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MENA (Menors Estrangers No Acompanyats) 

L’esforç de facilitar la integració a més de 6.000 menes en la nostra 

societat és ingent. Els resultats s’observaran a llarg termini. Rebutjar-los, 

encara més amb enfrontaments i de forma agressiva, aguditza el 

problema. Silenciar-ne la presència per evitar conflictes dificulta veure 

les necessitats que planen. 
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MENA 
 

L’Hospital de Campanya de la parròquia de Santa Anna publicava els primers dies 
d’aquest mes de juliol un missatge al seu Facebook a tall de denúncia anguniosa: «Fa 
mesos que acollim nens i joves que estan als carrers a Barcelona. En aquest moment són 
centenars. Pel nostre petit Hospital de Campanya en passen 250 cada dia. De les 
Administracions públiques, cap ajuda, ni econòmica ni d’infraestructures. Només la 
iniciativa ciutadana: els voluntaris i les aportacions privades. On són els responsables 
polítics?» Sens dubte, es refereixen als anomenats mena (menors estrangers no 
acompanyats). En uns dos anys i mig, han arribat més de 6.000 menes a Catalunya. Un 
titular periodístic diu així: «2018 tanca almenys amb 12.500 menors estrangers sols, 
mentre el Govern en negocia amb el Marroc el retorn.» Amb tot, l’increment no s’atura. 

És cert que gairebé un 50% d’aquests nens i joves es concentra en territori català? Hi ha 
alguna explicació raonable sobre aquest tema? Algunes hipòtesis resulten preocupants. 
Quines ajudes es reben per poder atendre degudament aquest col·lectiu sense 
dimonitzar-lo? Es preveu com a tasca primordial atendre’n la integració? Si se’ls penja 
l’etiqueta de delinqüència, més que en fre es convertirà en provocació. Tasques gens 
fàcils que ja en els temps que corren són ineludibles. 

L’esforç de facilitar la integració a més de 6.000 menes en la nostra societat és ingent. Els 
resultats s’observaran a llarg termini. Rebutjar-los, encara més amb enfrontaments i de 
forma agressiva, aguditza el problema. Silenciar-ne la presència per evitar conflictes 
dificulta veure les necessitats que planen. Els moviments xenòfobs que es detecten a 
Europa enrareixen el clima de solució. Es tracta de poder parlar del tema, de diagnosticar-
ne les causes, d’apuntar remeis… amb serenitat i realisme. 

La societat té el seu paper, però sobre ella no pot recaure tota la responsabilitat perquè 
per a problemes com aquest hi ha la política. N’hi ha que saben molt bé reduir els menes 
a recurs electoral. Cras error. 

  Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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ELS “menas” a casa nostra 
 

Els menors no acompanyats i les prioritats 
 
ARA 08/07/2019  
PEIO SÁNCHEZ, XAVIER MORLANS I VIQUI MOLINS 
Responsables de l'Hospital de Campanya Santa Anna 
 
La crisi al voltant dels menors no acompanyats i extutelats no és més que un greu 
símptoma de com s'estan escollint les prioritats socials. La societat, les seves persones i 
grups socials, té definides unes preferències que ja no se sostenen. Amb la crisi de 
l'habitatge caurà la seguretat, la sanitat i els drets humans. 
 
Ens vam escandalitzar amb la imatge d'un pare, l'Óscar, i la seva filla de 23 mesos, la 
Valeria, ofegats intentant creuar el Río Bravo, que separa Mèxic dels Estats Units. La 
valoració que en vam fer és que el tancament de les fronteres per part de Donald Trump 
atempta contra els drets humans. No obstant això, la imatge de nens dormint entre 
cartrons als carrers del centre de Barcelona, al costat de la plaça de Catalunya, rep un 
altre tractament. La valoració que en fem: hem d'impedir l'arribada de més menors perquè 
la situació és insostenible. Resum: ningú qüestiona les seves prioritats. 
 
L'últim informe FOESSA presentat aquesta setmana per Càritas afirma: "En el pitjor 
moment de la crisi, la pobresa i l'exclusió no només eren conseqüència del moment 
econòmic, sinó d'un model de societat s'havia anat deteriorant de mica en mica, tot i que 
la progressivitat de les reformes socials que s'havien dut a terme al llarg de les últimes 
dècades ens hagués fet creure que no deixàvem ningú enrere. La crisi va ser una fita més 
d'aquest deteriorament. I ara, que portem diversos anys de creixement econòmic, podem 
afirmar que l'espai de la integració social s'ha recuperat, però sota un model més fràgil i 
precari del que teníem, que ja ho era". 
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Horitzó: el deteriorament. Creixeran els campaments urbans dels sense llar, als quals ja 
estan acostumats en moltes ciutats dels EUA. La seguretat pública es limitarà i la 
seguretat privada construirà urbanitzacions exclusives emmurallades –ja n'hi ha milers 
arreu del món–. La impermeabilització de les fronteres es veurà més seriosament 
desbordada. La qüestió climàtica portarà a nous moviments migratoris massius. Les 
costures dels serveis socials als estats que es mantenen en peu es rebentaran 
progressivament. L'extrema dreta creixerà exigint l'exclusió de l'accés als drets per a 
tothom, per garantir així els d'alguns. No es tracta d'una visió apocalíptica sinó d'una 
projecció de continuïtat de les tendències que ja són presents. La definició política de les 
prioritats es limita a gestionar les urgències visibles. La dificultat d'acords i les línies 
vermelles entre ideologies són símptoma de la ceguesa dels protagonistes. El curt termini 
de les polítiques socials anul·la la viabilitat de projectes de fons: renda garantida a la 
ciutadania, parc públic d'habitatge, governança internacional per abordar la situació de 
fallida de molts estats nació. 
 
Els que vivim cada dia 
atalaiant les pobreses 
severes dels que són al 
carrer, els menors 
enganxats a la cola, les 
màfies de tràfic de droga 
i de persones al servei 
del turisme som 
testimonis d'un horitzó 
que ens caurà a sobre. 
Els que habitem a la 
ciutat oculta avisem els 
que habiten a la ciutat 
visible: visiteu les 
clavegueres i veureu 
sobre què esteu 
construint les vostres 
vides segures. 
 
La resposta de la ciutadania, la bondat de les persones, segueix sent una llum que 
minimitza i atenua el conflicte social. Molts professionals de serveis socials, salut, 
seguretat i educació fan de contenció de l'abisme de desigualtat. Alguns polítics 
reconeixen que abordem una crisi de prioritats. Això suposa triar unes coses sobre les 
altres. El problema rau en convèncer de les importants renúncies i austeritats que això 
implica. Triar és el problema. 
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MENA: educar per a la integració 
 
El punt avui. Opinió 
 
Mª Eugènia Gay 
Degana Col·legi Advocats  
6 juliol 2019 
 
Si un col·lectiu ha estat més que 
mai a les portades dels diaris 
del nostre país en els últims tres 
anys és el dels menors no 
acompanyats, que han estat 
batejats com a MENA. Des del 
2017 i durant els primers mesos 
del 2019, més de 6.000 MENA, 
procedents majoritàriament del 
Marroc, han arribat a Catalunya. 
Aquesta allau de desplaçaments 
ha desbordat les 
administracions i molt especialment la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA), que és l’organisme encarregat de la tutela i vetllar pels drets i 
benestar d’aquests infants. 
 

Veient la magnitud d’aquesta xifra, 
molts d’aquests menors han estat 
“custodiats” en cases de colònies i 
altres edificis públics per evitar que 
circulin sense rumb per les ciutats i 
pobles catalans o dormin a les 
comissaries de cossos policials. 
Però aquesta solució no és 
suficient si el que es vol realment 
és integrar-los en la nostra 
societat; el que està en joc és el 
seu futur, en particular, i el de la 
societat catalana, en general. 
 
Des de l’advocacia –com a 
defensora dels drets de les 
persones, i especialment de la 
protecció dels col·lectius més 
desvalguts– considerem que per 
millorar la situació dels nens i 
nenes migrants que arriben a 
Europa i romanen sense els seus 
pares o tutors legals és necessària 
la preservació de la seva tutela 
judicial efectiva, i això es tradueix 
en el fet de dur a terme la seva 
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recepció amb totes les garanties legals: dret a advocat o advocada, dret a intèrpret, dret a 
ser escoltat o escoltada, dret a l’educació, a la integritat física i moral encaminada a la 
protecció de la seva salut, dret a ser informat o informada. 
 

 
Perquè aquests drets siguin efectius reivindiquem l’assistència lletrada des del primer 
moment de la detecció dins la nostra societat dels MENA per oferir-los una protecció 
integral amb la finalitat d’aconseguir el seu acolliment real, és a dir, la seva integració en 
la societat. 
 
Aquesta noble i bella professió que és l’advocacia s’ennobleix en la defensa dels més 
vulnerables, ja que és la nostra vocació defensar els drets i llibertats i vetllar pel dret de 
defensa de les persones. 
 
Complint amb el mandat jurídic i moral que ens ha estat encomanat, el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona va disposar d’un torn específic d’ofici de MENA que treballa per 
aconseguir que aquests siguin immediatament assistits per un lletrat o lletrada, per 
garantir la intervenció dels serveis de protecció, la realització dels tràmits necessaris per a 
la seva identificació i determinació de l’edat i l’assumpció de la tutela, si escau. 
 
Hem d’oferir una educació que els permeti aprendre les llengües oficials del nostre país, ja 
que la comunicació és l’eina bàsica i fonamental per integrar-los en la societat. També cal 
formar-los i dotar-los d’elements i instruments que els permetin treballar i afrontar el futur 
un cop acabi la custòdia per part de l’administració, als 18 anys. 
 
Hem de vetllar pels menors no acompanyats i els refugiats, els hem de cuidar dotant-los 
de mitjans suficients perquè la seva dignitat humana estigui absolutament preservada. 
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URC: dates 2019-2020 
 

 

2020 

Fòrum de la Vida Religiosa 

Celebració dels 40 anys de la constitució de l’URC 

 
 
Al final d’aquest informatiu, publiquem el calendari URC sencer de 2019-2020. Avancem 
aquí les dates més significatives. 

 
DATES D’INTERÈS GENERAL 

 
 
ASSEMBLEES GENERALS URC 

 
JUNTA DIRECTIVA URC 

 
ASSEMBLEA GENERAL CONFER 

 
RAP – ANAWIM 

 
FORMACIÓ PERMANENT 

 
MISSIÓ PASTORAL A CATALUNYA AVUI 

Reserva de dates pendents d’una posterior consulta sobre participants 

17 dj 81 assemblea general de l’URC Octubre 

26 dj 82 assemblea general de l’URC Març 

2 dl Junta directiva de l’URC Setembre 

17 dm Junta directiva de l’URC ampliada Setembre 

1 dm Junta directiva de l’URC Octubre 

19 dm Junta directiva de l’URC: 10.30 Novembre 

11 dc Junta directiva de l’URC Desembre 

7 dm Junta directiva de l’URC Gener 

18 dm Junta directiva de l’URC Febrer 

9 dl Junta directiva de l’URC Març 

15 dc Junta directiva de l’URC Abril 

6 dc Junta directiva de l’URC Maig 

25 dj Junta directiva de l’URC: 10.00 – 18.00 Juny 

11-13 dl-dc XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid) Novembre 

8 dm 
Reunió del grup Anawim (abadesses, priores i superiores 
majors 

Octubre 

28 dj 132 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Vic Novembre 

19 ds Jornada de Formació Permanent Octubre 

16 ds Jornada de Formació Permanent Novembre 

8 ds Jornada de Formació Permanent Febrer 

21 ds Jornada de Formació Permanent Març 

25-27 dv-dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 1 Octubre 

24 dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 2 Novembre 
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Papa Francesc 
 

Nomenament de membres de la Congregació per als Instituts 
de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica ,  

 

 
 

(08.07.2019) El Santo Padre ha nombrado como miembros de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y  las Sociedades de Vida Apostólica a los Eminentísimos 
cardenales: Angelo De Donatis, vicario general de Su Santidad para la Diócesis de 
Roma, Kevin Joseph Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, 
y camarlengo de la Santa Iglesia Romana, Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe y Ricardo Blázquez Pérez, aarzobispo de 
Valladolid (España); a los Excelentísimos monseñores: Amilton Manoel da Silva, C.P., 
obispo auxiliar de Curitiba (Brasil), Paolo Bizzeti, S.I., vicario apostólico de Anatolia 
(Turquía); Sebastian Francis Shaw, O.F.M., arzobispo de Lahore (Pakistán), Paskalis 
Bruno Syukur, O.F.M., obispo de Bogor (Indonesia), José de Jesús González 
Hernández, O.F.M., Prelado de Jesús María (México), a los Reverendísimo Superiores 
Generales: Arturo Sosa Abascal, S.I., Prepósito General de la Compañía de Jesús; 
Guillermo León Arboleda Tamayo, O.S.B., Abad Presidente de la Congregación 
Sublacense Casinesa de la Orden de San Benito, Saverio Cannistrà del Sagrado 
Corazón, O.C.D., Superior General de los Carmelitas Descalzos, Robert Irvin Schieler, 
F.S.C., Superior General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Alejandro Moral 
Antón, O.S.A., Prior General de la Orden de San Agustín, Roberto Genuin, O.F.M. Cap., 
Ministro General de la Orden Franciscana de los Frailes Menores Capuchinos; Leonir 
Mario Chiarello, C.S., Superior General de los Misioneros de San Carlos (Scalabrinians); 
 a las Reverendísimas Superioras Generales: Kathleen Appler, F.d.C., Superiora General 
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Yvonne Reungoat, F.M.A., Superiora 
General de las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas de Don Bosco); Françoise Massy, 
F.M.M., Superiora General de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María; Luigia 
Coccia, S.M.C., Superiora General de las Hermanas Misioneras, Pías Madres de la 
Nigricia (Misioneras Combonianas); Simona Brambilla, M.C, Superiora General de las 
Hermanas Misioneras de la Consolata; M. Rita Calvo Sanz, O.D.N., Superiora General de 
la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora; y la Sra. Olga Krizova, Presidenta 
General del Instituto de Voluntariado Secular Don Bosco. 
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La Fraternitat 
 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

Autor Fra. Josep Manuel Vallejo 

229 Títol La fraternitat 

Font  Catalunya Franciscana núm. 260 

Publicat  11 de juliol de 2019 

Servei de Documentació:  

« La fraternitat » 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

XXI Capítol General de les Germanes Oblates del Santíssim 
Redemptor 

 
 
La congregació de las Germanes Oblates del Santíssim Redemptor celebra, del 19 de 
juliol al 4 d’agost de 2019, el seu XXI Capítol General.  
 
El lema de la trobada, a la casa mare de la congregació, situada a Ciempozuelos, Madrid, 
és “L’audàcia de l’Esperit ens impulsa a habitar nous horitzons”. 
 
L’ocasió reunirà a 40 
germanes de la 
congregació y 
comptarà amb la 
presència d’algunes 
persones laiques. 
Amb els temes i 
agenda de treball, a 
l’escolta dels signes 
dels temps i els nous 
horitzons planetaris, es 
pretén propiciar 
l’obertura a l’actuar 
sempre nou de 
l’Esperit, perquè, en 
sintonia amb la crida 
del Papa Francesc, 
porti a la Congregació 
a ser una Església en 
sortida, fixi la mirada 
en el futur 
esperançat i gesti 
una realitat fecunda en inclusió, reciprocitat i vida.  
 
La Congregació religiosa, fundada per Josep Maria Benet Serra i Antònia Maria de la 
Misericòrdia, està integrada en l’actualitat per 407 germanes i està present a 15 països, 
organitzada en tres províncies.  
 
Les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor son dones cridades, convocades en 
comunitat i enviades a viure el seguiment de Jesús, essent Bona Nova del Regne per a 
les dones que exerceixen prostitució i/o son víctimes de tràfic per a l’explotació 
sexual. 
 
Avui, aquest apassionant projecte, es desenvolupa en Missió compartida amb tota la 
“Família oblata”, donant lloc, des de les diferents formes de vincles i experiències vitals, a 
respostes creatives i agosarades. 
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Capítol General de l’Orde dels Predicadors 2019 

 
Entre el 7 de julio y el 4 de agosto se celebra el 
290º Capítulo General Electivo de la Orden 
de Predicadores en Biên Hoà (Vietnam). De allí 
saldrá elegido el 88º Maestro General de los 
dominicos, sucesor de Santo Domingo. 
 
Los representantes de los dominicos del 
mundo entero se reúnen para definir las 
grandes orientaciones de la vida de la Orden y 
revisar sus leyes. Los superiores de los países 
y los delegados elegidos por los frailes se 
reúnen para que lo que lo que es vivido 
diariamente por todos sea decidido por todos.  
 
  Esta página ofrece noticias y crónicas no 
oficiales del Capítulo. Las crónicas oficiales y 
otra información están disponibles en: https://capitulumgeneraleop2019.net/es 
 
 
 

Capítol General de Sant Pere ad Vincula a Barcelona 

 
La Congregació Sant Pere ad Vincula, fundada pel Carles 
Fissiaux, ha iniciat el 10 de juliol a Barcelona, el seu 
Capítol general. 
Al matí del primer dia, el germà Lluís Serra, marista, ha 
tingut dues intervencions. La primera, sobre la vida 
religiosa actual a la llum de personatges i símbols bíblics, i 
la segona, sobre claus per a un discerniment capitular. A 
la tarda, es preveu la intervenció del P. Jaime Roig, 
jesuïta. A partir d’aquí, estan previstos establir les 
prioritats i procedir a les eleccions.  
 

Es demanen pregàries per tal que l’Esperit il·lumini als membres del Capítol general. 
 

 

https://capitulumgeneraleop2019.net/es
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XXIX Capítol General de les Germanes de la Caritat de Santa 
Anna 

 

Madrid, 2 de julio de 2019 (IVICON); El día 11 de julio a las 12:00 h, comenzará el XXIX 
Capítulo General de la Congregación de Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana. 

El encuentro, que tendrá lugar en su Casa General, en 
Zaragoza, comenzará con la celebración de la Eucaristía de 
Apertura, presidida por el Sr. Arzobispo de Zaragoza, D. 
Vicente Jiménez. 

En este Capítulo, que tiene por lema: “Su Amor te renovará 
(Sof 3,17). Centradas en Cristo, recreemos 
carismáticamente la Vida Fraterna y la Misión. Soñemos 
juntas el futuro”, participarán 48 Hermanas de once 
nacionalidades distintas en representación de toda la 
Congregación, que consta de una Provincia en España, tres 

Provincias en América, tres Provincias en Asia-Pacífico, una Delegación en América, una 
Delegación en África y tres Comunidades Dependientes del Consejo General. 

Durante este Capítulo General, entre otros asuntos, se discernirá a la luz del Espíritu, la 
voluntad de Dios para la Congregación; se profundizará y determinarán las formas de 
actualización del carisma con esperanza activa y visión de futuro; se promoverá la 
revitalización espiritual y apostólica de la Congregación; se aprobarán las memorias del 
sexenio 2013-2019, presentadas por las Hermanas del Consejo General actual; se 
elegirán a la Hermana Superiora General y Hermanas Consejeras Generales para el 
sexenio 2019-2025, y se establecerán directrices de acuerdo con las Constituciones, para 
toda la Congregación. 

Los días 27 y 28 de julio participarán en el Capítulo ocho Laicos de la Familia Santa Ana, 
nuestra Familia Carismática, elegidos en los diferentes Capítulos Provinciales, de 
Delegación y de las Casas Dependientes, para este fin. 

 

La Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana fue fundada el 28 de 
diciembre de 1804, en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza (España) por 
el Padre Juan Bonal, sacerdote diocesano, y la Madre María Ràfols, voluntaria en el 
Hospital de la Santa Cruz de Barcelona (España), del que el P. Juan era Vicario. 

Actualmente la Congregación está formada por 1.792 Hermanas que, en 29 países y 
desde 244 Comunidades, queremos ser en la Iglesia y en el mundo, signo visible del 
Reino, mediante el ejercicio de la Caridad y el anuncio del Evangelio. 
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«Descalça’t, que això és lloc sagrat» 
 
Església Arxidiocesana de Barcelona 
02 Juliol, 2019 – MALONSO 
 
Com canviaria la nostra vida al marxar 
de missions? Com seria deixar-ho tot 
per viure un esperit viu i ardent de 
l’Evangeli? Com es viu el dolor en 
situació de refugi? Com, com, com… 
unes preguntes que només troben 
resposta des del viu testimoni individual. 
És, doncs, Pau Vidal el missioner jesuïta 
descalç que respon des de la seva 
humil  i candorosa experiència a diferents països del continent africà. 
 
Qui és Pau Vidal? 
Pau Vidal Sas (Barcelona, 1977) és jesuïta i missioner del JRS (Servei Jesuïta als 
Refugiats). Va trepitjar Àfrica per primer cop l’any 1998 i fins ara ha cooperat als països de 
Libèria, Kènia i Sudan del Sud en llargues estades, duent a terme projectes d’ajuda a 
camps de refugiats, entre d’altres. Amb només 23 anys va entrar a l’ordre ignasiana 
motivat per una fe entregada als altres i de testimoniatge intens. 
 
Tot i que Vidal va estudiar arquitectura amb certa indecisió, els 6 anys a l’Àfrica li han 
permès dur a terme algun projecte tècnic, sobretot a Libèria, on donaven suport a les 
comunitats que tornaven al país després d’anys d’exili. En Pau ha tingut experiències 
intenses amb el món del lleure, del qual ha format part durant molts anys com a infant, 
monitor i responsable. El conjunt de la seva experiència a l’Àfrica la podeu trobar a 
www.enpau.blogspot.com. 
 
La petjada de l’esplai 
Tal com explica Vidal, la seva trobada amb Déu va anar estretament lligada amb el món 
de l’esplai. Afirma que va ser “a través del joc, l’esperit d’equip i la naturalesa quan em 
vaig trobar cara a cara amb el Senyor”. És així com Vidal va descobrir que servir i la 
pregària anaven agafats de la mà i que no es tractava de punts allunyats. 
 
D’aquesta manera, a partir de la convivència amb els altres, de muntar activitats, com Pau 
va veure que la crida que Crist l’oferia anava més enllà, proposant-li deixar-ho tot. 
 
Anar descalç 
Vidal explica en el seu testimoni el moment en què decideix anar descalç. Tal com relata, 
just abans de ser ordenat va sentir “un profund desig de sentir-se més arrelat”. Es tracta, 
doncs, “d’un recordatori de la nostra fragilitat”. A més a més, comenta que és un detall 
que l’ajuda a viure el present ja que, quan camina, no pot pensar en res més que en 
caminar, no es pot entretenir pensant en les seves preocupacions. 
 
A més a més, recorda el passatge en què Moisès sent la veu de Déu que li diu: 
“descalça’t, que això és lloc sagrat”. En Pau sent la crida de la consagració de vida, del 
sagrat que és l’altre i de la sacralitat del lloc on és. Copsar a cada moment les passes 
descalces i desprotegides, no només el porten a continuar en camí, sinó que a més és 
una invitació permanent a viure el lema ignasià de ser “contemplatius en l’acció”. 

http://www.enpau.blogspot.com/
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La vocació i els altres 
 
Paolo Balduzzi 
Original italiano publicado en unitedworldproject.org el 15/02/2019 
 
¿Qué quiere decir tener una misión en la vida? ¿Es posible hablar de “vocación civil”? Se 
lo hemos preguntado al economista Luigino Bruni, que desde hace tiempo aborda estos 
temas en los artículos que escribe para el diario italiano Avvenire. 
 

 
Profesor Bruni, empecemos aclarando el concepto de “vocación civil”… 
Yo no habría añadido lo de “civil”, porque toda vocación es civil. También la vocación de 
una monja de clausura es civil, porque tiene que ver con la vida humana. Una monja de 
clausura puede vivir una vida apartada, pero su vocación mira siempre a la humanidad, 
reza por todos. 
 
¿Qué es la vocación? 
Respondo a partir del dato empírico de que en el mundo existen vocaciones. En todos los 
ámbitos de la vida hay personas que sienten una llamada interior a desempeñar una 
tarea. Los lugares más fuertes son la vida artística, la religiosa y un poco también la 
científica. En un momento y en un lugar determinados, sientes una llamada interior, en la 
conciencia, algo que te llama interiormente y te pide que hagas algo. Y tú sientes que tu 
vida se juega en esa tarea. Esto es la vocación. A esta “voz” algunos la llaman Dios, otros 
la oyen sin más, pero la existencia de este tipo de personas que hacen que el mundo sea 
más hermoso es un dato concreto, histórico, empírico. El mundo es más bello porque hay 
vocaciones, porque hay gente que vive la vida como tarea, compromiso y destino. 
 
¿Hay alguna característica distintiva de la vocación? 
Pienso que esta tarea, este destino, tiene que ver no tanto con lo que hacemos como con 
“quiénes somos”. Por tanto, tiene que ver con la identidad, con nuestro lugar en el 
mundo. Eso no quiere decir que sea esta la única dimensión de la persona. Cada persona 
tiene varias identidades, varios elementos: es madre, padre, durante muchos años es 

http://www.unitedworldproject.org/watch/la-vocazione-e-laltro/
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trabajador…, pero hay una dimensión especialmente fuerte de la vida que te hace decir 
“yo soy pintor”, y no solo “yo pinto”. 
 
Pero algunas veces, tal vez por miedo, cuando oímos la voz miramos hacia otro 
lado… 
Como en las alianzas verdaderas, como en los matrimonios, la vocación tiene que ver 
con la sangre y con la carne. Tú puedes dejar una alianza, puedes romper un pacto, 
pero la carne queda marcada para siempre, porque es una cuestión de carne y no de 
ideas. 
 
Tú oyes la voz cuando estás en una determinada condición y después, a lo mejor, 
las circunstancias de la vida cambian… ¿qué quiere decir ser fiel a una vocación? 
Esta voz no está fija. Es una alianza y por tanto crece contigo. A mí me gustaría cambiar 
el pacto que se lee en las bodas, que en italiano dice: “Yo prometo recibirte como esposa 
y serte fiel siempre, en las alegrías y en las penas". Yo en cambio diría: “Te recibo como 
esposa y prometo serte fiel siempre, fiel a lo que eres hoy y a lo que serás mañana, que ni 
tú ni yo sabemos cómo será”. Porque el problema de las vocaciones, de los pactos, es 
que cambiamos los dos, cambia la “voz” y cambias tú. Por eso digo: “prometo ser fiel a 
lo que eres hoy y a lo que serás mañana, que ni tú ni yo sabemos cómo será”. Sin 
embargo, cuando dejamos a alguien, le decimos: “¡Es que has cambiado…!” Pero el ser 
humano no es una momia que permanece intacta toda la vida. 
 
Entonces ¿la vocación tiene que ver con nosotros mismos, no es solo algo 
religioso? 
Absolutamente sí, si bien en un libro tan grande como la Biblia se habla mucho de la 
vocación, de qué forma adquiere la vocación… Te cuento algunas figuras que me parecen 
muy interesantes. Después cada uno puede reconocerse más en unas que en otras, pero 

todas son muy bellas. La primera que 
encontramos, no en orden histórico 
sino porque es muy famosa, es la 
vocación de Abraham. Abraham es 
un hombre ya adulto que, en un 
momento determinado, escucha una 
voz que le llama por su nombre y le 
invita a salir, prometiéndole una “tierra 
nueva”, que mana leche y miel. En 
aquellos tiempos eso representaba la 
máxima abundancia; es como hoy 
dijéramos: “te daré caviar”. En aquel 
mundo los hijos eran el paraíso, 

porque en el Antiguo Testamento no hay una idea del paraíso en el más allá. El único 
paraíso eran los hijos, la forma de poder seguir viviendo después de la muerte. La 
promesa de Abraham es una promesa de felicidad: tú sientes un encuentro con una 
llamada y ahí ves tu felicidad: “Ve, sal, haz este trabajo, sigue (por ejemplo) tu vocación 
artística, y serás feliz”. Así pues, la promesa de felicidad es una estructura muy común a 
muchas vocaciones, sobre todo juveniles, porque los jóvenes quieren ser felices. 
 
Bueno, también los más maduros quieren ser felices… 
¡Claro que sí! Además, puedo decirte que muchas vocaciones se reciben durante el 
trabajo. No hay nada más bello. El trabajo es un lugar donde Dios te habla, y con esto 
llegamos a la segunda forma: Moisés, por ejemplo, está trabajando, es pastor, cuando ve 
una zarza ardiendo que le llama: “Ve y libera a mi pueblo esclavo en Egipto”. No hay 
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ninguna tierra prometida, ninguna felicidad. Hay una tarea de liberación de esclavos, 
hasta tal punto difícil que Moisés dice: “Yo no voy, manda a mi hermano Aarón, yo no se 
hablar”. Hay poca felicidad. Es la vocación como tarea: debes hacer esto, porque la vida 
es así. Lo sientes por dentro y debes hacerlo. 
 
¿Hay algunos ejemplos que nos ayuden a entender mejor cómo se concreta una 
vocación? 
Está el esquema de la vocación de Samuel, que a mí me gusta mucho. Samuel es una 
figura muy interesante, porque es un muchacho destinado al templo desde niño, que vive 
y crece en el templo, pero todavía no conoce al Señor. Hasta que una noche el Señor 
mismo le llama. Pero el sacerdote anciano, Elí, no lo entiende y le manda a la cama por 
tres veces. Hasta la tercera llamada no entiende que Samuel es llamado por Dios. ¿Qué 
quiere decir esto? Que hay gente que no lo entiende inmediatamente, que necesita varias 
llamadas y necesita también a Elí. Elí es el 
nombre de este sacerdote anciano, un experto 
de la palabra, un experto de la vida espiritual, 
que dice: “¡Atención: es el Señor!”. Pero Elí 
quiere esperar tres veces, como diciendo que 
en estas cosas se necesita paciencia. A veces 
las vocaciones se pierden porque no se 
espera y en seguida se dice: “mira, sí, el 
Señor te llama”, o porque falta un Elí que 
enseñe qué hacer. En cuanto a concretar, 
como dices tú, te digo que pienses en el dato 
estupendo de que Samuel, cuando se hace 
mayor, consagra a Saúl, el primer rey, en la 
periferia de la ciudad y no en el templo. Me 
gusta mucho que un hecho fundamental de la 
historia bíblica ocurra en una periferia, en las 
afueras de una ciudad y no en el templo. 
También Moisés es encontrado mientras 
pastorea las ovejas, y los apóstoles mientras pescan. A mí esto me gusta mucho: ¡la 
laicidad de la vida! Las cosas más importantes acontecen mientras trabajas, mientras 
friegas los platos, mientras conduces el coche. Esta es la laicidad de las vocaciones: 
ocurren donde vives, donde estás. Por la historia de los evangelios parece que el 
arcángel Gabriel mismo visita a María en su casa, no en el templo, y yo estoy convencido 
de que posiblemente ella estuviera lavando los platos u ordenando la habitación. 
 
Sin embargo, hoy es difícil oír esa voz en medio de un ruido de voces que dicen 
otras cosas, que indican otros caminos, pero también en medio de mil deberes y 
tareas… 
Mira, yo soy un gran admirador de Noé, porque Noé es un hombre justo en un mundo 
que después de Caín se ha estropeado, un mundo donde la gente mataba a un muchacho 
por un rasguño, donde se había llegado a una guerra de todos contra todos. Dice la Biblia 
que solo quedaba un justo: Noé. Tú puedes salvar una ciudad entera aunque solo quede 
uno. Puedes salvar una empresa o una familia si queda uno. No hacen falta cincuenta, 
pero sí hace falta uno que sepa escuchar y responda a una vocación: eso significa “justo”. 
Después, este “uno” encuentra compañeros. Pero en el fondo Francisco era uno, Chiara 
era una. Empieza con uno que te llama: “¡Francisco!”, “¡Chiara!”, “¡Noé!”. Un “uno” y un 
“justo” que responde a una llamada sin padre. Noé en la Biblia no habla con Dios, 
habla construyendo el arca. Dios le dice: “construye un arca” y él lo hace. Hay algunas 
personas que se convierten en Noé haciendo un arca. Sienten una llamada a construir un 
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arca. No saben de quién es la voz, pero sienten un impulso, construyen el arca y después, 
tal vez tras muchos años, descubren de quién es la voz. El arca es una imagen: puede ser 
una familia, un compromiso en política, en el conservatorio, en la profesión. Lo importante 
es que, antes o después, llega el momento “del arca”. Muchas vocaciones comienzan 
como Abraham: “Ve, te haré feliz” y acaban como Noé. Es decir, empiezas por tu felicidad 
y acabas por la felicidad de los demás. Sales para ser feliz y un día te das cuenta de 
que lo verdaderamente importante no es tu felicidad sino salvar a otros. 
 

A lo mejor uno se pasa toda la vida 
buscando su vocación… y no la 
descubre. 
Este tipo de vocaciones no tiene 
edad. Puede llegar incluso poco 
antes de morir. Tú puedes descubrir 
que eres un poeta a los 80 años. No 
lo sabías y haces una poesía, pero 
esa poesía ha estado preparada por 
80 años de vida. Esto es 
fundamental. Las vocaciones 
florecen, la vida funciona, cuando 

llega el arca y tú te olvidas de ti mismo y salvas a alguien. Puede ser un arca, puede ser 
un velero, un yate o una canoa, pero no un monoplaza, no un K-1, por lo menos un K-2. 
Hace falta alguien cercano; debes salvar a uno. Esto, en mi opinión, es una bonita forma 
de imaginar la vida, una vida que comienza pensando en uno mismo y acaba pensando 
en los demás. Tú sientes que haces elecciones más verdaderas que las que 
responden solo a tu felicidad privada. La felicidad de todos es la más importante. Esto 
son las vocaciones, más allá de cómo hablan (con un lenguaje religioso, laico o artístico). 
Hace falta “uno” que se sienta llamado y responda, uno que busca la felicidad y después, 
un día, comprende que esa felicidad pasa por construir un arca para salvar a otros, para 
salvar a alguien. 
 
Entonces ¿cuáles son los “lugares” de las vocaciones? 
Si queremos saber dónde se encuentran hoy estas vocaciones en el mundo, debemos ir a 
buscarlas sobre todo en las periferias existenciales, en las pateras de los inmigrantes, 
en los lugares donde se lucha por los derechos humanos, por el medio ambiente, por los 
refugiados, por los presos, por los pobres… 
 
Vegeu: http://www.edc-online.org/es/publicaciones/articulos-de/luigino-bruni/933-es-
varios-editoriales/es-varios-bruni/14942-la-vocacion-y-los-otros.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edc-online.org/es/publicaciones/articulos-de/luigino-bruni/933-es-varios-editoriales/es-varios-bruni/14942-la-vocacion-y-los-otros.html
http://www.edc-online.org/es/publicaciones/articulos-de/luigino-bruni/933-es-varios-editoriales/es-varios-bruni/14942-la-vocacion-y-los-otros.html
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«I tu, Jesús, què faries?» 
 

 
FRANCESC RIU, sdb 
Missioner de la Misericòrdia 
Catalunya Cristiana núm. 2076 
 
Em sembla que l’exhortació apostòlica postsinodal Christus vivit del 
papa Francesc, publicada a primers d’abril, no ha suscitat gaire interès 

entre els adults que freqüenten les nostres esglésies. No ho puc assegurar, però 
m’imagino que els joves tampoc no en parlen gaire. Si la meva observació respongués a 
la realitat, seria interessant descobrir-ne les causes, perquè aquest fet hauria de ser motiu 
de preocupació per als nostres pastors.  
 

 
 

Darrerament he viscut una experiència significativa. Al llarg del passat temps pasqual, 
sovint he fet ús d’alguns pensaments d’aquest document pontifici per comentar el text de 
l’Evangeli proclamat en la celebració eucarística. Entenia que era una manera adequada 
de fer una lectura actual de la Paraula de Déu. La reacció de les persones que 
m’escoltaven, d’orígens diferents, sempre va ser la mateixa: sorpresa, admiració i 
satisfacció. Una circumstància em va sorprendre: era la primera vegada que en sentien a 
parlar, d’aquesta exhortació apostòlica del papa Francesc. Acabada la celebració, alguns 
em van agrair que els n’hagués parlat.  
 
Heus aquí un detall interessant d’aquesta «Carta als joves». En un paràgraf aparentment 
irrellevant, Francesc s’adreça al jove que, se suposa, l’està llegint amb interès. És el 158. 
Compte! Ja ha arribat al capítol setè! Aquí Francesc li recorda que és bo que es mantingui 
unit a Jesús. És a dir, li recomana que la seva connexió amb Jesús sempre estigui 
activada, per tal de mantenir viu el diàleg amb ell, i així poder escoltar-lo i explicar-li tot 
allò que sigui objecte de la seva preocupació. Francesc acaba el paràgraf amb una 
recomanació. Li diu: «I si, quan has de prendre una decisió, tens dubtes i no saps quina 
podrà ser l’opció més adequada, adreça’t directament a Jesús, que és al teu costat, i 
pregunta-li: “I tu, Jesús, què faries en el meu lloc?”» És a dir, Francesc invita el jove a 
prendre l’opció que el mateix Jesús prendria si hi fos.  
 
Compte que Francesc s’adreça al jove que està llegint el text de la seva Carta. Però, no 
és veritat que la recomanació també és vàlida per a cadascun de nosaltres? 
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Jornades d’història a les Avellanes amb 80 inscrits 
 
SEGRE. COM 
J.B. 09/07/2019 
 
La desena edició de les Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes va arrancar ahir 
amb uns 80 inscrits i un programa de ponències titulat Ora et labora sobre la vida diària 
als monestirs en l’època medieval que es desenvoluparà fins avui de la mà d’alguns dels 
millors especialistes del país i internacionals. L’acte inaugural va comptar amb 
l’assistència del delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, així com representants de la 
Universitat de Lleida i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, institucions que organitzen aquestes 
jornades juntament amb els Amics del Monestir de les Avellanes i els Maristes. Raquel 
Alonso, de la Universitat d’Oviedo, va obrir les intervencions amb una conferència sobre 
homes i dones als monestirs medievals, entre la normativa i la realitat.  

 

Entre altres intervencions de la 
primera jornada, s’ha de destacar 
la de Maria Soler, de la 
Universitat de Barcelona, que va 
versar sobre l’alimentació dels 
monjos a Sant Cugat del Vallès. 
En aquest sentit, i com a activitat 
paral·lela oberta al públic, estava 
previst ahir a la nit un sopar 
medieval amb 170 comensals al 
claustre del monestir per reviure 
el rigor de les dietes monàstiques 
de l’època. Les jornades 
culminaran avui amb una visita a 
la canònica de Santa Maria de 
Mur, al Pallars Jussà. 
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El Museu de Montserrat remodela l’entrada i el vestíbul, que 
guanya una presència més solemne i artística 

 

Uns models de guix de l’escultor Joan Rebull 
presideixen l’accés, i una escultura de la Mare de 
Déu Assumpta dóna la benvinguda al visitant 
 

 
 

“Entenem el Museu com la casa de les Muses, una plaça pública on 
conflueixen moltes maneres de veure el món i d’expressar-lo, un lloc 

d’encontre i de diàleg entre pensaments i expressions artístiques molt 
diferents; i tots tenim en comú un concepte elevat de la persona 
humana que vol transcendir els seus límits biològics, espacials i 
temporals”, afirma el P. Josep de C. Laplana, director del MDM 

 

 
 

Montserrat, juliol de 2019. El Museu de Montserrat (MDM) ha remodelat l’entrada i el 
vestíbul. Un conjunt de models de guix de l’escultor Joan Rebull, recentment restaurats, 
han estat instal·lats a la paret de les escales d’accés; i al capdavall d’aquestes s’ha 
col·locat una escultura, també de guix i del mateix conjunt i autor, de la Mare de Déu 
Assumpta, que dóna la benvinguda al visitant. La remodelació de l’accés s’ha completat 
amb una nova peanya especial –imitant el mascaró de proa d’un vaixell- per a la còpia de 
marbre de la Victòria de Samotràcia que ja presidia l’entrada al MDM, i que contrasta amb 
el quadre de grans dimensions de Josep Niebla titulat Déu. Per tant, la col·locació 
d’aquestes obres “atorga una presència més solemne i artística al Museu, que el vincula 
més fortament amb el monestir”, afirma el P. Josep de C. Laplana, director del MDM. 
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La història de les figures que s’han col·locat a l’accés del MDM es remunta als temps de 
l’Abat Aureli M. Escarré, que va encarregar a l’arquitecte Francesc Folguera, l’any 1941, la 
façana urbana de l’Abadia de Montserrat. L’abat Aureli va voler que hi fossin plasmats els 
valors vertebradors de la missió històrica de Montserrat: la fe i el país. L’arcada central 
està dedicada a la Mare de Déu Assumpta; la de l’esquerra és la de Sant Benet, ja que 
Montserrat és una abadia benedictina generadora de fe i cultura; i la de la dreta manifesta 
el patronatge de Sant Jordi sobre Catalunya. L’arquitecte va proposar a l’artista Joan 
Rebull l’execució de la part escultòrica de la façana i, per a motivar-lo, li va dir que havia 
de ser el “Partenó de Catalunya”. Rebull va assumir la metàfora i va disposar sobre la 
balconada tres frisos –realitzats entre 1955 i 1960-, que representen una desfilada de 
monjos benedictins, amb la netedat de línies i l’eurítmia parsimoniosa de moviments de 
les Panatenees de l’Acròpolis d’Atenes. 
 
Els models de guix que va fer l’escultor, previs al 
tallat definitiu de la pedra, restaurats ara 
acuradament per l’empresa Policromia, 
conserven els punts i les anotacions de l’escultor. 
“Exposats a l’entrada del Museu de Montserrat, 
permeten una visió propera i impactant, i un 
diàleg visual amb els relleus definitius de la 
façana vistos al lluny”, afirma el p. Josep de C. 
Laplana. L’obra l’ha desenvolupada l’empresa 
Puigdellívol en col·laboració amb l’equip tècnic de 
l’Abadia de Montserrat, durant els mesos de març 
i abril de 2019. 
 
“Aquest nou vestíbul, discret però alhora atractiu, 
compensa en part el fet que el Museu sofreix la 
mancança d’una façana escaient a la importància 
dels seus fons, ja que es troba en un espai 
subterrani sota les places del santuari. Qualsevol 
museu ha de procurar seduir i convidar el públic 
potencial que passa de llarg o simplement hi treu 
el cap, i aquest accés propicia una nova sensació 
prou suggeridora perquè el visitant intueixi que no 
pot marxar de Montserrat sense baixar al Museu”, 
afegeix el director del MDM. 
 

“Des del Museu de Montserrat entenem el Museu com “la casa de les Muses”, una àgora, 
una plaça pública on conflueixen moltes maneres de veure el món i d’expressar-lo, un lloc 
d’encontre i de diàleg entre pensaments i expressions artístiques molt diferents, pròpies 
de creients de diverses religions i també de no creients. Però tots tenim en comú un 
concepte elevat de la persona humana que vol transcendir els seus límits biològics, 
espacials i temporals. Les dones que desafien els vents i s’enlairen cap a l’infinit com 
aquesta Verge Maria Assumpta i la Victòria de Samotràcia són emblemàtiques del nostre 
museu”, explica el P. Josep de C. Laplana. 
 
El projecte s’ha complementat amb la substitució d’una part de la imatge gràfica del 
vestíbul. En aquest sentit, hi ha dos nous elements de text que expliquen el sentit simbòlic 
dels guixos. També s’ha substituït el tòtem exterior i els panells per una instal·lació de 
vinils a les portes de vidre del museu. La Fundació “la Caixa” en col·laboració amb el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha sufragat una part dels treballs. 
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XARXES DE L’URC: seguiu-nos 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

El cardenal de Nova Zelanda carrega contra la pràctica 
"malsana" de dir 'pare' als capellans 
 
Religiondigital.org 
15.04.2019 Cameron Doody  
 
El cardenal de Nueva Zelanda, John Dew, ha escrito una carta en la que pide a sus fieles 
que piensen dos veces antes de llamar "padre" a los curas, e invita a sus sacerdotes 
a reflexionar sobre si están cómodos, por su parte, con semejante apodo. 
 
"Ser llamado 'padre' puede parecer importante a algunos curas, ¿pero de verdad es 
importante? Lo que es más importante es que vivamos y actuemos de tal forma que 
tratemos unos a los otros como hijas e hijos de Dios", ha escrito el cardenal Dew en una 
misiva a la archidiócesis de la que está al cargo, la de Wellington. 
 
La carta del purpurado neozelandés fue motivado por un artículo de un cura francés 
publicado en la web de La Croix. En dicha reflexión -que tiene por título "¡Dejad de 
llamarme 'padre'!"- el sacerdote Jean-Pierre Roche explica tres razones por las que el 
título de 'padre' aplicado a los presbíteros es inapropiado, las cuales forman la base del 
escrito del cardenal Dew. 
 
La primera razón por la que el apelativo es inapropiado "se encuentra en los 
evangelios", recuerda Dew. "Somos todos discípulos de Jesús quien dijo 'No os dejéis 
llamar 'Maestro', porque uno solo es vuestro Maestro; y vosotros sois todos hermanos y 
hermanas. Ni llaméis a nadie 'Padre' vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro 
Padre: el del cielo' (Mateo 23:8-9)", escribe el purpurado, haciendo eco del argumento de 
Roche que "ser llamado 'padre' es usurpar el lugar de Dios". 
 

https://www.religiondigital.org/cameron_doody/
https://mcshwellington.org/wp-content/uploads/2019/04/4-April-2019.pdf
https://international.la-croix.com/news/stop-calling-me-father/9779
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La segunda razón que 
ofrece Dew para no 
llamar 'padre' a los 
curas es que el apodo 
"hace actuar a nuestra 
gente de tal forma que 
están puestos en una 
relación de padre e 
hijo". "No es posible 
tener relaciones 
iguales entre adultos 
que son hermanos y 
hermanas si 
llamamos a uno de 
ellos 'padre'", clama 
el cardenal. 
 
La tercera y última 
razón que aduce Dew contra el apelativo de 'padre' es que, como escribe, se trata de una 
práctica "malsana" porque "se convierte en una expresión de dependencia que está 
basada en una idea falsa e irreal de la obediencia". 
 
Pero lejos de ser una mera preferencia personal o política pastoral, el cardenal Dew está 
convencido de que dejar de llamar 'padre' a los curas es algo que quiere el mismo Papa 
Francisco para la Iglesia universal, como forma de atajar el clericalismo que identificó 
en su Carta al Pueblo de Dios del pasado agosto como fuente de todo abuso perpetrado 
por curas y obispos. 
 
"Elegir decir a la gente que servimos que no nos llame Padre (o a mí "Eminencia" o 
"Cardenal") puede parecer algo insignificante, pero puede ser el comienzo de la 
reforma en la Iglesia que nos ha pedido el Papa Francisco que realicemos", recuerda 
el arzobispo de Wellington. El purpurado concluye su carta afirmando que "es nuestro 
bautismo común el que nos da la dignidad de hijas e hijos de Dios", y que el sacerdocio 
ha de estar al servicio de esta dignidad que otorga el sacramento de iniciación cristiana. 
 
 
 

Saber viure, saber morir 
 
(LA VANGUARDIA 7 JULIOL 2019) 
És previsible que el nou Govern espanyol sorgit de les eleccions presenti al Congrés dels 
Diputats un projecte de llei per legalitzar l’eutanàsia. Aquesta possibilitat ens porta a 
reflexionar sobre la mort com a solució per la vida des de la perspectiva del bé comú.  
 
Tota reflexió demana un marc de referència, i en aquest cas, davant una possible 
experiència nova i límit, la referència necessària passa per la mirada al món i als països 
que han legalitzat l’eutanàsia. La realitat és que a Europa només l’apliquen Bèlgica, 
Holanda i Luxemburg, i a Amèrica, el Canada i Colòmbia. Als Estats Units només és legal 
a Califòrnia. Ens podem preguntar: tan cega està la quasi totalitat de la humanitat, 
d’europeus i americans, davant el sofriment humà, per continuar mantenint la il∙legalitat de 
l’eutanàsia? 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/08/20/0578/01246.html#spagnolo
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No és certa l’afirmació que l’eutanàsia sigui un exercici de llibertat. Quan l’opció és sofrir o 
la mort voluntària per no sofrir, la llibertat no opera: està ofuscada pel sofriment. El 
respecte a l’equitat constitueix un principi ètic bàsic en les cartes de drets de pacients de 
la Unió Europea. L’administració ha de vetllar perquè qualsevol ciutadà pugui ser tractat 
amb dignitat i amb respecte durant el procés final de vida. Això exigeix l’extensió de les 
cures pal∙liatives a tots els ciutadans. L’assistència s’ha d’articular d’una manera 
personalitzada, atenent les necessitats de cada ésser humà durant la fase final. 
 
La limitació de l’esforç terapèutic és una figura ètica acceptada per la gran majoria 
d’especialistes europeus en bioètica i biodret, i pren en consideració la voluntat del 
pacient, el seu diagnòstic i pronòstic, i el sofriment que li podria implicar una intervenció 
de tipus mèdic. Això es tradueix en la voluntat de pal∙liar el sofriment, fins i tot si aquesta 
decisió té com a conseqüència l’escurçament del temps de vida. 
 
L’eutanàsia es pot considerar només com un fet 
individual. Aquesta és una visió ultraliberal i 
individualista de la vida que destrueix la seva 
dimensió col∙lectiva. Cal mesurar les conseqüències 
d’instaurar en les polítiques públiques la idea de la 
mort provocada com a solució per a problemes 
humans, el canvi de paradigma que significa per la 
professió mèdica aquest fet, i les seves 
conseqüències per a tots nosaltres. L’eutanàsia 
significa una pressió social sobre els més febles, 
aquells altres que poden considerar que tenen vides 
que no paguen la pena de ser viscudes i els ho fan 
saber amb actituds i fets. 
 
No es pot legislar pel bé comú, per a tots, a partir de 
casos extrems, sinó des del que és comú. I el comú 
és el desig de viure i morir dignament, cosa que 
significa l’atenció integral 
de la persona en el procés final de vida, que té a 
veure amb la seva cura emocional i espiritual. Tant 
els professionals de la salut com l’entorn familiar han 
de col∙laborar activament perquè aquest procés 
tingui lloc d’una manera pacífica des del punt de 
vista emocional i faciliti el ritual de comiat i els 
processos de reconciliació necessaris perquè el 
pacient pugui morir en pau.  
 
També ens volem adreçar específicament als nostres germans en la fe en Jesucrist. Cal 
traduir les nostres raons cristianes en termes seculars, però aquesta pràctica necessària 
no ha de fer oblidar l’especificitat de la mirada deDéu sobre la realitat humana. La vida és 
un do de Déu que cal respectar en nosaltres i els altres en la seva materialitat i en la seva 
dignitat, i que cal procurar en favor de totes dues. Volem subratllar el poder redemptor de 
la fe davant de qualsevol sofriment, també al final de la vida. Som conscients que, gran o 
petit, físic, mental o espiritual, el sofriment forma o formarà part de la nostra vida, no 
només com a fruit de la malaltia, sinó del trastorn psíquic, el desamor, la soledat o el 
menyspreu dels altres.  La qüestió és com l’afrontem. Jesucrist ens crida a assumir la 
creu, no per fatalisme, sinó per realisme, i alhora ens anuncia que sempre va 
acompanyada de la resurrecció. L’experiència cristiana prepara per a la millor resposta 
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personal i col∙lectiva perquè dona sentit, no només a les coses bones que ens passen, 
sinó també a les dissorts, i ens prepara per acompanyar els altres, perquè fiats en 
Jesucrist sabem que “el seu jou és suau, i la seva càrrega, lleugera”.  
 
La fraternitat de la companyia i l’acompanyament és un deure social i, per tant, polític, 
com ho són una sanitat de qualitat i les cures pal∙liatives a l’abast de tothom. Tot forma 
part de la proposta cristiana.  
 
El cristianisme és l’amor a la vida i a la seva dignitat sempre i en tota condició com a 
motor de la història i el rebuig de la mort com solució. 
 

ALBERT BATLLE, JOSEP MARIA CARBONELL, MIRIAM DÍEZ, EUGENI GAY, DAVID 
JOU, JORDI LÓPEZ CAMPS, MARGARITA MAURI, JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL, 
MONTSERRAT SERRALLONGA I FRANCESC TORRALBA 

 
 
 

La joventut reflexiona sobre el futur eclesial 
 
Catalunya Cristiana Núm. 2076 
EDUARD BRUFAU 
Els joves són el futur de qualsevol collectiu, i l’Església no és cap excepció a aquesta 
norma general. En el món occidental d’avui, que ofereix mil i una atractives i fàcils 
possibilitats d’evasió, la joventut és la franja de població que més s’allunya de la fe. Per 
aquest motiu, ben conscient del distanciament que prenen les noves generacions, fa anys 
que l’Església catòlica malda per mostrar als joves l’esperit alliberador del cristianisme. 
Tots els darrers Papes s’han adreçat als joves per fer-los entendre que Crist és el sentit 
de les seves vides; més encara, perquè experimentin que Crist és el sentit del món.  
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Amb aquesta finalitat, el papa Francesc va convocar la tardor passada la XV Assemblea 
del Sínode dels Bisbes amb el lema «Els joves, la fe i el discerniment». Les conclusions a 
què es van arribar van quedar recollides en l’exhortació pastoral Christus vivit. Però per tal 
que aquesta reflexió eclesial tingui continuïtat, entre el 19 i el 22 de juny va tenir lloc al 
Vaticà un Fòrum Internacional de Joves que duia per lema «Joves en acció en una 
Església sinodal». Organitzat pel Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, el fòrum va 
aplegar gairebé 250 participants, tots de menys de 30 anys, en representació de 109 
països. Al llarg dels dies que va durar, els joves van posar en comú tots els reptes i 
oportunitats que té la pastoral juvenil en el moment actual. 
 
Una mirada cap al futur 
De les diòcesis espanyoles hi van anar dos representants, un d’ells català, David Brunet, 
de 23 anys, pertanyent a la diòcesi de Terrassa. Molt vinculat a la catedral del Sant 
Esperit de la ciutat vallesana, aquest jove explica per a aquest setmanari la seva 
experiència com a participant al fòrum: «Anar al Fòrum Internacional per a Joves a Roma 
ha estat sens dubte una de les millors experiències que he viscut mai. Tot i això ara em 
resulta difícil explicar el que va suposar per a mi, ja que les paraules se’m queden molt 
curtes quan ho intento explicar. Abans d’anar-hi jo pensava que tenia clar el que era el 
sínode, però un cop allà vaig descobrir que realment no ho sabia. Vaig entendre que el 
sínode no és una cosa que comença i acaba, sinó que és només l’inici d’un camí.» 
 
Per als joves que hi van participar el fòrum va ser una oportunitat per aprendre dels altres, 
per constatar com es troba la pastoral juvenil i quins camins ha d’emprendre en el 
canviant escenari d’avui. Per a David Brunet «van ser uns dies molt intensos en què els 
representants dels diferents països vam compartir el que vivim en les nostres realitats i 
vam parlar sense pèls a la llengua. Tots anàvem amb moltes ganes de parlar, però 
sobretot d’escoltar. Tot i viure en realitats tan diferents, tots els que vam ser presents al 
fòrum sense excepció, teníem moltes ganes de reformar la pastoral juvenil. Amb esperit 
crític vam intentar detectar els punts de millora proposant noves idees per actuar dins 
l’Església i fer que el sínode arribi als joves. Tot això sense perdre de vista les arrels d’allò 
en què creiem, l’origen de tot, l’amor infinit de Crist». 
 
Al Fòrum no hi va faltar un tu a tu amb el papa Francesc, fet que els participants van 
agrair molt. La presència del Pontífex va resultar estimulant i va servir per catalitzar totes 
les propostes que s’havien fet a les diferents sessions. Així ho va viure David Brunet: 
«Realment va ser meravellós sentir com el Sant Pare ens animava a ser protagonistes i a 
aixecar-nos del sofà per prendre la iniciativa. Aquests dies a Roma he pogut constatar que 
la falta d’iniciativa i la por a fer-ho malament és sens dubte un dels principals problemes 
que tenim els joves, i és aquest punt el que el sínode que el Papa promou vol combatre. 
Tal i com ell ens va demanar hem d’aprendre a ser com Maria, hem d’aprendre a tenir la 
seva actitud enèrgica i a no tenir por.» És en els joves on l’Església s’hi juga la continuïtat. 
D’ells depèn que l’acció salvadora de Crist es continuï difonent durant les properes 
dècades. 
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la protecció dels menors 

 
 
 
 
Catalunya Religió. 03/07/2019 
 
(Església Católica a França) La revelació dels abusos sexuals al si de l’Església catòlica a 
França ha impactat, amb raó, a l’opinió pública. Perquè tota la veritat surti a la llum, 
l'Església, a través de la Conferència de Bisbes de França (CBF) i de la Conferència de 
religiosos francesos (CORREF), ha demanar a Jean-Marc Sauvé, ex vicepresident del 
Consell d'Estat, establir i presidir una comissió independent sobre aquest tema que 
creada el febrer del 2019. Aquesta comissió ha posat en marxa recentment una crida a 
testimonis per iniciar un procés de reconeixement. 
 
La Comissió Independent sobre els abusos sexuals a l'església (CIASE) reuneix dones i 
homes de reconeguda experiència en els camps de la medicina, la psiquiatria, la salut, les 
ciències socials, el dret, la història i de la teologia. És plural i inclou no creients i creients 
de totes les confessions. La seva missió és mesurar l’abats dels abusos sexuals comesos 
al si de l’Església a menors i persones vulnerables per part de clergues i religiosos des de 
1950, per estudiar la manera en què s'han tractat aquests casos i per avaluar les mesures 
preses des de principis dels anys 2000 per l'Església a França, per tal de fer 
recomanacions perquè aquests delictes no tornin a succeir i que les víctimes tinguin la 
cura adequada. 

 
La Comissió manté una definició àmplia d’abús sexual, entesa com qualsevol agressió, 
explotació o abús sexual, de qualsevol forma. Per definir les víctimes, si bé la majoria 
d’edat està clarament definida per la llei, cal especificar la noció de ‘persona vulnerable’: 
el CIASE classifica els adults protegits en el sentit de la llei civil (persones tutelades, 
dependents...), però també els adults en situació de vulnerabilitat, és a dir, les persones 

Trencar el silenci a l’Església francesa 

 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/commission-independante-abus-sexuels-leglise-ciase-appel-a-temoignages/#1559549016031-e88cdf4a-d9aa


29 | 47 

 

que, en el context d'una relació de jerarquia, autoritat, acompanyament o influència 
espiritual, estaven compromeses. en una relació sexual no consentida lliurement (per 
exemple, una monja contra un confessor). 
 
Els responsables d'abusos no són només sacerdots i bisbes, sinó també religiosos i 
homes, dones en formació (seminaristes i principiants en particular), diaques i persones 
consagrades laiques o "dirigint la vida comuna" (a vegades esmentada com nom de 
"noves comunitats"). Aquest camp inclou, més enllà dels abusos comesos a les 
parròquies i les congregacions o comunitats religioses, responsables de capelles, escoles, 
internats i moviments catòlics. L’objectiu de la CIASE és mesurar quantitativament i 
qualitativa, d’una manera tan completa com sigui possible, aquests actes comesos durant 
setanta anys i per il·luminar les seves causes i el seu tractament, sense deixar-ne cap 
zona gris. 
 
El CIASE és conscient que pot haver de fer front a 
casos que abans ningú no ha pensat. Res no 
canviarà si la paraula no es dona d’entrada a les 
víctimes i testimonis d’abusos sexuals de menors i 
persones vulnerables. La primera prioritat de la 
CIASE és, doncs, garantir que aquelles persones 
que han patit en primera persona o que puguin 
testificar, es puguin expressar i reunir, de manera 
que es pugui començar a desenvolupar un treball 
de reconeixement i memòria. Aquest treball 
d’escolta i recopilació de les víctimes també 
permetrà a la CIASE mesurar l’extensió del 
fenomen i el trauma patit, valorar la reacció dels 
responsables de l’època, analitzar les disfuncions i 
formular les recomanacions per evitar la repetició 
d'aquests crims. El CIASE és molt conscient que aquestes tragèdies, si continuen 
enterrades, segueixen ferint a les víctimes. Mai és massa tard per parlar-ne. 
 
El CIASE no pretén guarir els danys que s'han fet, ni substituir la justícia, els serveis 
mèdics i socials treballant, ja sigui per l’escolta o per la cura, amb víctimes i autors 
d’abusos sexuals. L’Església hi és per escoltar, comprendre, prevenir i proposar 
públicament noves maneres de sortir. 
 
Per tant, és abans de res escoltar les víctimes i els testimonis d’abús sexual, després 
creuar les lliçons apreses d’aquest temps d’escolta amb un enfocament de recerca en 
ciències humanes i socials amb múltiples dimensions (sociologia, història, antropologia), 
amb la finalitat de nodrir-se de la reflexió d’experts que han explorat el tema. Amb aquest 
itinerari CIASE té la intenció que surti a la llum la xacra del abusos sexuals a l'Església 
catòlica al llarg de 70 anys i treure lliçons de futur, en benefici del conjunt de la societat 
francesa. 
 
 
 
 
 
 
 
Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/trencar-silenci-esglesia-francesa 
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Pornografia versus intimitat 
 
Catalunya Cristiana núm. 2076 
JOAN ANDREU PARRA 
 
«Hem de parlar de la pornografia amb els nostres fills en el marc de la seva educació 
afectivosexual i dir-los clarament que no és amor.» Directa, contundent i realista, així es 
va mostrar Anna Plans, presidenta de l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya durant la jornada Enfortir la personalitat de l’adolescent: el risc 
de l’alcohol i la pornografia com a activitats recreatives, organitzada per la Fundació Casa 
de Misericòrdia de Barcelona (FCMB) el 8 de maig passat.  
 
Certament, la colonització de pràcticament tot el temps i els espais a càrrec d’internet i les 
eines que en permeten l’accés, els smartphones (telèfons intel·ligents), han tret la 
pornografia —el Diccionario de la Real Academia Española és força explícit en la 
descripció en la seva primera accepció: «Presentación abierta y cruda del sexo que busca 
producir excitación»— dels circuits clandestins (les sales X, les revistes en paper als 
quioscos, els sex-shops...) per posar-la a l’abast del gran públic, menors inclosos.  
 

 
 
I és que gairebé el 90% dels menors de 10 anys té accés a internet; amb aquesta edat, un 
de cada quatre té telèfon mòbil propi i és el moment que marca el punt d’inflexió ja que, 
progressivament i ràpidament, ens trobem que als 15 anys el 94% dels joves ja té un 
mòbil amb connexió a la xarxa (segons un estudi de Qustodio). De fet, sovint, el mòbil o la 
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tauleta són els regals-estrella a l’edat que es fa la Primera Comunió. D’aquesta manera, 
es calcula que als 10 anys un menor ja es troba (encara que no ho vulgui) per primer cop 
amb la pornografia, tot i que l’edat mitjana d’inici en el consum és els 14 anys per als nois 
i els 16 anys en les noies.  
 

 
Són, per tant, la distribució a través d’internet i les noves tecnologies de comunicació els 
factors determinants que porten alguns autors (Lluís Ballester i Carmen Orte) a parlar 
d’una nova pornografia a partir de cinc característiques: qualitat d’imatge, assequible 
(l’oferta és majoritàriament gratuïta), accessible, sense límit (quant a les pràctiques 
sexuals) i anònima o amb intensa interactivitat. Hi contribueixen també, segons els autors 
esmentats, dos fenòmens acceleradors: «la misèria sexual que imposa el patriarcat » i «el 
capitalisme que penetra en les vides privades». 
 
Certament, darrere d’aquesta filantròpica gratuïtat trobem una de les indústries més 
agressives i que mou més diners al món (97.000 milions de dòlars de benefici), amb arrels 
en quatre mercats en expansió a internet, segons l’estudi Nueva pornografía y cambios en 
las relaciones interpersonales (Ballester & Orte, 2019): el de la publicitat, el de les 
filmacions pornogràfiques d’alta qualitat i de pagament, el de contactes lliures i el de 
contactes pagats (prostitució). El portal de distribució gratuïta de vídeos pornogràfics, 
Pornhub (que és el segon més visitat del món d’aquesta temàtica), va rebre 28.500 
milions de visites l’any 2017 i transmet diàriament vuit vegades més volum d’informació 
que la xarxa social Facebook (5.000 terabytes de vídeos). 
 
Els riscos en edats primerenques 
«Les addiccions a la pornografia i a l’alcohol alteren el desenvolupament neurològic dels 
adolescents, desequilibren la seva personalitat i mostren unes predisposicions molt 
negatives per a l’edat adulta», sosté Josep M. Simón, metge i president d’honor de la 
Federació Internacional d’Associacions de Metges Catòlics. Així doncs, una de les 
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preocupacions que es van desvetllar en la Jornada mencionada va ser l’impacte que la 
pornografia té sobre les conductes sexuals i sobre les relacions de gènere dels 
adolescents, en haver-se apropiat un paper protagonista que no li pertocava pel que fa a 
l’educació afectivosexual que que, massa sovint, brilla per la seva absència. 
 
En aquest sentit, les forces de seguretat alerten dels riscos en ascens que plantegen les 
tecnologies digitals com el sexting (creació i enviament voluntari de textos, fotos o vídeos 
amb un contingut sexual o eròtic a través d’internet o del mòbil), el grooming (tàctiques 
deliberades dutes a terme per un adult amb la intenció de guanyar-se la confiança d’un 
menor per obtenir continguts o favors sexuals d’aquest menor) i el ciberbullying 
(assetjament entre iguals a través de les noves tecnologies consistent a provocar un dany, 
amenaça o intimidació a una víctima que no pot defensar-se fàcilment per si mateixa). 
 

 
«El risc del sexting és que un cop pujats aquests continguts sexuals a internet escapen de 
les mans i no se sap què poden fer-ne altres persones que no estaven entre les 
destinatàries», indica l’inspector Mariano Segura, de la Policia Nacional. El cap del grup 
de Delictes Tecnològics anota entre les causes una combinació de la impulsivitat i el 
despertar sexual dels joves, la necessitat de pertànyer a un grup, l’excés de confiança i la 
falta de cultura de la privacitat. 
 
«Avui és facilíssim i immediat accedir a la pornografia i això pot portar els joves a 
banalitzar aquests continguts i a normalitzar el que es presenta, quan és una ficció», 
afegeix el fiscal Roberto Valverde. El context d’una societat hipersexualitzada tampoc no 
hi ajuda: lletres de cançons i videoclips sexualitzats (marcadament en els gèneres 
musicals trap i reggaeton), estereotips de gènere als anuncis o líders d’opinió joves a 
internet «que darrere un discurs aparentment feminista fan servir el seu cos per al 
mercadeig. Són models d’influencers molt seguits pels joves a la xarxa social Instagram », 
destaca Anna Plans.  
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El fiscal de Delictes Tecnològics Valverde constata el canvi de tendència en passar-se 
d’adults que consumien pornografia infantil a l’«autoexplotació de menors» (nois i noies 
que es despullen i pengen a les xarxes els seus vídeos) i també apunta algunes de les 
conseqüències penals d’aquests actes: «Un vídeo de contingut pornogràfic entre menors, 
quan es puja al ciberespai, es converteix en un delicte, igual que  la seva distribució i 
possessió.»  
 
Altrament, també s’està observant un increment dels abusos i les agressions sexuals a 
partir de la cosificació de la dona. Com a mostra, en un estudi de comportaments sobre la 
pornografia més popular fet per Peggy Orenstein s’ha comprovat que prop del 90% de les 
304 escenes escollides a l’atzar contenien agressions físiques contra les dones, amb una 
resposta bé neutral, bé plaent. En aquests moments, a Espanya i des del 2016, hi ha 104 
manades [violacions o agressions sexuals en grup] judicialitzades amb 350 homes 
implicats, segons el portal Geoviolencia Sexual. 

 
Educació i prevenció a l’escola i la família 
«L’alcohol i la pornografia no només afecten l’adolescent, sinó també la seva família», va 
apuntar a la Jornada de la FCMB el capità de la Guàrdia Civil Patrick Montes alhora que 
remarcava la importància de «les decisions que es prenen entre els 12 i els 20 anys, ja 
que els marcaran la resta de la vida, encara que no en siguin conscients». Per això, 
Montes va remarcar que «els adolescents tenen menys eines per prendre bones 
decisions, però la família és la millor i s’hi han de recolzar». Bo i tenint present el món 
digital que «ens obliga a créixer abans i a formar-nos per tal que ells prenguin les millors 
decisions».  
 
Aquest repte formatiu obliga els docents i les famílies a «actualitzar, pràcticament a diari, 
el bagatge de coneixement pel que fa a l’aprenentatge tecnològic a causa del continu 
desenvolupament de les tecnologies digitals», tal com indica la psicòloga Erika Borrajo, 
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participant a l’informe Les noves tecnologies en nens i adolescents. Guia per educar 
saludablement en una societat digital (Hospital Sant Joan de Déu, 2015). El mateix doctor 
Simón proposa una acció concertada: «Hem d’actuar conjuntament des de la medicina, 
l’escola, la família, la legislació i els organismes que lluiten contra els mercaders de 
misèries que s’enriqueixen destrossant la vida dels nostres joves.» 
 

En un context, per tant, «on els nostres joves no només comparteixen la seva intimitat, 
sinó que s’han convertit en consumidors d’intimitat aliena», Anna Plans, que també 
col·labora a la Fundació Aprendre a Mirar, proposa dirigir els esforços vers l’«educació en 
la intimitat» a través de diferents línies d’actuació: «Els pares han de generar espais de 
privacitat per preservar la intimitat dels joves, en dic la prevenció offline i és el contrapès a 
la sobreexposició en xarxes», defensa Plans. Una sobreexposició que, a més, pot portar 
associades algunes problemàtiques que ja s’estan manifestant, com l’anorèxia o les fòbies 
socials. 
 
D’altra banda, segons Plans, també cal aprofundir en «l’autoconeixement de fills i pares i 
fomentar que hi hagi més temps per a l’esport, la lectura, l’alimentació, les hores de son». 
Complementant-ho amb el conreu d’un «esperit crític» abans que no pas la solució de 
prohibir als joves connectar-se a les xarxes: no acceptar contactes de desconeguts (més 
del 30% dels adolescents accepta peticions d’amistat de desconeguts a les xarxes 
socials), vetllar i ser conscients de la petjada digital, reflexionar sobre allò que es 
comparteix a les xarxes... 
 

La proposta del papa 
Francesc als joves 
«Joves estimats, vosaltres no 
teniu preu! No sou peces de 
subhasta! Si us plau, no us 
deixeu comprar, no us deixeu 
seduir, no us deixeu esclavitzar 
per les colonitzacions 
ideològiques que ens fiquen 
idees al cap i al final ens 
tornem esclaus, dependents, 
fracassats de la vida. Vosaltres 

no teniu preu: heu de repetir-ho sempre: no estic en una subhasta, no tinc preu. Soc lliure, 
soc lliure! Enamoreu-vos d’aquesta llibertat, que és la que ofereix Jesús» (Christus vivit, 
122). En diverses ocasions, el Papa ha apel·lat a aquesta set de llibertat, intensitat i 
d’amor dels joves que no trobaran per la senda de «la disbauxa, utilitzant els altres, 
posseint els altres o dominant-los», ni «acumulant objectes, gastant diners, corrent 
desesperat darrere de coses d’aquest món». Al contrari, «arribarà d’una forma molt més 
bella i satisfactòria si et deixes impulsar per l’Esperit Sant.»  
 
En aquest sentit, el sotssecretari del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral, 
Mons. Segundo Tejado, que va participar a la jornada de la FCMB, va apuntar que «la 
pornografia, internet, les xarxes socials, tenen molt a veure amb la soledat i són les noves 
pobreses a les quals es referia Joan Pau II i les perifèries existencials que el papa 
Francesc ens convida a entendre i arribar-hi». 
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LA VANGUARDIA 
Llàtzer Moix. 7 JULIOL 2019 
 
En el passat, els homes d’Occident assaborien les profunditats i els matisos del silenci. El 
consideraven la condició per al recolliment, per a l’escolta d’un mateix, per a la meditació, 
per a l’oració, per a la fantasia, per a la creació (...) Avui en dia és difícil estar en silenci, 
cosa que ens impedeix sentir aquesta paraula interior que calma i que tranquil∙litza. La 
societat imposa rendirse al soroll per tal de ser part del tot en lloc d’apostar per l’escolta 
d’un mateix”.  
 
Les paraules del paràgraf anterior prologuen Història del silenci, un assaig del francès 
Alain Corbin acabat de publicar per Fragmenta. Ens alerten sobre una evidència de tots 
coneguda: en la nostra societat hipercomunicada s’imposa una cridòria generalitzada i 
constant, que ataca el silenci, el desnona de l’espai públic i ens fa oblidar les seves 
diverses textures i la seva mera existència. Sabem, per experiència pròpia,que el silenci 
de l’altamuntanya després d’una nevada copiosa és dens, tou, absolut. Sabem que el d’un 
mar estiuenc encalmat,quan l’aigua sembla plom fos, quan l’absència de vent apaivaga la 
dringadissa de les drisses, pot ser enganxós i una mica inquietant. Però, en la vida 
quotidiana, el silenci està sepultat per mil sorolls i la seva riquesa és un record que es va 
desdibuixant de mica en mica. 

 
La bona notícia, almenys per als qui apreciïn el silenci i, al seu abric, tinguin encara 
alguna cosa per dir-se así mateixos, és que s’acosten les vacances, més propícies al 
silenci que no pas l’any laboral. És veritat que l’estiu és temps d’aeroports i platges 
superpoblades, on amb el pretext d’escapar de les aglomeracions hi tornem a caure. Però 

Temps de silenci 
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també ho és que els racons apartats són a l’abast, i ens faciliten el silenci i els seus 
incomptables suggeriments.  
 
La reconquesta del silenci té tres fases. La primera és la de desconnexió. Hi ha una idea 
de descans associada a l’absència de feina, i és un bon començament. Però aquest 
descans té també a veure amb el cessament dels inputs que rebem via correus 
electrònics, xarxes socials, telèfons mòbils i altres dispositius electrònics, tots ells invasius 
i insomnes, tret que els silenciem expressament. La segona fase és l’aclimatació al silenci, 
que Miles Davis va definir com el més fort de tots els sorolls. I no perquè el silenci ens 
pertorbi com ho fa el plor del nadó i l’afició al trepant o a la motoserra del veí, sinó perquè 
el seu potencial és inimaginable i infinit. I així arribem a la tercera fase: després de 
deslliurarse del soroll quotidià, després de reconciliar-se amb el silenci, és hora de 
submergirs’hi i redescobrir els seus incomptables matisos.  
 
Res d’això no és fàcil. Perquè no són gaires els 
que aspiren al silenci i perquè són molts els que 
l’interfereixen, començant pels nostres estimats 
líders, que no perden ocasió per repetirnos, com 
lloros sense memòria, el que ja ens han promès 
mil vegades i encara no han complert. De fet, el 
silenci és un bé sempre en disputa. Ho 
testifiquen els verbs que solen acompanyarlo. 
Tret de guardar, que remet a les virtuts del 
silenci, els verbs que més sovint s’associen a 
silenci tenen ressonàncies agressives: imposar, 
regnar, trencar... Ara bé, quan el recuperem i li 
donem temps perquè es manifesti, es converteix 
en un benèfic lubricant per al nostre cervell. 
 
Per a desgràcia seva, algunes persones ja molt 
perjudicades per l’habitual enrenou de sons 
només identifiquen el silenci amb l’absència de 
soroll. En tal cas, abandonars’hi potser els 
avorreixi mortalment i els propulsi cap els seus 
auriculars per tornar a escoltar les seves bandes 
favorites. Cal acceptar-ho: alguns, de vegades 
els més loquaços en societat, tenen pocadir-se a 
si mateixos quan donen una oportunitat al 
silenci.  Però la resta, una vegada recuperada la 
immensitat i la riquesa del silenci –que té més colors que verds tenia el País Basc cantat 
per Raimon–, hi trobaran de tot i acabaran esbalaint-se davant el que porten a dins i 
finalment poden expressar.  
 
Acabo amb una menció a la fase superior del silenci: a aquell estadi en el qual després 
d’haver realitzat silencioses exploracions interiors, ens creiem en possessió d’algunes 
idees i ens disposem a comunicarles. Aquella fase superior és la més difícil, perquè en 
ella hem de valorar les virtuts del silenci aplicades a un mateix, seguint el consell dels 
clàssics –el savi calla, el ximple parla– i els ensenyaments de l’abat Dinouart en L’art de 
callar. Només se m’ocorre un argument convincent per convidar al silenci fins i tot els que 
estan orgullosos de les seves idees i creuen urgent compartirles amb el proïsme (fent-lo 
callar prèviament si fos necessari). L’hi dec a Stanislaw Jerzy Lec i diu així: als que son 
silenciosos ja no se’ls pot treure la paraula. 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 

 COOPERADORES PARROQUIALS DE CRIST REI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

mailto:casaesp@claretians.cat
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CARMELITES MISSIONERES. CENTRE FRANCESC PALAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVA DE SANT IGNASI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació consultar: www.covamanresa.cat 
 

http://www.covamanresa.cat/
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ISCREB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIPLOMA EN MITOLOGIA I SIMBOLOGIA 2019-20 
L’ésser humà s’explica a si mateix a través del símbol i del mite. Totes les cultures 
basteixen relats simbòlics per expressar la seva visió del món, l’existència, el destí... Així, 
conèixer i interpretar els relats de la pròpia cultura i de les altres és una forma d’accedir a 
la diversitat i profunditat d’experiències i reflexions sobre la condició humana i una forma 
d’entendre-les i de comprendre’ns a nosaltres mateixos. El Diploma vol aportar les eines 
necessàries per tal d’endinsar-nos en aquesta “cartografia de l’ésser humà” que són els 
símbols i els mites. 
Descarrega't el tríptic 
Inscripció 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 
 

FOCUSING, ESCOLTANT LA VEU DEL COS 
Gerard Porredon 

31 d’agost de 2019-de 16 a 18 h. 
 
Parlarem i farem experiència d’una font de saviesa sempre accessible a nosaltres: les 
sensacions sentides en el cos. Sovint en situacions que estem encallats, si fem una pausa 
es forma una sensació dins nostre. A vegades, a partir d’aquí quelcom canvia, aflora com 
un respir, una perspectiva, un impuls, potser una comprensió… 
 
Dissabte 31 d’Agost a les de 16 a 18h 
Si vens, envia un correu a focusing@monestirsantbenetmontserrat.com 
confirmant la teva assistència 
MÉS INFORMACIÓ 
CURSET GRATUÏT 

https://www.iscreb.org/recursos/arxius/20190619_0126TripticMitologia.pdf
https://matricules.iscreb.org/
http://monestirsantbenetmontserrat.com/cursos/index.php/product/focusing-escoltant-la-veu-del-cos/


40 | 47 

 

FRANCISCANES MISSIONERES DE LA NATIVITAT 
 
 

 

ASSOCIACIÓ BRAHMA KUMARIS 
 
L’Associació Brahma Kumaris des de fa 
més de 40 anys ofereix, sense afany de 
lucre, espais de silenci i benestar a la 
ciutat de Barcelona, per tal 
d’acompanyar en el procés de vida a 
persones de tot tipus que volen 
aprofundir el coneixement espiritual, 
amb l'objectiu de desenvolupar al 
màxim el seu potencial intrínsec. 

 
Busquem una casa on poder continuar amb aquesta tasca que creiem tan necessària en 
els moments d’incertesa, inquietud, dolor i soroll, tant intern com extern, que es viuen 
actualment. 
 
Si algú de vosaltres sap d'alguna casa d'espiritualitat o convent, per exemple, que no es 
faci servir, i que nosaltres en tindríem cura amb molta estima (ja sigui cessió, compra, 
lloguer), sisplau, podeu contactar amb la Marta Matarin al 678903319 o al 934877667. 
 
Moltes gràcies! 
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Exercicis de Silenci 
contemplatiu 

 Meditació segons el mètode 
    de Franz Jalics 

   acompanyat per Glòria Andrés 

  

del divendres 12 
al diumenge 21 de juliol 

Dansa  

contemplativa 

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

dimecres, 17 de juliol 
de 8 a 9 de vespre 

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]  

 

 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Anglí, 55. Barcelona. 
Tel. 932038915 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

Teresianes de Tortosa 
 

Días del 1 al 8 de agosto de 2019 
EJERCICIOS ESPIRITUALES  
 
Acompaña:  Ignacio Dinnbier, stj 
LUGAR: Casa de espiritualidad “Enric d’Ossó”  (Tortosa) 
 
Inicio: día 1 a las 16,30h.  
Final: día 8  (en la cena) 
Precio: 340€ (todo incluido) 
Lengua: Castellano 

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
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Persona de contacto: Cristina Caire 
Email:  tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org 

Telf.: 977 500 786 /620685154 
Dirección: Avinguda Sta. Teresa nº 16 43590 JESÚS-

TORTOSA (Tarragona) 
Cómo llegar:  Tren, autobuses HIFE, coche. 

 

 

 

 

 

ACIDh 
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FECC INFORMA  núm. 735   Data: 8.07.2019 
 

 
 
 
 
Acaba un curs ple d’esdeveniments, d’actuacions, d’incerteses. Però amb la 
satisfacció d’haver complert amb la nostra feina, que és educar 
 
Encara molts de vosaltres viviu el ressò de les darreres actuacions que heu hagut 
d’emprendre, algunes de les quals relacionades amb les extincions de contractes de 
treball, finalitzacions de relacions laborals sovint extenses que menen persones 
vinculades a les escoles, dotades de grans capacitats i actituds, a haver de tancar la 
relació laboral per causes sobrevingudes: desaparició d’unitats concertades, disminució 
d’alumnat, reestructuracions organitzatives... Decisions difícils. 
 
També les escoles comenceu a fer les darreres passes per tancar un curs i les primeres 
per obrir-ne el següent, sovint reconfortades pel bon ressò de les qualificacions de les 
proves d’accés a la universitat, o de veure com aquell alumne o alumna ha fet un pas més 
en el seu grau de maduresa, com els mals de cap que s’han viscut per l’evolució dels nois 
i noies ha arribat a un resultat raonablement satisfactori, o excel·lent... 
 
Mentre ja ens preparem per albirar el proper curs, us fem una breu crònica del que hem 
acabat, des de la perspectiva del FECC Informa. Han estat 43 exemplars des del retorn a 
la feina, el ja llunyà 27 d’agost de l’any passat. Més de quatre desenes de documents que 
ens han acompanyat cada dilluns, com cada dilluns des de fa una colla d’anys. 
 
Ha estat un any ple d’esdeveniments. També un període marcat per un escenari general 
de tensió envers el sector. Amb un regust general d’un grau de dificultat que ha anat in 
crescendo. Han estat molts els fets i les actuacions, i no podem anunciar-los tots. Hem 
volgut esquematitzar aquesta crònica en diversos apartats: l’acció política, negociacions 
amb el departament, reforma educativa/normativa educativa; campanyes pròpies; canvi al 
FECC informa: la secció dia a dia dels centres i les institucions s’independitza; vida 
d’Església; negociació col·lectiva i els reptes. 
 
A banda resten les actuacions més personalitzades, d’acompanyament, de suport, 
d’assessorament, d’intervencions directes... que procurem realitzar sempre des de la 
lleialtat i amb tanta aplicació com sabem i podem. 
 
I tal com hem anat fent, afrontarem les contrarietats amb esperit d’unitat i participació. 
Perquè de ben segur que, amb la confiança de qui treballa per amor i amb amor i que 
confia en algú que està per damunt d’ell, invoquem l’ajut de l’Esperit Sant i, si aquest curs 
que tot just acaba hem pogut donar-ho tot de manera generosa, solidària i creativa, en el 
futur ho continuarem fent.  
 
Bones i merescudes vacances, i fins al proper curs, si Déu vol! 
 



44 | 47 

 

TV3 SIGNES DELS TEMPS: Parròquies de la Vall Fosca 
 

Diumenge 14 de juliol del 2019 
 

 

 
Parròquies de la Vall Fosca  

 
La Conxita i el Josep viuen a Sant Cugat del Vallès, però passen tots els caps de setmana 

a la Vall Fosca. Són un matrimoni que s'encarrega pastoralment de les parròquies 
d’aquesta zona del Pallars Jussà. Per què han fet aquesta opció de vida? Quina feina fan 

amb les comunitats cristianes dels pobles del Pirineu? “Signes dels temps” entrevista 
Conxita Salvadó i Josep Montoya, responsables pastorals de la Vall Fosca i delegats de 
Pastoral Familiar del bisbat d’Urgell. La conversa s’ha gravat a l’església de Sant Vicenç 

de Capdella 
 

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

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

www.twitter.com/signesdelstemps 
 

  

 

 

  
2019  

   SETEMBRE 
3 dl Junta directiva de l’URC  

11 dc Diada  

16 ds Trobada de formadors  

17 dm Junta directiva ampliada de l’URC  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2019-2020 

http://www.twitter.com/signesdelstemps


45 | 47 

 

24 dm Festa de la Mercè  

    

  
 OCTUBRE 

1 dm Junta directiva de l’URC  

7 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1  

8 dm 
Reunió del grup Anawim (abadesses, priores i superiores 
majors 

 

12 ds Mare de Déu del Pilar  

14 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

17 dj 81 assemblea general de l’URC  

19 ds Jornada de Formació Permanent  

21 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25-27 dv-dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 1  

28 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

 
 

 NOVEMBRE 

1 dv Tots Sants  

4 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11-13 dl-dc XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid)  

16 ds Jornada de Formació Permanent  

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

19 dm Junta directiva de l’URC  

23 ds XIV Jornada del Grup Sant Jordi  

24 dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 2  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

28 dj 132 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Vic  

    

 
 

 DESEMBRE 

1 dg Inici del temps d’Advent  

2 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

6 dv Festa Constitució  

8 ds Festa Immaculada  

9 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11 dc Junta directiva de l’URC. Dinar i reunió a la tarda.  

16 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25 dc Nadal  

26 dj Sant Esteve  

  

 
 
 
 

 

  2020  
   GENER 

1 dc Any Nou  

6 dl Epifania  

7 dm Junta directiva de l’URC  

13 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2  

18-25 ds-ds Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25)  

20 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

22 dc Fòrum de qüestions econòmiques  

27 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  
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 FEBRER 

2 dg Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

3 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

8 ds Jornada de Formació Permanent  

10 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

18 dm Junta directiva de l’URC  

24 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

26  Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

    

 
 

 MARÇ 

2 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

9 dl 
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial 
Junta directiva de l’URC 

 

16 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial   

21 ds Jornada de Formació Permanent  

23 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial |  Trimestre 3  

26 dj 82 assemblea general de l’URC  

29 dg Canvi d’horari (estiu)  

30 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

    

 
 

 ABRIL 

5 dg Diumenge de Rams  

9 dj Dijous Sant  

10 dv Divendres Sant  

12 dg Pasqua de Ressurrecció  

13 dl Dilluns de Pasqua  

15 dc Junta directiva de l’URC  

20 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

23 dj Festa de Sant Jordi  

27 dl 
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial 
Festa de la Mare de Déu de Montserrat 

 

29 dc 40 anys de la constitució de l’URC  

    

 
 

 MAIG 

1 dv Festa del Treball  

4 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

6 dc Junta directiva de l’URC  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

31  dg Festa de la Pentecosta  

  Dilluns de Pentecosta  

    

  
 JUNY 

1 dl Dilluns de la Pentecosta  

7  Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

8 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

10 dc Fòrum de qüestions econòmiques  

15 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  
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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 

 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  

Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  

 

 

 

24 dc Sant Joan  

25 dj Junta directiva de l’URC:10.00-18.00  

    

   JULIOL 

  Exercicis espirituals a Montserrat  

    

   AGOST 

  Exercicis espirituals a Montserrat  

    

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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