descart 
 
Vatican News, 21 maig 19 a través de Flama.org 
https://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=32166 

A França, s'ha iniciat el procediment per deixar d'alimentar i hidratar a Vincent Lambert, 
que està hospitalitzat a Reims des del 2008. Per alguns està en un estat de "consciència 
mínima" per altres en un estat "vegetatiu crònic". El Papa, que el 2018 ja havia llançat 
dues crides, ha publicat avui un tweet: la vida és un do de Déu, des del principi fins a la fi 
natural. 

Els pares: no el matin! 
L'home de 42 anys està hospitalitzat des de 2008 després d'un accident de trànsit: és 
tetraplègic i, segons alguns metges, viu en un estat de "consciència mínima", mentre que, 
segons altres, es troba en un estat "vegetatiu crònic". Vicent respira autònomament, el 
batec del cor és espontani, no s'està morint. Els pares s'oposen a la mort del seu fill per 
fam i set i volen traslladar-lo a un altre centre perquè pugui rebre una rehabilitació 
adequada. Han presentat un altre enèsim recurs d'urgència. La mare, segons BFM-TV, va 
dir: "L'estan matant, sense haver-nos dit res". En canvi, l'esposa, parla d'acarnissament 
terapèutic i dóna suport a la decisió de la interrupció de les cures. 
 

 
 
Comitè ONU: no interrompre l'alimentació i la hidratació 
Després del Consell d'Estat francès, també el Tribunal Europeu de Drets Humans va 
rebutjar la petició dels pares de Lambert de seguir alimentant i hidratant el seu fill. Per la 
seva banda, el Comitè de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat havia demanat a França que no iniciï procediments per posar fi a la vida de 
Vincent: vol examinar el cas. No obstant això, la ministra francesa de Sanitat, Agnès 
Buzyn, va dir que no considerava que la sol·licitud del Comitè fos vinculant. 
 

https://www.flama.info/modules.php?name=news&idnew=32166
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La Convenció ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat 
Els advocats dels pares, per la seva banda, assenyalen que França ha ratificat la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, 
acceptant lliurement sotmetre a les obligacions que se'n deriven. Els estats que 
s'adhereixen a la Convenció, aprovada el 2006, es comprometen a reconèixer, d'acord 
amb l'article 25, "que les persones amb discapacitat tenen dret a gaudir del més alt 
estàndard possible de salut, sense discriminació per motius de discapacitat". A més, es 
comprometen a "adoptar totes les mesures pertinents per assegurar l'accés de les 
persones amb discapacitat a serveis de salut (...) inclosa la rehabilitació relacionada amb 
la salut" i a impedir "que es neguin, de manera discriminatòria, serveis de salut o d'atenció 
de la salut o aliments sòlids o líquids per motius de discapacitat". 
 
Les crides del Papa: només Déu és l'amo de la vida 
L'any passat, el papa Francesc va llançar dues crides públiques a favor de Vincent 
Lambert, relacionant la història del petit Alfie Evans. El 15 d'abril de 2018, en ocasió de la 
Regina Coeli, va dir: 
 

Confio les seves oracions a les 
persones com Vincent Lambert, a 
França, el petit Alfie Evans, a 
Anglaterra, i altres en diferents països, 
que viuen, de vegades per molt de 
temps, en un estat de greu malaltia, 
assistits mèdicament per a les seves 
necessitats bàsiques. Són situacions 
delicades, molt doloroses i complexes. 

Resem perquè cada malalt sigui sempre respectat en la seva dignitat i atès d'una manera 
apropiada a la seva condició, amb l'acord dels familiars, dels metges i d'altres treballadors 
de la salut, amb gran respecte per la vida. 
 
Tres dies després, al final de l'audiència general del 18 d'abril de 2018, va afirmar: 
Crido de nou l'atenció sobre Vincent 
Lambert i el petit Alfie Evans, i voldria 
reiterar i confirmar amb fermesa que 
l'únic amo de la vida, des de l'inici fins a 
la fi natural, és Déu! I el nostre deur és 
fer tot el possible per custodiar la vida. 
 
Ciència i Vida: també una qüestió de 
costos 
En els últims dies, va intervenir a Vatican 
News el jurista Alberto Gambino, 
president de Ciència i Vida, parlant d'una 
tendència en alguns països a redissenyar 
els sistemes de salut amb el possible 
resultat "d'interrompre l'existència 
humana perquè pot ser que ja no sigui eficient i fins i tot es pugui retallar costos ". A 
Anglaterra -diu- hi ha hagut un fort impuls cap a les pràctiques d'eutanàsia, després de la 
reforma del sistema de salut que ha requerit la reducció de molts costos". 
 
"Si arribem a un dràstic compte -va afegir Gambino- del que pot costar romandre en un 
hospital, en una estructura, quan no hi ha possibilitat de recuperació des del punt de vista 
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de la plenitud de la fisiologia pròpia, llavors, a aquest punt, es torna dramàtic no només el 
cas Lambert, sinó moltes situacions en què trobem una existència que no està en plena 
consciència. Pensem quant és làbil el límit entre una patologia greu, irreversible, i molts 
estats depressius que podrien configurar-se com patologies i que podrien portar al resultat 
exicial de la mort "a través de l'abandonament del pacient. I va concloure: "Això realment 
no pot succeir a Europa, bressol de la civilització, i és correcte que els metges s'oposen a 
tot això. 
 

Declaración conjunta del Dicasterio para los Laicos, la Familia y 
la Vida y de la Pontificia Academia de la Vida sobre el caso de 
Vincent Lambert, 21.05.2019 
 
Al compartir plenamente las afirmaciones del arzobispo de Reims, S.E. Mons. Éric de 
Moulins-Beaufort y del obispo auxiliar S.E. Mons. Bruno Feillet, en lo concerniente al triste 
caso de Vincent Lambert, deseamos reiterar la grave violación de la dignidad de la 
persona que comportan la interrupción de la alimentación y de la hidratación. El “estado 
vegetativo”, en efecto, es un estado ciertamente gravoso que sin embargo no compromete 
de ninguna forma la dignidad de las personas que se encuentran en esta condición, ni sus 
derechos fundamentales a la vida y a los cuidados, entendidos como una continuidad de 
la asistencia humana básica. 
 
La alimentación y la hidratación constituyen una forma de cuidados esenciales 
proporcionados siempre al mantenimiento en vida: alimentar a un enfermo no constituye 
nunca una forma irrazonable de obstinación terapéutica mientras el organismo de la 
persona pueda absorber nutrición e hidratación a menos que no cause sufrimientos 
intolerables o resulte nociva para el paciente. 
 
La suspensión de dichos cuidados representa, más bien, una forma de abandono del 
enfermo fundada en un juicio despiadado sobre su calidad de vida, expresión de una 
cultura del descarte que selecciona las personas más frágiles e indefensas sin reconocer 
su unicidad y su inmenso valor. La continuidad de la asistencia es un deber ineludible. 
 
Esperamos, pues, que se encuentren lo antes posible soluciones eficaces para proteger la 
vida del Sr. Lambert. Con ese fin aseguramos la oración del Santo Padre y de toda la 
Iglesia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Card. Kevin Farrell 
Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y  la Vida  
                                                      
Arzobispo Vincenzo  Paglia 
Presidente de la Pontificia Academia de la Vida 
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Conferencia de presentación del Informe anual de la Autoridad 
de Información Financiera (AIF) sobre la actividad de 

información financiera y de supervisión, tanto en un contexto 
prudencial como para la prevención y la lucha contra el lavado 

de dinero y el financiamiento del terrorismo. Año VII, 2018, 
21.05.2019 

 
Esta mañana en la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la presentación del 
Informe Anual de la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF) sobre la actividad de 
información financiera y de supervisión, tanto en un contexto prudencial como para la 
prevención y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Año 
VII, 2018. 
Han participado en el acto el Dr. René Brülhart, Presidente de la AIF, y el Dr. Tommaso Di 
Ruzza, Director de la AIF. 
Sigue el comunicado de prensa sobre el Informe Anual 2018 de la AIF: 
  
Comunicado 
La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad 
del Vaticano ha presentado el Informe anual de 2018. El informe abarca las actividades y 
estadísticas relativas a 2018. 
En 2018, se registraron resultados significativos, con referencia al marco regulatorio y al 
sistema de señalamientos. En cuanto al marco regulatorio, la conclusión del proceso de 
adhesión de la Santa Sede / Estado de la Ciudad del Vaticano al ámbito geográfico de la 
Zona Única de Pagos en Euros (Single Euro Payments Area- SEPA) representa un paso 
importante hacia la armonización y la eficiencia de las transferencias de fondos en el área 
europea. La primera condena por lavado de dinero por parte del Tribunal del Estado de la 
Ciudad del Vaticano, derivada de un informe enviado por la AIF a la Oficina del Promotor 
de Justicia, así como la calidad cada vez mayor de los señalamientos por parte de los 
sujetos obligados, indican una eficiencia cada vez mayor del sistema de señalamiento de 
actividades sospechosa. 
 
"El resultado favorable de la solicitud de adhesión a la SEPA es una señal positiva", 
afirma René Brülhart, presidente de la AIF. "Esto contribuye a facilitar los pagos y la 
armonización de tales servicios. Además, demuestra los esfuerzos de la Santa Sede para 
reforzar la transparencia financiera". 
 
El sistema de señalamiento de actividades sospechosas ha registrado una disminución 
constante en el número de señalamientos de actividades sospechosas respecto a los 
años anteriores. En 2018, se enviaron 56 señalamientos de actividades sospechosas al 
AIF en comparación con las 150 del año precedente. "Era predecible una tal disminución y 
tendencia en comparación con los años anteriores. Es muy positiva la calidad creciente de 
las señalamientos de actividades sospechosas enviadas al AIF y el aumento de los 
informes enviados por el AIF a la Oficina del Promotor de Justicia ", explica Tommaso Di 
Ruzza, Director del AIF. En 2018, se enviaron 11 informes a la Oficina del Promotor de 
Justicia del Vaticano para su posterior investigación por parte de  las autoridades 
competentes de law enforcement. "La cooperación internacional sigue siendo un factor de 
importancia fundamental", dice Di Ruzza, destacando que "en 2018, la AIF ha firmado 8 
nuevos memorandos de entendimiento con contrapartes de jurisdicciones extranjeras e 
intercambiado información en 488 casos". 
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Además, el marco regulatorio se ha fortalecido aún más, en particular con la introducción 
del Reglamento no. 3 sobre los servicios de pago, del Reglamento n. 4 sobre los 
requisitos de verificación adecuada, y del Reglamento n. 5 sobre señalamiento de 
actividades sospechosas. 
 
Acerca de AIF 
La Autoridad de Información Financiera es la autoridad competente de la Santa Sede y 
del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia de información (intelligence) financiera y 
de supervisión, sea para  combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, 
sea con fines prudenciales. 
 
Instituida por el Papa Benedicto XVI con la Carta Apostólica en forma de "Motu Proprio" 
del 30 de diciembre de 2010, la AIF lleva a cabo sus actividades institucionales en línea 
con el nuevo Estatuto introducido por el Papa Francisco con el "Motu Proprio" del 15 de 
noviembre de 2013 y la ley n. XVIII del 8 de octubre de 2013. 
 
La AIF ha firmado memorandos de entendimiento con las contrapartes de: Albania, 
Andorra, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Cabo Verde, Chipre, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estonia, Francia, Alemania, Ghana, 
Gibraltar, Grecia, Guernsey, Honduras, India, Isla de Man, Italia, Jersey, Letonia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, México, Moldavia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, 
Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, 
San Marino, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Sudáfrica, Suiza, Taiwán 
(República de China), Hungría y Uruguay. 
 
La AIF es miembro del Grupo Egmont desde 2013. 
  
 
 

ACTE SOLEMNE DE CONFERIMENT DEL DOCTORAT HONORIS 
CAUSA 

<t> 
ATENEU  UNIVER!SITARI 

SANT PACIA 
Qnaecww¡ue lingua a Deo impin.ta 

 

L'EMM. 1RVDM. SR. CARDENAL JOAN-JOSEP OMELLA, 

Arquebisbe Metropoliti\ de Barcelona i Gran Canceller de l'Ateneu 

Universitari Sant Paci!, 

 
us convida 

A L'ACTE SOLEMNE DE CONFERIMENT DEL DOCTORAT 

HONORIS CAUSA 

ALS PROFESSORS 

S.E.R. SERGIO PAGANO I DRA. CARME BATLLE I GALLART 

 
Tindra lloc a 1'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, el dia 30 de maig de 

2019, a les 11.30 h 
 

Conjirmació d'assistincia: secretaria@edusantpacia.cat                                                                                                                       

Barcelona, abril de 2019 

 

mailto:secretaria@edusantpacia.cat
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protecció dels menors  

 

Glossa : Compromís inequívoc 
 

 

 

Xavier Novell, bisbe de Solsona 

 

Full diocesà 19.05.19 Acaba de sortir la carta apostòlica en forma Motu 
Proprio “Vos estis lux mundi” del papa Francesc perquè “s’adoptin a nivell universal 
procediments dirigits a prevenir i combatre aquests crims [els abusos sexuals a menors] 
que traeixen la confiança dels fidels”. Si ho recordeu, el mes de febrer passat, el Papa va 
reunir, en una cimera extraordinària, tots els presidents de les Conferències Episcopals per 
a tractar el problema dels abusos sexuals per part de clergues. Les normes contingudes en 
aquest document és el fruit principal d’aquell treball col·legial.  

La introducció del document afirma que els deixebles de Jesús hem de “ser un exemple 
lluminós de virtut, integritat i santedat [...], en particular, en la nostra relació amb el proïsme” 
per la qual cosa cal “una profunda conversió dels cors, acompanyada d’accions concretes i 
eficaces que involucrin a tothom” de tal manera que mai més es repeteixi, a l’Església, cap 
delicte d’abús sexual. 

Les noves normes: persegueixen l’eliminació de la cultura del silenci, l’ocultació i la 
impunitat, afavorint la denúncia, garantint-ne la tramitació i castigant els que ho intentin 
impedir; obliguen a la creació en cada diòcesi o conjunt de diòcesis, abans d’un any, “d’un o 
més sistemes estables i fàcilment accessibles al públic per a presentar els informes [de 
denuncia], incloent eventualment la creació d’un ofici eclesiàstic específic”; fomenten 
l’obtenció d’informes a partir de les investigacions de rumors o notícies; protegeixen totes 
les persones que facin els informes i els qui, d’acord amb aquestes normes, en promoguin 
la seva correcta tramitació; i estableixen que s’atenguin les persones que afirmin haver 
estat afectades, junt amb les seves famílies, “amb dignitat i respecte” i se’ls hi ofereixi 
“acolliment, escolta i seguiment, atenció espiritual i assistència mèdica, terapèutica i 
psicològica, si fos el cas”. 

No puc fer altra cosa que convidar-vos a llegir el document, almenys la primera part —com 
sempre el trobareu íntegre a la web del Bisbat—. Aprofito per recordar-vos que el passat 
mes de febrer, ja vàrem crear la comissió diocesana per a la protecció dels menors i adults 
vulnerables i per a l’atenció de les víctimes d’abusos sexuals. Des d’aleshores, ja estan 
operatius el telèfon 677 83 05 03 i el correu electrònic abusos@bisbatsolsona.cat. A més, 
us informo que la comissió diocesana està treballant a bon ritme per a convertir la nostra 
diòcesi en un lloc encara més segur per als infants i adults vulnerables i perquè esdevingui 
un instrument de guarició de totes les víctimes d’abusos sexuals. 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Joan Planellas: “Es necesario que los políticos se sienten a 
dialogar o no saldremos adelante” 
 
La Vanguardia. 18/05/2019. Josep Playà Maset 
 
El Vaticano ha sorprendido con el nombramiento como nuevo arzobispo metropolitano de 
Tarragona del sacerdote y doctor en Teología Joan Planellas (Girona, 1955). El actual 
decano de la facultad de Teología de Barcelona será ordenado el próximo 8 de junio en 
Tarragona y substituirá al arzobispo Jaume Pujol que presentó su renuncia tras cumplir 
los 75 años.  
 
Su nombramiento fue una sorpresa, ya que su nombre no había aparecido en 
ninguna quiniela. ¿Para usted también lo fue o sabía que formaba parte de alguna 
terna?  
Fue una sorpresa total. No me lo esperaba, días antes había muchos comentarios y 
escuchaba con perplejidad lo que se decía sobre los nombres que salían en quinielas 
donde yo no estaba. Pero tras la sorpresa inicial aparece el sentido de la responsabilidad. 
Hace 37 años que soy sacerdote y he hecho lo que la Iglesia me ha pedido. Tras una 
reflexión y la plegaria que hice en aquellos momentos, pensé que tenía que decir que sí. 
En mi carta de presentación digo que lo recibo con emoción y temblor casi, por sentido de 
responsabilidad y también ante mis limitaciones. Sé que tengo que tratar de servir con 
humildad. 

 
La vocación de obispo supongo que no se tiene, pero la de sacerdote, ¿cuándo se 
le desveló?  
Yo nací en Girona por accidente y aunque me bautizaron en el Mercadal, la infancia la 
paso en Verges (Baix Empordà). Y tengo un gran recuerdo, tuve un gran maestro, Miquel 
Juhera, a quien agradezco los ocho años de escuela pública en que nos formó con 
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responsabilidad y generosidad a pesar de ser una época difícil. Después acabé el 
bachillerato en el Seminario menor de Girona y tras el COU en el instituto Vives, trabajé 
un año de auxiliar administrativo en una empresa de construcción. En aquel momento me 
planteo mi vocación y a ello contribuyeron mucho mis padres, especialmente mi madre 
que rezaba para que yo fuera sacerdote, algo que no acostumbra a pasar quizás en otras 
familias. Mi madre era una persona sencilla, creyente, muy serena, que transmitía un 
sentido de la vida. Y así es como decido lanzarme y empiezo en el Seminario Mayor. 
Entro en el mismo mes, octubre de 1973, que llega Jaume Camprodon a Girona, un 
obispo nuevo, que habla del Concilio Vaticano II y del retorno al Evangelio. 
 
A mucha gente le impactó aquella primera decisión del obispo Camprodon de vivir 
en un piso y no en el Palacio episcopal.  
Tuvo un gran impacto. Entonces eramos unos 15 o 20 seminaristas y aquel cambio nos 
creó ilusión, era la esperanza de volver al Evangelio de Jesús. Y tuvimos un gran rector, 
Joan Busquets, que murió el pasado noviembre. 
Nos dio un trato especial. Y Busquets es 
también quien me viene a buscar, cuando yo era 
vicario de Palafrugell, para que me dirija el 
Institut de Teologia de Girona. Después él fue 
decano en Barcelona y a mí me ha tocado ir 
detrás  
 
¿Qué le parece la decisión del Seguici 
Popular de Tarragona, adoptada por mayoría, 
que por primera vez en la historia ha decidido 
no ir a recibir el próximo 8 de junio a la 
máxima autoridad religiosa?  
Me he enterado por los diarios, que hagan lo que 
consideren oportuno. 
 
Uno de los hechos que podría haber pesado 
en esta decisión son los casos de abusos 
denunciados en la diócesis. ¿Tiene previsto 
tomar alguna medida, como podría ser la 
creación de una comisión amplia como hizo 
el obispo de Solsona? 
Hasta el 9 de junio todavía no tengo 
responsabilidades. De momento he tenido 
conversaciones con gente de Tarragona y creo 
que no tenemos que enmendar a nadie. Hay un teléfono y un correo electrónico para que 
se puedan hacer denuncias. Y si las hay, se llevarán a la justicia civil y eclesial, lo tengo 
muy claro. Tiene que haber justicia, misericordia y transparencia. Y también existe el 
derecho a la inocencia y debe haber un trabajo de rehabilitación, que no quiere decir 
borrón y cuenta nueva. Ahora bien, los expertos dicen que son cuestiones muy difíciles. 
 
Ciertos sectores lo acusan por el hecho de que se colgara una estelada en el 
campanario de Jafre, una de sus parroquias, lo cual motivó una queja por parte de 
una vecina que era la mujer de Albert Boadella.  
Para mí es tema pasado pero ya entiendo que ahora vuelva a salir. Me gustaria decir que 
la actividad de la Iglesia tiene que manifestar en primer lugar un gran amor por el país. 
¿Quién no ama su tierra? Tenemos una cultura, una lengua y una dinámica propias. Y en 
segundo lugar, la Iglesia se tiene que poner al servicio del pueblo que manifiesta este 
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amor al país porque tiene la urgencia de anunciar el evangelio, que es nuestro gran 
tesoro, volver hacia Cristo. Tiene que dar esperanza a un proyecto de vida reconociendo 
unos rasgos que decimos nacionales, propios de Catalunya en el sentido genuino. Es lo 
que han dicho nuestros obispos. No invento nada. Los documentos de los obispos de los 
últimos años han defendido el derecho a promover todo lo que eso comporta, de acuerdo 
con la doctrina social de la Iglesia y reconociendo la personalidad y los rasgos nacionales 
de Catalunya. Una vez dicho esto, también se tiene que decir que la Iglesia no se 
identifica con ninguna opción política concreta, con ningún partido, si no volveríamos al 
nacionalcatolicismo del pasado. Y el nacionalcatolicismo tanto puede ser de derechas, 
como de izquierdas, o de centro, independentista o no independentista, de acuerdo con 
este lenguaje con el que ahora se nos clasifica, de igual modo que los años 70 o 80 se 
decía que los sacerdotes eran a marxistas o fascistas. Estos simplismos no son buenos. 
Carles Cardó en sus obras ya advertía del drama de una Iglesia clasificada como de 
derechas. Pero creo que ahora, gracias a Dios, ya no es así. Desde el Concilio Vaticano II 
hay una constitución pastoral y la Iglesia no se identifica con ningún sistema político. 
Incluso distingue en los mismos creyentes, entre las acciones que hacen como individuos 
y las que hacen en nombre de la Iglesia. 
 
Pero Catalunya vive un momento convulso. 
Y lo han de resolver los políticos. El Concilio Vaticano II hablaba del “difícil y nobilísimo 
arte de la política” y de la importancia de prepararse para su ejercicio. En el momento 
actual vivimos un déficit en la búsqueda del bien común. Como decía Rousseau en el 
Contrato social, hace falta que cada uno renuncie a una parte para encontrar el bien 
común. Hace falta que nuestros políticos puedan sentarse en una mesa y dialogar de una 
vez, de lo contrario no saldremos adelante. Si acabamos haciendo campañas de tirarnos 
los platós a la cabeza y diciendo gamberradas los unos y los otros, eso no irá bien.  
 

 
 
¿Y qué puede hacer la Iglesia? 
Si es que nos dejan, porque enseguida nos clasifican de una cosa u otra, tenemos que 
ser un elemento de cohesión, curar heridas, calmar corazones exaltados, tenemos 
muchos corazones exaltados, temperar los ánimos, ... los sacerdotes hemos sufrido en 
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las parroquias porque tenemos, a nivel general, no digo en las mías, todas las tendencias 
y tenemos que valorar también el peso de la fuerte inmigración de los años 50 y 60 y que 
ha habido gente que también se ha sentido herida por cómo han ido las cosas. Nuestra 
misión es curar heridas. Corresponde a los políticos ir delante. 
 
¿La Iglesia puede llegar a ser mediadora en una negociación? 
Directamente no está para hacer de árbitro, pero si nos lo piden o imploran por un sentido 
de la responsabilidad desde varias partes se puede hacer. Pero eso significaría que las 
cosas van peor, que los políticos se han borrado. Hace falta que los políticos se puedan 
entender de una vez. Si la Iglesia tiene que acabar haciendo de mediadora quiere decir 
que hay un déficit de democracia. 
 

 
 
Supongo que estos días ha tenido tiempo ya de pensar en su nuevo encargo. ¿De 
entrada qué grandes retos se le plantean? 
Como dice el Papa Francisco queremos una Iglesia en salida, evangélica y misionera, que 
ante una sociedad plural ofrece el Evangelio de Jesucristo. Lo que podemos aportar de 
buena voluntad es un espíritu de servicio, una actitud propositiva, de diálogo abierto. El 
evangelio se propone, no se impone, tampoco se pospone. Este es nuestro gran plan 
pastoral. 
 
¿Vivimos una sociedad basada en valores cristianos pero con una práctica religiosa 
cada vez más reducida? ¿Eso supone una enmienda a la totalidad al papel de la 
Iglesia? 
La Iglesia se mueve en tres grandes aspectos: su dimensión caritativa y social, quizás la 
que tiene más entrada; la de la celebración, y la espiritual, que es, la que más se resiste 
en la sociedad occidental. Vivimos en una disociación, porqué ha cambiado el interés por 
el “ser” por el “tener” y el “poseer”. Cuando un joven se pregunta por su futuro o por la 
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carrera que quiere seguir sólo quiere saber de qué le servirá. Y la pregunta que se 
debería hacer es qué quiere ser. 
 
¿Qué puede hacer la Iglesia para cambiar esa dinámica? 
Hacer una Iglesia más sencilla, abierta, que haga propuestas positivas desde la fe. 
 
Usted firmó hace pocos meses el documento Iglesia catalana presente y futuro 
donde se pide hacer un “camino conjunto y sinodal de las dos provincias 
eclesiásticas”. ¿Lo que pide es una Conferencia Episcopal propia? 
Este documento quiere potenciar lo que ya tenemos. Que los obispos de Catalunya 
formen parte de la Conferencia Episcopal Española es una riqueza, implica una 
complementariedad dentro del territorio del Estado español. Pero por otra parte hablamos 
de una Iglesia catalana como una unidad pastoral. Tenemos una experiencia sinodal, 
conciliar, de más de 1.500 años. Qué institución puede decir, con pruebas, con las actas 
de los concilios, que ya se reunían en el siglo VI? Eso es brutal. Y después del Concilio 
Vaticano II, empiezan reuniones periódicas de los obispos catalanes, desde 1969 hasta 
hoy. Este trabajo se ha de fomentar y potenciar. He hablado con el cardenal Omella y está 
de acuerdo, lo ve clarísimo. Ejemplos de esta unidad pastoral los tenemos también en el 
Ateneu Sant Pacià, en la misma facultad de Teología que ha cumplido 50 años, en el 
Secretariado Interdiocesano de Catequesis... Y este trabajo sinodal incluye también 
escuchar, atender el sentido de la fe del pueblo de Dios. 
 

 
 
En Catalunya, después del Concilio Provincial Tarraconense de 1995, se vivieron 
unos aires de renovación. ¿Quizá nos hace falta otro concilio catalán? 
Yo no participé en el concilio provincial pero es cierto que tuvo gran resonancia. Fue un 
momento magnífico, de sinodalidad. La Iglesia se hizo la siguiente reflexión: ¿Qué dices 
de ti misma? ¿Qué eres? Y una vez obtienes respuesta, estás más preparado para la 
misión evangélica. Es lo mismo que sucedió con la reforma del Concilio Vaticano II. Lo 
dijo entonces Pablo VI: quizá hemos hablado demasiado de la Iglesia y tenemos que 
reencontrar el eje, el hilo conductor del Evangelio. No puedo decir ahora es que se tendría 
que hacer otro concilio provincial, primero se tendrá que hablar con los otros obispos, 
pero si que nos tenemos que seguir haciendo estas mismas preguntas. Nos jugamos 
nuestra identidad. 
 
¿Cómo ayuda la acción del Papa Francisco? 
La reforma del Papa es eso: una iglesia más sencilla, auténtica, menos clerical, está 
diciendo volvemos al Evangelio, a Jesucristo, a las bienaventuranzas. 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

La claretiana Jolanda Kafka, nova presidenta de la Unió 
Internacional de Superiores Generals i vida religiosa a Austràlia 
 
(Claretians.cat) En el marc de la XXI Assemblea General de la Unió Internacional de 
Superiores Generals (UISG), celebrada a Roma, les delegades de la UISG han escollit 
aquest dimarts la germana Jolanda Kafka, de les Missioneres Claretianes, nova 
presidenta de la UISG pel període 2019-2022. Kafka substitueix Carmen Sammut, que ha 
estat sis anys en el càrrec. 
 

 
 
Les religioses membres del nou consell executiu 
de la UISG nomenades són: 
Gna. Franca Zonta, Figlie vaig donar Maria 
Immacolata – Marianiste (Vice-Presidenta) 
Gna. Anabela Carneiro, Germanes Hospitalàries 
del Sagrat Cor de Jesús 
Gna. Monica M. Ncube, Suore Missionarie del 
Preziosissimo Sangue 
Gna. Lícia Mazzia, Suore Francescane dei Poveri  
Gna. Josephine Kane, Sisters of Our Lady of the 
Missions 
Gna. Mary Teresa Barron, Sisters of Our Lady of 
the Apostles 
Gna. Monica Joseph, Religioses de Jesús i María 
Gna. Roxanne Schares, School Sisters of Notre 
Dóna'm 
Gna. Aurora Torres, Suore vaig donar Maria 
Riparatrice 
 
Gna. Luigina Coccia, Suore Missionarie 
Comboniane (Substitute) 
Gna. Mary Babic, Sisters of Our Lady of Sion (Substitute) 

http://claretians.cat/
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/el-nuevo-consejo-ejecutivo-de-la-uisg-2019-2022/
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/el-nuevo-consejo-ejecutivo-de-la-uisg-2019-2022/
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La Familia Salesiana celebrará la fiesta de María Auxiliadora el 
24 de mayo 
 
MANUEL SERRANO | Mayo es el mes que la Iglesia dedica de manera especial a la 
Virgen María. El próximo día 24 se celebra una de sus advocaciones más populares, la de 
Auxilio de los cristianos. Para la Familia Salesiana es una fecha señalada, puesto que su 
fundador, Don Bosco, fue un gran impulsor de la devoción a María Auxiliadora. «Los 
tiempos que corren son tan difíciles, que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude 
a conservar y a defender la fe cristiana», aseguraba el santo sacerdote turinés.San Juan 
Bosco promovió esta advocación de diferentes maneras. Entre los grupos de la Familia 
Salesiana que fundó, se encuentra la Asociación de Devotos de María Auxiliadora, 
conocida por sus siglas: ADMA. El pasado 18 de abril, coincidiendo con el Jueves 
Santo, este grupo cumplió 150 años. Su razón de ser guarda relación con uno de los 
sueños de Don Bosco. El sacerdote italiano veía un barco capitaneado por el Papa (la 
Iglesia) que, atacado por otros navíos, se guiaba por dos columnas hacia buen puerto: 
Jesús Sacramentado y la Virgen María. Por ello, ADMA difunde la adoración eucarística 
y la devoción mariana, al estilo de Don Bosco y en comunión con la Familia Salesiana y 
la Iglesia. Desde la fundación de ADMA, el 18 de abril de 1869, esta asociación se ha 
extendido a medio centenar de países de todo el mundo, con unos 700 grupos agregados 
a la Asociación de María Auxiliadora Primaria de Turín. En España cuentan con alrededor 
de 60.000 asociados. Las celebraciones por el 150.º aniversario alcanzarán su punto 
culminante en el VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora, que tendrá lugar del 
7 al 10 de noviembre en Buenos Aires (Argentina), con el lema ‘Con María, mujer 
creyente’. 
 

Fiesta de María Auxiliadora 

Este año, la agencia de noticias salesianas InfoANS ha vuelto a preparar, tras el éxito del 
año pasado, una serie de vídeos para realizar la Novena mundial a María Auxiliadora. 
Cada vídeo tiene la misma estructura: la presentación de la vida de un santo de la Familia 
Salesiana; el comentario del Rector Mayor, el español Ángel Fernández Artime, sobre sus 
‘Bienaventuranzas de la Familia Salesiana’; el testimonio de alguna persona vinculada al 
carisma salesiano; y la oración final del Rector Mayor. 

El día 24, miles de personas en España rendirán homenaje a María Auxiliadora: desde 
primera hora de la mañana, con el tradicional rezo del rosario de la aurora, hasta la caída 
de la tarde, con las procesiones que llevarán por las calles a la Virgen de Don Bosco 
como muestra de piedad popular. Durante la jornada, se celebrarán eucaristías en honor 
a la Virgen tanto en las parroquias como en los colegios salesianos. Los centros 
educativos también se sumarán a la fiesta durante estos días con diferentes actividades 
para sus alumnos: juegos, actuaciones teatrales, competiciones deportivas, excursiones… 
Una de las estampas más habituales es la de las ofrendas florales. 

Las celebraciones se extienden a centros juveniles, plataformas sociales y otras 
obras dirigidas por Salesianas y Salesianos. En torno al día 24, se organizan 
varias carreras populares que llevan el nombre de María Auxiliadora, como las de Úbeda 
(Jaén), Córdoba, Guadalajara, Las Palmas de Gran Canaria, Burriana (Castellón), Paseo 
de Extremadura (Madrid), Barcelona o La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), entre otras. 

Todas las actividades en torno a la fiesta de María Auxiliadora están encaminadas a 
promover la devoción a la Virgen, como quería Don Bosco. Y todo ello, en un ambiente 
alegre y familiar. 

https://salesianos.info/author/manu-serrano/
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Decapitan a religiosa anciana que formaba a jóvenes sin 
recursos 
 
Redacción ACI Prensa 
21.05.2019 
 
Desconocidos decapitaron a la hermana Inés Nieves Sancho, religiosa de 77 años de las 
Hijas de Jesús, que enseñaba a coser a jóvenes sin recursos para que tuvieran un futuro 
mejor en la República Centroafricana. 
 
Según informa el diario del Vaticano, L’Osservatore Romano (LOR), la religiosa, que “era 
menuda, amable y absolutamente pacífica”, fue encontrada muerta el lunes 20 de mayo. 
En la noche entre el domingo y el lunes, desconocidos ingresaron donde estaba la 
religiosa, en la ciudad de Nola, en la zona limítrofe con Camerún, y la llevaron al lugar 
donde impartía las clases de costura. 
Allí la decapitaron. 
 
LOR recuerda que sor Inés servía en el país africano desde hace varias décadas. A pesar 
de su edad, quiso seguir trabajando en esta misión “hasta que las fuerzas la acompañen”. 
“Nos vimos en Pascua y ella no quería irse. Me dijo: ¡No estoy sola! ¡Están las 
muchachas!”, comentó sor Elvira Tutolo, de las Hermanas de la Caridad de Santa 
Giovanna Antida Thouret, quien sirve en el país africano desde hace 18 años. 
 

 
 
No se sabe aún las razones del asesinato y ningún grupo lo ha reivindicado. Una de las 
hipótesis, indica LOR, es el comercio de órganos humanos. Según el diario del Vaticano, 
“con frecuencia este tipo de acciones es considerado como de buena fortuna, en primer 
lugar para el éxito en la búsqueda de diamantes”. 
 
“Sucede también que son los mismos padres quienes matan a algún hijo o quienes se 
involucran en alguna conducta contra natura para propiciar la fortuna anhelada, una 
práctica que viene del vecino Camerún”, agrega LOR. 
 
El diputado local Jean Marc Ndoukou denunció que las autoridades locales no han 
iniciado las investigaciones sobre estos lamentables hechos. 
 
Las religiosas Hijas de Jesús realizaron ayer una vigilia de oración. El funeral de la 
hermana Inés Nieves Sancho está programado para este martes 21 de mayo. 
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Trobada Família Dominicana de Catalunya a Manresa   
 

Dissabte dia 18 de maig en el convent de Santa Clara de les Germanes Dominiques de 
Manresa es van reunir aproximadament unes 80 religioses dominiques de les diferents 
congregacions que hi  ha a Catalunya : Anunciata, Presentació i de l’Ensenyament i 
fraternitats laïcals de Barcelona  i el Prior de la comunitat de Santa Catalina  Verge i Màrtir 
acompanyat d’un diaca dominic de Colòmbia,  per celebrar la festa de Sant Domènec de 
Guzman.  

L’arribada estava prevista entre  2/4 d’11 i les 11h. Un grup de voluntaris juntament amb 
les germanes van acollir els diferents grups oferint-los unes pastes, begudes o cafè.  

A continuació, a la sala  gòtica van començar els actes previstos. 

La Presidenta de la Família Dominicana a Catalunya, germana Carmen Sendino, 
dominica de l’Ensenyament, va donar la benvinguda a tots els presents. El seu missatge 
va ser el de fer créixer la cultura de la misericòrdia i de la hospitalitat i fer de ponts i ser 
ponts en la nostra vida i missió del dia  a dia. 

La priora de la comunitat, germana Juana Mari Alfonso, ens va recordar que Sant 
Domènec vol que celebrem la germanor i la unitat. Les quatre germanes que formen la 
comunitat estan molt contentes de compartir aquest dia tots junts. 

La germana Lucia Caram dóna la benvinguda a tots els assistents i fa la presentació dels 
voluntaris  que formant equip amb les germanes i els presenta dient el seu nom i la tasca 
que fan: Cristóbal, Toni, Jose, Gloria, Pilar,... Explica la història del convent  destacant  la 
hospitalitat, acollida i misericòrdia com el seu fil conductor basant-se en les fonts 

històriques de les Cròniques 
de Manresa. També va 
explicar com aquest convent 
de Santa Clara va arribar a 
ser dominicà. Va recordar 
com Sant Domènec a partir 
de la realitat del sud de 
França va donar origen a que 
un grup de dones fos el pilar 
de la predicació. Finalment 
explica com diferents espais 
del convent han estat 
destinats a acollida 
immigrants, trobades 
interreligioses i explica també 
com sempre han sigut 
conscients de la necessitat 
d’obrir les portes a la realitat 

de fora i mirar-la amb els mateixos ulls que la mira el Crist. Al llarg de la història sempre hi 
ha hagut un carisma franciscà continuat pel dominicà: destacant la pobresa i la 
misericòrdia. 

Actualment, a través de la “Fundació Convent de Santa Clara”  s’atenen 1500 famílies de 
Manresa i 4500 dels voltants. S’atén un alberg i es gestionen amb els bancs pisos 
d’acollida. Han volgut crear un projecte arrelat amb el passatge de l’evangeli: “si el gra de 
blat no mor, no pot donar fruit”...  



37 | 55 

 

Aquests projectes són duts a terme per voluntaris compromesos com Gabriel, president 
de la Fundació,  un empresari fidel a la Paraula de l’evangeli. Explica com a partir de la 
resposta a una necessitat en el moment de la crisi i la creació d’un banc d’aliments s’ha 
passat a la creació d’una plataforma que atén de 6000 a 7000 persones amb una atenció 
personalitzada segons les seves necessitats. Una altre projecte és de donar residència a 
famílies en un alberg i uns 18 pisos d’acollida  cedits pels bancs que acullen a 80 
persones.  

També s’ha donat resposta a una tercera 
necessitat d’higiene. S’han creat unes 70 
dutxes per aquelles famílies o persones 
que no tenen aigua corrent. 

 La creació de l’espai, “el Cosidor”, és un  
lloc per a les dones, on puguin compartir 
les seves vivències,   formar-se i poder 
integrar-se  a la societat.  

Actualment compten amb uns 200 
col·laboradors que dediquen unes hores 
segons possibilitats. 

L’últim projecte que presenta és el de 
“Invulnerables”. Atenció a nens i nenes en exclusió social perquè rebin una educació de 
qualitat en un futur. Es fa un treball en xarxa amb els Serveis Socials, per aconseguir ser 
feliços i viure amb dignitat. 

 L’objectiu d’aquest projecte:  
1.  Tenir igualtat d’oportunitats. 
2.Trencar el cercle de la pobresa 
3. Demanar col·laboració pública o privada. 
 

Es va visitar també l’EspaiCaixa Francesc 
d’Assís, creat al 2018, un espai per acollir nens i 
famílies i ser una ajuda per al desenvolupament 
integral i afavorir les relacions entre pares i fills.  

A les 13h. es va celebrar l’eucaristia. 
L’ambientació ens feia sentir que som enviats a 
ser sal i llum del món. Les paraules del P. Prior, 
Juan Mengual, ens motivaven com ho va fer Sant 
Domènec a proclamar que Déu ens estima i és un 
Déu misericordiós i compassiu. Les pregàries 
dels fidels, les ofrenes i el gest de la pau ens van 
fer sentir amb goig ésser  Família Dominicana. 

Les germanes i els voluntaris van preparar el 
dinar de germanor en el que es va compartir la 
vida i el carisma. 

Per la tarda, a la sala gòtica, cada comunitat va 
presentar la seva reflexió a la pregunta que, el 
Secretariat de FD  havia fet arribar a les 
comunitats: Què  ens diria avui Sant Domènec a 
la teva comunitat? 
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Es van fer unes presentacions molt diverses i originals. Moltes comunitats van expressar 
que fer aquesta reflexió els havia motivat a rellegir la vida de Sant Domènec d’una manera 
diferent i actual. 

A les 18h.  les diferents comunitats van tornar a la seva casa, després d’haver viscut un 
dia en fraternitat i ple del goig de Jesús ressuscitat. 

GRÀCIES A TOTES LES GERMANES I LAICS QUE HAN FET POSSIBLE VIURE 
AQUEST DIA DES DE LA FRATERNITAT I ESPERIT DE SANT DOMÈNEC DE 
GUZMÁN! 

 

Crida urgent de Sor Lucía Caram per ajudar la plataforma 
d'aliments 

La monja manresana afirma que la situació és complicada i que s'han limitat els 
productes entregats a les families 

Gemma Camps Manresa 21.05.2019  
Crida urgent de Sor Lucía Caram per ajudar la plataforma d'aliments 
 

«Vull compartir amb vosaltres una preocupació. Tenim més derivacions de famílies a la 
plataforma dels aliments i els recursos i les ajudes no han augmentat. Al 
contrari. Estem en un moment electoral i sembla que tot està paralitzat, però nosaltres 
continuem obrint les portes i donant menjar a la gent». És la crida que ha fet sor Lucía 
Caram mitjançant un vídeo, que podeu veure a la pàgina web de Regió7, per alertar que 

https://www.regio7.cat/autors/gemma-camps.html
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en el tema de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat no es pot abaixar la 
guàrdia.   
  

Caram explica que la plataforma d'aliments ha passat de les 1.400 famílies que atenia fins 
ara que hi van a buscar menjar cada 15 dies, a les 1.600, malgrat que sigui 
extraoficialment. «N'hi havia que es podien emportar fins a 18 litres de llet perquè tenen 
fills. Ara, només se'n poden endur sis, i així amb molts dels productes».   
Recorda que la plataforma «està intentant donar resposta a gairebé un 7% de la població 
que està passant gana», i demana ajuda per continuar-ho fent. Les persones interessades 
ho poden fer a través de la pàgina www.fundaciodelconventdesantaclara.org.   
  

«Si podeu fer un donatiu, per petit que sigui, ens ajudarà. És per donar de menjar, 
bàsicament. L'altra opció és portar menjar fresc a la plataforma, a la carretera de Vic 
162, que obre els dilluns i dimarts i a on «cada dia al matí hi ha algú». Caram insisteix 
que «necessitem la vostra ajuda si volem mantenir aquesta plataforma d'aliments. 
Nosaltres sols no podem i el que no podem fer és obrir i que la gent s'endugui poca cosa 
o misèria i companyia».  

  
«Ajudeu-nos a ajudar» 

Demana compartir la seva crida. «Ajudeu-nos a ajudar. Ens estan demanant menjar. Una 
cosa tan bàsica. A la nostra ciutat hi ha nens que possiblement passaran gana perquè no 
els podem donar el que necessiten», remarca.   

 
A final del 2018, la plataforma d'aliments ja va avisar que estava atenent 200 famílies 
més -1.400- que a principi d'aquell any. Un increment sense aturador els efectes del 
qual es constaten ara, amb la crida de la impulsora de la iniciativa solidària. En tones de 
menjar, l'augment del 2017 al 2018 va ser d'un 7%. Se'n van repartir 385.802 quilos, amb 
un valor estimat dels productes (segons el preu al mercat) de 762.030 euros.  

 
Vegeu: https://www.regio7.cat/manresa/2019/05/21/crida-urgent-sor-lucia-caram/545787.html 

 

 

http://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/
https://www.regio7.cat/manresa/2019/05/21/crida-urgent-sor-lucia-caram/545787.html
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Lleida acollirà les XIII Jornades Assistencials de l’Orde 
Hospitalari Sant Joan de Déu 
 

Els dies 23 i 24 de maig participaran més d’un centenar de professionals de 12 
centres hospitalaris i assistencials de Catalunya, Balears, Aragó, Navarra i Madrid 

en unes sessions que tenen com a eix central l’acompanyament amb sentit. 
 
Més d’un centenar de professionals assistencials de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu es reuniran els dies 23 i 24 de maig a Lleida per a celebrar la tretzena edició de les 
Jornades Assistencials. Enguany Sant Joan de Déu Terres de Lleida són els amfitrions 
d’un esdeveniment que ha de servir per intercanviar experiències amb una perspectiva 
d’acompanyament “Amb sentit”, obertes a diferents significats de la paraula: compartint 
valors o sentiments; compartint un objectiu comú o compartint un acord. Els assistents a 
les jornades procedeixen de centres assistencials de la Província d’Aragó-San Rafael de 
l’Orde, que inclou Catalunya, Aragó, Balears, Madrid i Navarra.  
 

 
 
Les jornades s’inauguren oficialment el dijous, 23 de maig, al matí pel Gmà. José Luis 
Fonseca, superior provincial, acompanyat del Gmà. Santiago Ruizi del Dr. Pere 
Vallribera, superior i gerent, respectivament, de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. El 
programa de les jornades inclou una conferència a càrrec del psiconeuroimmunòleg Xevi 
Verdaguer sobre salut emocional; ponències i taules rodones amb la participació i 
l’exposició d’experiències per part de diferents representants dels centres participants 
sobre models d’atenció. També es faran tallers interactius al centre que l’Orde te a la 
localitat d’Almacelles.  

Podeu seguir les jornades a través de les nostres xarxes socials #SJD2019 
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@ReligiososCat 

 

facebook 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguiu-nos al twitter i al facebook 
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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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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

CONFER: Setmana i recés d´ecologia integral  
 

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. 

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 



44 | 55 

 

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 

Sortida 

comunitària 

 Sant Salvador 
      Museu Pau Casals  

 El Vendrell  

dissabte 1 de juny 
tot el dia 

sortida a les 8.30 

  

Monaquisme 
i Evangeli 

 Comunitat monàstica laical 
      amb la gna. Griselda Cos  

diumenge 2 de juny 

a les 6 de la tarda 

Vetlla de pregària  Vetlla de Pentecosta 

dissabte 8 de juny 
a les 7 de la tarda 

  

Exercicis de Silenci 
contemplatiu  

 Meditació segons el mètode 
    de Franz Jalics 

   acompanyat per Glòria Andrés 

  

del divendres 12 
al diumenge 21 de juliol 

Setmana de 
Treball 

Espiritual 

 Descobreix la vida que s'amaga 
 dins teu a partir de textos de l'Evangeli 

   acompanya Teresa Vallvé 

   Cartell i contacte [clic] 

 Forma part del curs 
   Construeix la teva vida espiritual [clic] 
       2018-2019 - díptic 

 Informació del nou curs 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
       2019-2021 - cartell A3 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
      2019-2021 - díptic A4 

del diumenge 21 
al diumenge 28 de juliol 

Recés d'estiu 
a la ciutat  

 Qui ha recollit el vent amb la mà? 
 resseguint el llibre dels Proverbis, 2a part 

   acompanya la gna. Conxa Adell 

   Cartell i contacte [clic]  

del dilluns 26 
al dissabte 31 d'agost 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/recesPasqua19.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/20190721_recesConstrueix.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/construeix_18-19_diptic.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A4.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2018.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2019.pdf
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 COOPERADORES PARROQUIALS DE CRIST REI 

 
Exercicis espirituals: 
 

 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 
 
 
 

CASA D'ESPIRITUALITAT CLARET 
 
EXERCICIS ESPIRITUALS  
 
DATA: del 18 al 24 d'agost 
DIRECTOR: P. MÀXIM MUÑOZ, cmf. 
PREU: 250,00 € 
LLOC: Casa d'Espiritualitat Claret, Vic; Rambla St. Domènec, 5 
 
INSCRIPCIONS: Tel. 93 885 05 44; mòbil: 659 959 877 
                             Email: casaesp@claretians.cat 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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COVA DE SANT IGNASI 
 

 
 
Per a més informació consultar: www.covamanresa.cat 
 
 

DELEGACIÓ DE JOVENTUT DE LA DIÒCESI DE BARCELONA 
 

 
 
Camí de Loiola estiu 2019 
 
De l’1 al 8 d’agost farem el pelegrinatge diocesà de joves junt amb el bisbe Toni Vadell 
per les terres de Sant Ignasi de Loiola. Visitarem Pamplona, la ciutat on va ser ferit, Sant 
Sebastià, una de els ciutats més boniques del nord d‘Espanya i seguirem la ruta del Camí 
del Nord, vorejant la costa atlàntica. El pelegrinatge finalitzarà a Loiola, on va néixer el 

http://www.covamanresa.cat/
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sant i va tenir lloc la seva conversió. Cada dia hi haurà eucaristia i treballarem diferents 
aspectes de l'espiritualitat i vida de Sant Ignasi. 
 
De 15 a 30 anys. Preu: 295 euros 
 
Dia 1. BCN-PAMPLONA. Castell, passeig pel centre i eucaristia a San Fermín. 
Dia 2. PASAI SAN PEDRO - SAN SEBASTIÁN (8 km). Visita a la ciutat, eucaristia a la 
catedral i sopar de pintxos. 
Dia 3. SAN SEBASTIÁN – ORIO (14 Km). Platja i activitats.  
Dia 4. ORIO – ZUMAIA (15,3 km). Platja, activitats i adoració.  
Dia 5. ZUMAIA – DEBA (15 km). Eucaristia a Sant Telmo i visita als Flitx. Platja i activitats. 
Dia 6. ZUMAIA –LOYOLA (19,3 km). Visita al santuari 
Dia 7. LOIOLA – LA ANTIGUA - ARAZANZU. Santa casa, ermita de La Antigua i 
eucaristia al santuari d’Aranzazu. 
Dia 8. LOIOLA- BCN. Visita per Azpeitia i tornada 
 
INSCRIU-TE ABANS DEL 15 DE JUNY. Places limitades! 
Primer pagament abans del 15 de juny: 100 euros 
Segon pagament abans del 30 de juny: 100 euros 
Tercer pagament abans del 16 de juliol: 95euros 
Quan us inscriviu us informarem del dia de la reunió. 
 
Núm. comte de la Delegació (SI POT SER FEU PAGAMENT PER GRUP, O POSEU EL 
NOM DEL JOVE PARTICIPANT) 
ES85 2100 3200 9922 0115 0353 
Més informació: http://www.delejovebcn.org/ca/LOIOLA2019 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest primer any fem el cicle de concerts amb  el Que  
s'anomena  'taquilla  inversa',  de  manera que  no  cal  
pagar  entrada  (podreu  deixar  un donatiu al final) encara 
que no hi hagi entrades, si ens deixeu nom i telèfon i ens 
dieu quantes places voleu, us podem reservar els seients 
fins a mitja hora abans de l’inici del concert. 
CONTACTE: Teresa 
secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com 

http://www.delejovebcn.org/ca/LOIOLA2019
mailto:secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com
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Editorial San Pablo i Família Franciscana de Catalunya 
 

 
 
 
BASÍLICA DE SANTA MARIA DE MONTSERRAT 

Dissabte vinent, 25 de maig, a les 21h, tindrà lloc un concert 
solidari inèdit a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La 
Banda Simfònica de Badalona, acompanyada a l’orgue per 
Vicenç Prunés, al piano per Manel Barea i Maria Rosa Raventós, 

Sonia Barea al violoncel, Joan Susana Marco a la trompeta, Joan Camps i Gerard 
Comellas a la trompa, sota la direcció del mestre Manel Barea, oferiran un concert 
solidari, en benefici de l’Escolania de Montserrat –per ampliar el seu banc d’instruments- i 
de l’Obra Social de Sant Joan de Déu –per contribuir a millorar l’atenció i les situacions 
d’exclusió social de moltes persones a les quals atenen-. 

El concert es podrà seguir en directe, a les 21h, per Montserrat RTV 
(www.montserratcomunicacio.cat), i a partir de les 22h a través de les TV de la Xarxa de 
Comunicació Local. 

 En ser la primera vegada que es realitza un concert d’aquestes característiques a 
Montserrat, per d’assistir-hi caldrà demanar les invitacions prèviament a través del correu-
e concertsolidari@abadiamontserrat.net, i un cop rebuda la petició s’enviaran les entrades 
personalitzades. Paral·lelament, s’ha posat a disposició de tots aquells que vulguin fer 
aportacions econòmiques per a aquestes dos projectes solidaris el número de compte de 
La Caixa següent: ES07 2100 0215 3702 003 2928. Si els donants desitgen rebre un 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
mailto:concertsolidari@abadiamontserrat.net
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certificat fiscal ho hauran de comunicar en el moment de fer la petició d’entrades i facilitar-
ne també les dades del beneficiari de la desgravació. Més informació del concert a 
https://www.sentirmusica.org. 

SALA PERE CASALDÀLIGA – LLIBRERIA CLARET 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL 
 

El proper dilluns 3 de Juny de 2019, de les 18 a les 20h a 
la sala d’actes de la FJM, tindrà lloc la 18a sessió del 
Seminari Intern de Patrimoni Sacre de la Fundació Joan 
Maragall, dedicada “Reformes d’espais fundacionals. Com 
donar visibilitat als carismes” 
 

Comptarem amb la participació de l’equip T113-Taller d’arquitectura (Giuseppe 
Giacalone, Maria del Mar Viladot i Eloi Aran) que, amb el títol “Tornar als arkhetopos”, 
presentarà la reforma de la Capella de Sant Ignasi de Loiola a la Basílica de Santa Maria 
del Mar i la reforma de l’església de la Companyia de Maria a Bordeus; i també amb 
l’arquitecte Joan Puig-Pey que, amb el títol “Champagnat sense Champagnat”, 
presentarà el repte d’un arquitecte enfront la rehabilitació integral de la casa fundacional 
del institut dels germans maristes: Notre Dame de l’Hermitage. 
 
Esperem  la vostra confirmació d’assistència responent al correu 
patrimonisacre@fundaciojoanmaragall.org 
 
Recordem que, tot i no ser un acte obert, es pot participar a la sessió adreçant una petició 
argumentada al correu electrònic indicat. 
 

https://www.sentirmusica.org/
mailto:patrimonisacre@fundaciojoanmaragall.org
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Conferència a càrrec de Timothy RADCLIFFE 
 

 
 

Si volem que el cristianisme segueixi viu i pròsper en el segle XXI, cal evitar dues 
temptacions: tancar-nos en un gueto i assimilar-nos a la societat fins al punt de ser 
esclaus d’una cultura quasi del tot secularitzada. Per no caure en cap d’aquestes 

temptacions hem d’estar amb la gent i compartir els seus problemes. Hem d’estar amb els 
nostres contemporanis fent atenció a l’evangeli i als ensenyaments de l’Església. Només 

llavors podrem descobrir junts una Parau0la que ha de ser compartida.  
(T. Radcliffe) 

 
Ens plau de convidar-vos a la conferència que pronunciarà Timothy RADCLIFFE. 
 
El P. Radcliffe, teòleg dominic, fou professor de Sagrada Escriptura a la Universitat 
d’Oxford. 
 
El 1987 fou escollit provincial d’Anglaterra, i després Mestre de l’Orde l’any 1992. És en 
aquesta època que es fa conèixer fora dels cercles religiosos per les seves anàlisis i les 
seves postures sobre la societat contemporània, la situació de l’Església, la vida cristiana i 
la vida religiosa, sobretot amb diverses obres que han estat àmpliament reeditades. 
La finesa de les seves anàlisis, la simplicitat dels seus propòsits, tot amb una gran 
profunditat i un característic sentit de l’humor, han fet que que sigui una figura catòlica 
molt significativa del segle XXI. 
 
El Patronat de la Fundació ha considerat que tant el tema com el ponent recullen part de 
la reflexió interna que ha portat a terme en les seves reunions d’aquest curs i ha pensat 
que convidar el P. Radcliffe és una bona manera de compartir-la públicament. 

 
Invitació 
 

04 de Juny de 2019 
De les 19:00 h. fins a les 21:00 h. 
Fundació Joan Maragall Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna 
Valldonzella, 6 08001 Barcelona 

https://www.bfriars.ox.ac.uk/people/fr-timothy-radcliffe-op/
https://www.fundaciojoanmaragall.org/wp-content/uploads/17-TRadcliffe.pdf
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EKUMENE necessita persones voluntàries 
 

EKUMENE, Centre Social D. Solà al Barri del Raval - Barcelona 
NECESSITEM VOLUNTARIS 

 
El nostre objectiu és la promoció de les 
persones del barri en situació de risc 
d'exclusió social, majoritàriament 
immigrants asiàtics. 
 
Com ho fem? 
- A través de l'aprenentatge de les 
llengües catalana i castellana. També 
informàtica i taller de costura. 
 
- Facilitant la seva integració social a 
través del coneixement de l'entorn i 
realitats socials, culturals, laborals i 
religioses del seu lloc d'acollida. 

 
Ens caracteritza: 
- La implicació dels nostres voluntaris. 
- Les ganes d'aprendre dels nostres alumnes. 
 
Ells ens diuen: 
- Ho necessito per trobar feina 
- Vinc a classe amb il·lusió i ara ja puc ajudar els meus fills a fer els deures. 
- Des que vaig començar a fer classes al centre, la meva vida ha canviat. Tinc més 
relacions socials i ja no em quedo a casa tot dia. 
 
Necessitem voluntaris per al 
proper curs: 
- per fer classes de castellà i 
català a tots els nivells 
- classes de coneixements bàsics 
d'informàtica  
- tallers diversos  
 
Condicions de disponibilitat, 
mínim 3 hores setmanals, 
repartides en 2 dies. Horaris de 
matí i tarda. 
 
 
 
 

 
Per contactar: 
Telèfons del Centre: 934420023 - 608442419 
Privat: Vicen 661206410 
e-mail: ekumenebcn@gmail.com 

mailto:ekumenebcn@gmail.com
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UNIVERSITAT RAMON LLULL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECC INFORMA  núm. 728   Data: 20.05.2019 
 

 
 
No fem electoralisme amb l’educació 
 
En unes recents declaracions, l'alcaldessa de Barcelona ha afirmat que vol que el proper 
curs 10 escoles concertades es reconverteixin en centres públics. L'afirmació no 
especifica ni quines han de ser aquestes escoles ni com es produiria aquesta 
“reconversió”, tot i que ha manifestat clarament que no es recorrerà a l’expropiació, sinó 
que cercaria l’acord amb els centres afectats, que pel que sembla haurien d’estar ubicats 
“als districtes on hi ha més necessitats socials”. 
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L’alcaldessa tampoc no s’ha estat de proclamar que, cada cop més, “les famílies opten 
pels centres públics, deixant de banda els concertats”. Aquesta tendència, que per a la 
Sra. Colau "és una molt bona notícia" perquè demostra que "la pública ha millorat molt", 
comporta, segons es recull, que algunes escoles concertades deixin de ser rendibles. 
 
Contextualitzant, aquestes declaracions es poden relativitzar. L’afirmació s’emmarca en 
plena campanya electoral i afloren discursos d’aquest tipus. Com hem sostingut de forma 
redundant, el servei educatiu hauria de quedar fora del debat electoralista, sobretot si hom 
no és capaç d’alimentar un discurs objectivament raonable i aliè a postures ideològiques 
radicals o demagògiques. Per això lamentem que la Sra. Colau faci electoralisme amb un 
tema tan important i sensible com educació i, a més, en detriment dels centres concertats, 
que a la ciutat d’on ella és alcaldessa escolaritzen quasi el 60% de la població en els 
ensenyaments obligatoris i en l’educació infantil. Pràcticament 100.000 alumnes aquest 
curs 2018/2019. A més, darrere d’un centre concertat hi ha sempre uns docents que 
promouen i implementen un projecte educatiu concret, un personal d’administració i 
serveis que col·labora en el funcionament del centrei uns pares que l’escullen perquè 
consideren que l’educació dels seus fills constitueix el nexe integral entre famílies, centres 
i docents,ique la podran rebre conforme les seves conviccions al centre que han escollit. 
 
Tot just finalitzatun procés de preinscripció caracteritzat per la continuïtat de la davallada 
demogràfica i també per la reiterada incidència de la crisi econòmica encara persistent, al 
qual cal afegir -a la ciutat de Barcelona- unes actuacions del Consorci que han sobtat 
famílies i centres. L’explicació dels processos de preinscripció i matrícula és complexa, 
perquè cal tenir presents múltiples factors que hi intervenen, i no es pot fer reduccionisme 
apriorístic basat únicament en l’afirmació que l’escola concertada ja no és una opció. 
 
Es públic i notori, i l’administració educativa ho ha reconegut en diverses ocasions, que 
l’escola concertada no rep el finançament públic que li correspon. L’escola concertada, 
dins del servei d’Educació de Catalunya definit per la LEC, ha de tenir un finançament que 
garanteixi la gratuïtat dels ensenyaments objecte de concert que, d’una banda, eviti que 
els pares i mares hagin de fer cap aportació als centres per aquest ensenyament i, de 
l’altra, que els centres educatius puguin desplegar els projectes sense limitacions 
estructurals derivades d’aquest infrafinançament. La nostra administració educativa ha 
comentat també que, si una escola tanca, el sistema es col·lapsa. Compartim aquesta 
afirmació perquè reconeix que hi ha alumnat i famílies que cal atendre, i que allò que 
explica la inviabilitat del centre es únicament la insuficiència del finançament. Pares i 
mares no han de trobar cap obstacle econòmic en l’exercici del seu dret a escollir el 
centre docent que pugui oferir a llurs fills i filles una educació d’acord amb les seves 
conviccions i, a hores d’ara,estem molt lluny que aquest dret es pugui satisfer amb 
plenitud i propietat, perquè ho impedeix la insuficiència de finançament dels centres 
concertats. Tampoc les titularitats i els equips de professionals de les escoles s’han 
d’enfrontar amb aquestes traves en el fer quotidià. Aquesta situació no pot persistir, 
perquè es un greuge per al sector, una injustícia per a les famílies, una font de debat 
estèril que provoca inútils enfrontaments i uns punyents inconvenients per al sistema 
educatiu de Catalunya. 
 
Per això lamentem afirmacions com l’exposada anteriorment, i voldríem que l’alcaldessa 
Ada Colau i la resta de formacions polítiques deixessin de fer política d’esquena al sector i 
a fer-la d’acord amb la totalitat d’agents que formen part del sistema educatiu a Barcelona 
i a Catalunya. Amb el referent de la LEC per avançar en una educació d’equitat per a 
tothom en un marc de llibertat. 
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TV3 SIGNES DELS TEMPS 
 

Diumenge 26 de maig del 2019 
 

No s’emetrà el programa 
TV3 farà un seguiment especials de les 

Eleccions Municipals i Europees 
www.tv3.cat/signesdelstemps 

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

 
 

  

 

 

 

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  

 

 

  2019  

   MAIG 

27 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

30 dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials)  

31 dv Junta directiva de l’URC  

    

25 ds 
Setmana de la solidaritat amb els Pobles de tots el 
territoris colonials (ONU) 

 

31 dv Dia mundial sense tabac  

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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