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L’ESPERANÇA DELS POBRES MAI NO ES FRUSTRARÀ 

 

El Papa en el punt de mira 
 

Llegeixo: «En el seu ascens salvatge, el mercat neoliberal somia en l’extensió global del 
model xinès o saudita, enclavaments d’innovació governamental: totalitarisme polític més 
capitalisme econòmic més devastació ecològica més mort social» (Paul B. Preciado). 
Avui, l’Església celebra la III Jornada Mundial dels Pobres, commemoració iniciada pel 
papa Francesc. El seu missatge comença així: «L’esperança dels pobres mai no es 
frustrarà» (Sal 9,19). Les paraules del salm es presenten amb una actualitat increïble. 
Elles expressen una veritat profunda que la fe aconsegueix imprimir sobretot al cor dels 
més pobres: tornar 
l’esperança perduda a 
causa de la injustícia, el 
sofriment i la precarietat de 
la vida.» El Papa es va 
enfrontar a Trump a causa 
del mur de Mèxic, sovint ha 
denunciat «la idolatria dels 
diners i una economia que 
mata». Si a sobre escriu 
una encíclica com Laudato 
Si que se centra en la 
devastació ecològica i que subratlla els aspectes més directes del món de la pobresa, 
està tocant els quatre temes més sensibles per al mercat neoliberal. La mort social, amb 
la seva mirada compromesa amb el món d’immigració i amb els països més necessitats, 
és motiu de les denúncies constants. Aquestes preses de posició incomoden el 
totalitarisme polític, que és el millor instrument amb què compta el capitalisme financer per 
aconseguir els seus objectius. Guanys econòmics a costa dels drets socials. 
 
El Papa està en el punt de mira. L’estratègia utilitzada és tan perversa com intel·ligent. 
Criticar-lo per aquests temes: drets humans, ecologia, pobresa… encara li donarien més 
rellevància. Es tracta de bombardejar-lo amb altres qüestions per minar-ne el prestigi. 
Silenciar el missatge i eliminar el missatger. Temes de moral i de pràctiques eclesials, 
com el capítol VIII d’Amoris laetitia, l’ordenació, si és el cas, d’homes casats a l’Amazònia, 
el tema de la pederàstia malgrat que l’ha tocat de cara, la reforma de la cúria vaticana, el 
paper de la dona… Estarà en el punt de mira sempre que opti per aquells que la societat 
descarta i rebutja. 

 

Esdeveniments significatius 

La XXVI assemblea general de CONFER, celebrada a Madrid de l’11 al 13 de novembre i 
en similars mateixes dates ha coincidit amb el Congrés internacional «L’aportació del 
Papa Francesc a la teologia i a la pastoral de l’Església», 12-14 de novembre de 2019, 
organitzat per l’Ateneu Universitari Sant Pacià, en col·laboració amb la Pontifícia 
Universitat Gregoriana, la Universitat Catòlica Argentina, la Universitat Catòlica de l’Àfrica 
Occidental i el Boston College. Al proper informatiu Horeb, ens en farem ressó, així com 
també dels 30 anys dels màrtirs de la UCA, El Salvador, en data del proper dissabte. 

 

 Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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« EL MUNDO DE LOS AFECTOS EN LA VIDA RELIGIOSA »  

Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 

de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau 
fer-vos arribar aquesta informació. 

« El mundo de 
los afectos en la 
vida religiosa » 

Se trata en esta jornada de acercarnos a lo que 

son las aspiraciones más profundas de la 

afectividad, de analizar su proceso de maduración 

y de revisar los modos y circunstancias en los que 

se hace posible la sublimación del deseo para una 

sana vivencia  del celibato evangélico.  

a càrrec de 
Carlos Domínguez Morano 

Carlos Domínguez Morano (Huelva 1946), jesuïta, és doctor en Teología y en Filosofía i Ciències de 

l’Educació i Llicenciat en Psicologia. La seva formació psicoanalítica la desenvolupà a París i Madrid. A 

l’actualidad és professor de Psicologia de la Religió a la Facultat de Teologia de Granada i Psicoterapeuta. 

És Director del Centre Universitari Francisco Suárez de Granada. Ha estat President de la A.I.E.M.P.R. 

(Associació Internacional d’Estudis Médico-Psicològics i Religiosos). 

Entre les seves publicaciones més importants es poden remarcar: El psicoanálisis freudiano de la religión 

(1991), Creer después de Freud (1992), Psicoanálisis y Religión: diálogo interminable, Experiencia mística y 

psicoanálisis; Los registros del deseo (2001), Psicodinámica de los Ejercicios Ignacianos (2003), Experiencia 

cristiana y psicoanálisis (2006); Orar después de Freud, (2010), Amores y desamores en la vida consagrada 

(2014); Mística y psicoanálisis (en premsa de l’editorial Trotta). 

 

 

Data: 16 de novembre de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: Emplenar formulari a través del següent enllaç 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres CD 
 
 

Enllaç al formulari  

 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://409q8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kD_oCr75MKzd-UjlbblQFdJuzD0MnJWLtQVW0NyBdgiVXQDVjELkWK2TCiJhkBijDJRJhxFB4_9lGt2skA2Lciqx6FJM6O4kH3cGqBCoZeUPLFiNP0EKqZluMq5gRrwjd8yy_U2pFO9XW1euLpLqdc2mnYTpKV1RzyftsXLU0hGZnWdK7gv2IyWuIiFKptdP6CmX8tyJ5PJke2hTZtEDAACT00wJKCBOkGYJsKWBZL-FvjsKlZEdUWlVVeTupREkviVRJ16Ce4JBeKaz


4 | 57 

  

Servei de Documentació: 
« Resum Informe 

sobre Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya 2019» 
 

 

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 Fundació Foessa  

242 
Títol 

Resum Informe sobre Exclusió i Desenvolupament Social 
a Catalunya 2019 

Font Fundació Foessa 

Publicat 14 de novembre de 2019 
 

 
 

“Informe sobre Exclusió i 
Desenvolupament Social a 

Catalunya 2019” 

Resum 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Càritas Catalunya presenta l’"Informe sobre exclusió i desenvolupament 
social a Catalunya 2018" amb una sessió acadèmica a la Universitat 

Ramon Llull 

 

Conferència Episcopal Tarraconense 

08/11/2019  

 

El dia 7 de novembre, a l’Aula Magna de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere 
Tarrés – Universitat Ramon Llull, a Barcelona, Càritas Catalunya va organitzar l’acte de 
presentació acadèmica de l’Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya 
2018. L’informe, elaborat a mitjans de 2018 per la Fundació FOESSA, s’ha realitzat a partir 
de 13.000 visites presencials a domicili d’arreu de Catalunya. Per mitjà de 35 indicadors, 
l’informe radiografia les situacions d’exclusió social que avui pateixen moltes persones i 
famílies que viuen a Catalunya. 

 

A l’acte hi va intervenir el Sr. Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés; 
el Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya; el Sr. Raúl Flores, cap de l’equip 
d’Estudis de Cáritas Española i secretari tècnic de la Fundación FOESSA; la Sra. Sandra 
Costa, representant de la Comissió d’Acció Social de Càritas Catalunya; la Dra. Maite 
Montagut, professora honorífica de la Universitat de Barcelona i investigadora 
col·laboradora de la Fundación FOESSA i la Dra. Anna Berga, secretària general de la 
Universitat Ramon Llull. 

 

El Sr. Josep Oriol Pujol va donar la benvinguda a la vuitantena d’assistents a l’acte, va 
presentar els ponents, va expressar que FOESSA és un centre de recerca rigorós i va 
agrair a Càritas el treball i la denúncia. 

 

Per part seva, el Sr. Francesc Roig va agrair als presents l’assistència i el fet que 

http://giec.tarraconense.cat/wp-content/uploads/sites/97/2019/07/2019_07_03_CC_Informe_FOESSA_Catalunya_2018_Resum_baixa_resoluci%C3%B3.pdf
http://giec.tarraconense.cat/wp-content/uploads/sites/97/2019/07/2019_07_03_CC_Informe_FOESSA_Catalunya_2018_Resum_baixa_resoluci%C3%B3.pdf
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dediquessin el seu temps a escoltar la radiografia de la situació de la pobresa. Es va 
mostrar agraït de tenir a les mans l’Informe FOESSA que ens fa  veure l’efecte demolidor de 
la crisi. Va expressar que cal llegir-lo, analitzar-lo, treure’n conclusions i ser crítics i va 
anunciar que aquest Informe serà presentat el proper 20 de novembre a entitats del tercer 
sector i a entitats religioses, així com el proper mes de desembre en la I Escola de tardor de 
Càritas Catalunya. Finalment, va desitjar que també tingui repercussió en l’ampli semicercle 
del Parlament de Catalunya. 

 

Seguidament, el Sr. Raúl Flores, cap de l’Equip d’Estudis de Cáritas Española i secretari 
tècnic de la Fundación FOESSA, va compartir el vídeo “La realidad que es”, en el qual es 
crida a descobrir la realitat i, alhora, responsabilitzar-nos-en. Va explicar que això és el que 
fa l’Informe FOESSA, que ens parla d’una gran desvinculació social i que no només parla 
de pobresa econòmica sinó també de la insuficiència relacional, ja que la imatge de 
l’exclusió social és més oberta, té a veure amb l’acumulació de dificultats i es concreta en la 
manca de participació en la vida social, la manca de drets i de recursos i la manca de 
capacitats bàsiques. El Sr. Flores va remarcar els principals riscos socials als quals ens 
enfrontem: la desigualtat, la bretxa de gènere, els canvis demogràfics, la democràcia i la 
fatiga de la compassió. Va destacar que l’exclusió social a Espanya és de 8,5 milions 
(18,4% de la població total), 1,2 de milions més que l’any 2007. Finalment, Flores va 
introduir algunes dades de la situació social de Catalunya, advertint que l’exclusió social ja 
afecta gairebé 1,5 milions de persones (gairebé un 20% de la població). 

 

La Sra. Sandra Costa, representant de la Comissió d’Acció Social de Càritas Catalunya, va 
desgranar les dades de l’Informe a Catalunya. Va indicar que la precarització del treball, 
l’exclusió residencial, la salut i l’aïllament social són alguns dels factors que agreugen la 
situació d’exclusió social que pateixen les persones més vulnerables de la nostra societat. 

 

Sobre la precarització del treball va indicar que, malgrat tenir feina, un 15,8% de les llars 
catalanes es troben en situació d’exclusió social, i que, tot i la disminució de l’atur, encara 
estem per sobre dels nivells d’abans de la crisi (11,5% vs. 6,7%). 
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En relació a l’exclusió residencial, la representant de la Comissió d’Acció Social va afirmar 
que afecta a 3 de cada 10 persones que viuen al carrer, en albergs o en habitatges 
inadequats o insegurs. La Sra. Costa també va incidir en les conseqüències que provoca 
l’exclusió social en la salut de les persones, afirmant que la pobresa augmenta les dificultats 
per accedir a medicaments, a serveis sociosanitaris o a l’alimentació bàsica. 

 

En relació a l’exclusió per aïllament social (persones sense xarxa relacional, que viuen i 
pateixen la solitud) va expressar que aquesta situació ha augmentat en un 11,6 %. 

 

Finalment va voler posar 
rostre a les situacions 
d’exclusió social, apuntant 
que els col·lectius que més 
pateixen la pobresa són les 
dones d’entre 45 i 50 anys, 
les persones migrants (una 
llar sustentada per una 
persona migrant 
extracomunitària té tres 
vegades més possibilitats de 
caure en risc d’exclusió), les 
persones a l’atur (el 84,1% de 
les llars sustentades per 
persones que busquen feina 
es troben en exclusió social), 
les famílies nombroses i les 
famílies monoparentals (són 
les més exposades al risc 
d’exclusió, situant-se al 
38,4% i 25,7% 
respectivament vs. a la 
mitjana del 17,5%). 

 

La Dra. Maite Montagut, 
coordinadora del darrer 
capítol de l’Informe FOESSA, 
va parlar del canvi d’època, 
de les noves pràctiques 
socials (incidint en l’economia 
col·laborativa) i dels dilemes i interrogants que sorgeixen. Va afirmar que l’estat del 
benestar està molt debilitat i que el món és desigual i està menys cohesionat i va expressar 
que una bona societat depèn de la salut de la ciutadania i que es fa necessari regenerar 
vincles i transitar cap a un model més sostenible i just. Finalment, va assegurar, 
esperançada, que tota situació de crisi pot ser una situació d’oportunitat. 

 

Com a cloenda de l’acte, la Dra. Anna Berga va posar en valor l’Informe FOESSA, va agrair 
la tasca de Càritas Catalunya, va felicitar els ponents, va destacar que ens cal més 
comunitat i va encoratjar tothom a llegir l’Informe FOESSA i a treure’n les conclusions 
oportunes. 
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PAPA FRANCESC 
  

L’ESPERANÇA DELS POBRES MAI NO ES FRUSTRARÀ 
 

Missatge del sant pare Francesc 

per a la III Jornada Mundial dels Pobres 2019 

17 de novembre de 2019 (Diumenge XXXIII del Temps Ordinari) 

1. «No es veurà defraudada l’esperança dels pobres» (Sl 9,19). Les paraules del salm es 
presenten amb una actualitat increïble, expressen una veritat profunda que la fe 
aconsegueix imprimir sobretot en el cor dels més pobres: retornar l’esperança perduda a 
causa de la injustícia, el sofriment i la precarietat de la vida. 

El salmista descriu la condició del pobre i l’arrogància d’allò que l’oprimeix (cf. 10,1-10); 
invoca el judici de Déu perquè es restableixi la justícia i se superi la iniquitat (cf. 10,14-15). 
És com si en les seves paraules tornés de nou la pregunta que s’ha repetit al llarg dels 
segles fins als nostres dies: com pot Déu tolerar la disparitat? Com pot permetre que el 
pobre sigui humiliat, sense intervenir per ajudar-lo? Per què permet que qui oprimeix tingui 
una vida feliç mentre el seu comportament hauria de ser condemnat precisament davant 
el sofriment del pobre? 

Aquest salm es va compondre en un moment de gran desenvolupament econòmic que, 
com acostuma a passar, també va produir forts desequilibris socials. La iniquitat va 
generar un nombrós grup d’indigents, la condició dels quals semblava encara més 
dramàtica quan es comparava amb la riquesa aconseguida per uns pocs privilegiats. 
L’autor sagrat, observant aquesta situació, dibuixa un quadre ple de realisme i veritat. 

Era una època en què la gent arrogant i sense cap sentit de Déu perseguia els pobres per 
apoderar-se fins i tot del poc que tenien i reduir-los a l’esclavatge. Avui no és gaire 
diferent. La crisi econòmica no ha impedit a molts grups de persones un enriquiment que 
sovint sembla encara més anòmal si veiem als carrers de les nostres ciutats l’ingent 
nombre de pobres mancats del necessari i que en ocasions són a més maltractats i 
explotats. Tornen a la ment les paraules de l’Apocalipsi: «Tu dius: “Sóc ric, m’he enriquit i 
no em manca res”, però no t’adones que ets el més miserable i digne de compassió, 
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pobre, cec i nu» (Ap 3,17). Passen els segles, però la condició de rics i pobres es manté 
inalterada, com si l’experiència de la història no ens hagués ensenyat res. Les paraules 
del salm, per tant, no es refereixen al passat, sinó al nostre present, exposat al judici de 
Déu. 

2. També avui hem d’anomenar les nombroses formes de noves esclavituds a les quals 
estan sotmesos milions d’homes, dones, joves i infants. 

Cada dia trobem famílies que es veuen obligades a abandonar la seva terra per buscar 
formes de subsistència en altres llocs; orfes que han perdut els seus pares o que n’han 
estat separats violentament a causa d’una explotació brutal; joves a la recerca d’una 
realització professional als quals s’impedeix l’accés al treball a causa de polítiques 
econòmiques miops; víctimes de moltes formes de violència, des de la prostitució fins a 
les drogues, i humiliades en el més profund del seu ésser. Com podem oblidar, a més, els 
milions d’immigrants víctimes de molts interessos ocults, sovint instrumentalitzats amb 
finalitats polítiques, als quals es nega la solidaritat i la igualtat? I què podem dir de les 
nombroses persones marginades i sense llar que deambulen pels carrers de les nostres 
ciutats? 

 

Sovint veiem els pobres als abocadors recollint el producte que s’ha llençat per trobar 
alguna cosa per menjar o amb què vestir-se. Convertits ells mateixos en part d’un 
abocador humà, són tractats com rebuig, sense que hi hagi cap sentiment de culpa per 
part d’aquells que són còmplices d’aquest escàndol. Considerats generalment com 
paràsits de la societat, als pobres no se’ls perdona ni tan sols la pobresa. S’està sempre 
alerta per jutjar-los. No poden permetre’s ser tímids o desanimar-se; són vistos com una 
amenaça o com incapaços, només perquè són pobres. 

Per augmentar el drama, no se’ls permet veure el final del túnel de la misèria. S’ha arribat 
fins al punt de teoritzar i realitzar una arquitectura hostil per a desfer-se de la seva 
presència, fins i tot als carrers, últims llocs d’acolliment. Deambulen d’una part a l’altra de 
la ciutat, esperant aconseguir un treball, una casa, una mica d’afecte… Qualsevol 
possibilitat que se’ls ofereixi es converteix en un raig de llum; però, fins i tot on hauria 
d’existir almenys la justícia, sovint es comprova l’encrueliment en contra seva mitjançant 
la violència de l’arbitrarietat. Es veuen obligats a treballar hores interminables sota el sol 
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abrasador per recollir els fruits de l’estació, però se’ls recompensa amb una paga irrisòria; 
no tenen seguretat en el treball ni condicions humanes que els permetin sentir-se iguals 
als altres. Per a ells no existeix el subsidi d’atur, indemnitzacions, ni tan sols la possibilitat 
de posar-se malalts. 

El salmista descriu amb realisme cru l’actitud dels rics que despullen els pobres: «Sotja 
d’amagat, com un lleó entre els matolls: és a punt per a endur-se el dissortat, el captura, i 
amb el llaç l’arrossega» (Sl 10,9). És com si per a ells es tractés d’una jornada de caça, 
en la qual els pobres són acorralats, capturats i fets esclaus. En una condició com 
aquesta, el cor de molts es tanca i es referma el desig de tornar-se invisibles. Així, veiem 
sovint una multitud de pobres tractats amb retòrica i suportats amb fàstic. Ells es tornen 

com a transparents i les seves veus ja no 
tenen força ni consistència en la societat. 
Homes i dones cada vegada més 
estranys entre les nostres cases i 
marginats en els nostres barris. 

3. El context que el salm descriu es 
tenyeix de tristesa per la injustícia, el 
sofriment i l’amargor que afecta els 
pobres. Malgrat això, s’ofereix una 
bonica definició del pobre. És aquell que 
«confia en el Senyor» (cf. v. 11) perquè 
té la certesa que mai no serà abandonat. 
El pobre, en l’Escriptura, és l’home de la 
confiança. L’autor sagrat brinda també el 
motiu d’aquesta confiança: ell «coneix el 
seu Senyor» (cf. ibid.), i en el llenguatge 
bíblic aquest «conèixer» indica una 
relació personal d’afecte i amor. 

Som davant una descripció realment impressionant que mai no ens hauríem imaginat. 
Però això no fa sinó manifestar la grandesa de Déu quan es troba amb un pobre. La seva 
força creadora supera qualsevol expectativa humana i es fa realitat en el «record» que ell 
té d’aquesta persona concreta (cf. v. 13). És precisament aquesta confiança en el Senyor, 
aquesta certesa de no ser abandonat, allò que convida a l’esperança. El pobre sap que 
Déu no pot abandonar-lo; per això viu sempre en la presència d’aquest Déu que el 
recorda. La seva ajuda va més enllà de la condició actual de sofriment per a traçar un 
camí d’alliberament que transforma el cor, perquè el sosté en el més profund. 

4. La descripció de l’acció de Déu en favor dels pobres és una tornada permanent en la 
Sagrada Escriptura. Ell és aquell que «escolta», «intervé», «protegeix», «defensa», 
«redimeix», «salva»… En definitiva, el pobre mai no trobarà Déu indiferent o silenciós 
davant la pregària. Déu és aquell que fa justícia i no oblida (cf. Sl 40,18; 70,6); de fet, és 
per a ell un refugi i no deixa d’acudir en el seu ajut (cf. Sl 10,14). 

Es poden aixecar molts murs i bloquejar les portes d’entrada amb la il·lusió de sentir-se 
segurs amb les riqueses pròpies en detriment dels qui es queden a fora. No serà així per 
sempre. El «dia del Senyor», tal com és descrit pels profetes (cf. Am 5,18; Is 2-5; Jl, 1-3), 
destruirà les barreres construïdes entre els països i substituirà l’arrogància d’uns pocs per 
la solidaritat de molts. La condició de marginació en què es veuen immerses milions de 
persones no podrà durar gaire temps. El seu crit augmenta i arriba a tota la terra. Com va 
escriure D. Primo Mazzolari: «El pobre és una protesta continuada contra les nostres 
injustícies; el pobre és un polvorí. Si els dones foc, el món esclatarà.» 
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5. No hi ha manera d’eludir la crida urgent que la Sagrada Escriptura confia als pobres. 
Onsevulga que es miri, la Paraula de Déu indica que els pobres són aquells que no tenen 
el necessari per a viure perquè depenen dels altres. Ells són l’oprimit, l’humil, el qui està 
postrat a terra. Tot i això, davant aquesta multitud innombrable d’indigents, Jesús no va 
tenir por d’identificar-se amb cada un d’ells: «Tot allò que fèieu a un d’aquests germans 
meus més petits, m’ho fèieu a mi» (Mt 25,40). Fugir d’aquesta identificació equival a 
falsificar l’Evangeli i esmorteir la revelació. El Déu que Jesús va voler revelar és aquest: 
un Pare generós, misericordiós, inesgotable en la seva bondat i gràcia, que ofereix 
esperança sobretot als qui estan desil·lusionats i privats de futur. 

Cal destacar que les benaurances amb què Jesús va inaugurar la predicació del regne de 
Déu, s’obren amb aquesta expressió: «Feliços els pobres». El sentit d’aquest anunci 
paradoxal és que el regne de Déu pertany precisament als pobres, perquè estan en 
condicions de rebre’l. Quantes persones pobres trobem cada dia! A vegades sembla que 
el pas del temps i les conquestes de la civilització n’augmenten el nombre en comptes de 
disminuir-lo. Passen els segles, i la benaurança evangèlica sembla cada vegada més 
paradoxal: els pobres són cada vegada més pobres, i en l’actualitat ho són encara més. 
Però Jesús, que ha inaugurat el seu Regne posant en el centre els pobres, vol dir-nos 
precisament això: Ell l’ha inaugurat, però ens ha confiat a nosaltres, els seus deixebles, la 
tasca de tirar-lo endavant, assumint la responsabilitat de donar esperança als pobres. Cal, 
sobretot en una època com la nostra, revifar l’esperança i restaurar la confiança. És un 
programa que la comunitat cristiana no pot subestimar. D’això en depèn que sigui creïble 
el nostre anunci i el testimoniatge dels cristians. 

 6. L’Església, sent propera als pobres, 
es reconeix com un poble estès entre 
moltes nacions la vocació de les quals és 
no permetre que ningú se senti estrany o 
exclòs, perquè implica a tots en un camí 
comú de salvació. La condició dels 
pobres obliga a no distanciar-se de cap 
manera del cos del Senyor que sofreix 
en ells. Més aviat estem cridats a tocar la 
seva carn per a comprometre’ns en 
primera persona en un servei que 
constitueix evangelització autèntica. La 
promoció dels pobres, també en 
l’aspecte social, no és un compromís 
extern a l’anunci de l’Evangeli, sinó que 
posa de manifest el realisme de la fe 
cristiana i la seva validesa històrica. 
L’amor que dona vida a la fe en Jesús no 
permet que els seus deixebles es 
tanquin en un individualisme asfixiant, soterrat en segments d’intimitat espiritual, sense 
cap influència en la vida social (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 183). 

Fa poc hem plorat la mort d’un gran apòstol dels pobres, Jean Vanier, el qual amb la seva 
dedicació va aconseguir obrir nous camins a la tasca de la promoció de les persones 
marginades. Jean Vanier va rebre de Déu el do de dedicar tota la vida als germans i 
germanes amb discapacitats greus, als quals la societat sovint tendeix a excloure. Va ser 
un «sant de la casa del costat» de la nostra; amb el seu entusiasme va saber congregar 
entorn seu a molts joves, homes i dones, que amb el seu compromís quotidià van donar 
amor i van tornar el somriure a moltes persones dèbils i fràgils, oferint-los una veritable 
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«arca» de salvació contra la marginació i la soledat. Aquest testimoniatge seu ha canviat 
la vida de moltes persones i ha ajudat el món a mirar amb altres ulls les persones més 
dèbils i fràgils. El crit dels pobres ha estat escoltat i ha produït una esperança 
indestructible, generant signes visibles i tangibles d’un amor concret que també avui 
podem reconèixer. 

7. «L’opció pels últims, per aquells que la societat descarta i rebutja (ibid., 195) és una 
opció prioritària que els deixebles de Crist estan cridats a realitzar per a no trair la 
credibilitat de l’Església i donar esperança efectiva a moltes persones indefenses. En 
elles, la caritat cristiana hi troba la verificació, perquè qui es compadeix dels seus 
sofriments amb l’amor de Crist rep força i confereix vigor a l’anunci de l’Evangeli. 

El compromís dels cristians, en ocasió d’aquesta Jornada Mundial i sobretot en la vida 
ordinària de cada dia, no consisteix només en iniciatives d’assistència que, si bé són 
encomiables i necessàries, han de tendir a incrementar en cada un l’atenció plena que es 
mereix cada persona que es troba en dificultat. «Aquesta atenció amant és l’inici d’una 
preocupació veritable» (ibid., 199) pels pobres en la recerca del seu bé veritable. No és 
fàcil ser testimonis d’esperança cristiana en el context d’una cultura consumista i de 
rebuig, orientada a acréixer el benestar superficial i efímer. Cal un canvi de mentalitat per 
a redescobrir l’essencial i donar cos i efectivitat a l’anunci del regne de Déu. 

L’esperança es comunica també a través de la consolació, que es realitza acompanyant 
els pobres no per un moment, carregat d’entusiasme, sinó amb un compromís que es 
prolonga en el temps. Els pobres obtenen una esperança vertadera no quan ens veuen 
complaguts per haver-los donat una mica del nostre temps, sinó quan reconeixen en el 
nostre sacrifici un acte d’amor gratuït que no busca recompensa. 

 8. Als nombrosos voluntaris, que moltes vegades tenen el mèrit de ser els primers a 
haver intuït la importància d’aquesta preocupació pels pobres, els demano que creixin en 
la seva dedicació. Benvolguts germans i germanes, us exhorto a descobrir en cada pobre 
que trobeu allò que ell realment necessita; a no detenir-vos davant la primera necessitat 
material, sinó a anar més enllà per a descobrir la bondat amagada en els seus cors, 
prestant atenció a la seva cultura i a les seves maneres d’expressar-se, i així poder 
entaular un diàleg veritablement fraternal. Deixem de costat les divisions que provenen de 
visions ideològiques o polítiques, fixem la mirada en l’essencial, que no requereix gaires 
paraules sinó una mirada d’amor i una mà estesa. No oblideu mai que «la pitjor 
discriminació que sofreixen els pobres és la manca d’atenció espiritual» (ibid., 200). 

Abans que res, els pobres tenen necessitat de Déu, del seu amor fet visible gràcies a 
persones santes que viuen amb ells, aquelles que en la senzillesa de la seva vida 
expressen i posen de manifest la força de l’amor cristià. Déu es val de molts camins i 
d’instruments infinits per arribar al cor de les persones. Per suposat, els pobres s’acosten 
a nosaltres també perquè els distribuïm menjar, però el que realment necessiten va més 
enllà del plat calent o de l’entrepà que els oferim. Els pobres necessiten les nostres mans 
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per a reincorporar-se, els nostres cors per a sentir de nou el calor de l’afecte, la nostra 
presència per a superar la soledat. Senzillament, ells necessiten amor. 

9. A vegades es requereix poc per a tornar l’esperança: n’hi ha prou a detenir-se, 
somriure, escoltar. Per un dia deixem de costat les estadístiques; els pobres no són 
números als quals es pugui recórrer per a presumir amb obres i projectes. Els pobres són 
persones a les quals s’ha d’anar a trobar: són joves i ancians sols als quals es pot 
convidar a entrar a casa per a compartir una menjada; homes, dones i infants que 
esperen una paraula amistosa. Els pobres ens salven perquè ens permeten trobar el 
rostre de Jesucrist. 

 Als ulls del món no sembla 
raonable pensar que la pobresa i 
la indigència puguin tenir una 
força salvadora; però és allò que 
ensenya l’Apòstol quan diu: «No 
n’hi ha gaires de savis a la 
manera d’aquest món ni gaires 
d’influents o de bona família. Ben 
al contrari, Déu ha escollit els 
insensats d’aquest món per 
confondre els savis; i ha escollit 
els febles d’aquest món per 
confondre els forts. Déu ha escollit gent que no compta, els menyspreats d’aquest món; 
ha escollit els qui no són res per anul·lar els qui són alguna cosa. Així ningú no es pot 
gloriar davant de Déu» (1Co 1,26-29). Amb els ulls humans no s’aconsegueix veure 
aquesta força salvadora; amb els ulls de la fe, en canvi, se la pot veure en acció i 
experimentar-la en primera persona. En el cor del poble de Déu que camina batega 
aquesta força salvadora que no exclou ningú i congrega a tots en una peregrinació 
veritable de conversió per a reconèixer i estimar els pobres. 

10. El Senyor no abandona aquell qui el cerca i els qui l’invoquen; «no oblida mai el clam 
de l’indefens» (Sl 9,13), perquè les seves oïdes estan atentes a la seva veu. L’esperança 
del pobre desafia les diferents situacions de mort, perquè ell se sap estimat particularment 
per Déu, i així aconsegueix vèncer el sofriment i l’exclusió. La seva condició de pobresa 
no li treu la dignitat que ha rebut del Creador; viu amb la certesa que Déu mateix la hi 
restituirà plenament, perquè ell no és indiferent a la sort dels seus fills més dèbils, al 
contrari, s’adona dels seus afanys i dolors i els agafa amb les seves mans, i a ells els 
concedeix força i valor (cf. Sl 10,14). L’esperança del pobre es consolida amb la certesa 
de ser acollit pel Senyor, de trobar en ell la justícia veritable, de ser enfortit en el seu cor 
per a continuar estimant (cf. Sl 10,17). 

La condició que es posa als deixebles del Senyor Jesús, per a ser evangelitzadors 
coherents, és sembrar signes tangibles d’esperança. A totes les comunitats cristianes i a 
tots aquells que senten la necessitat de portar esperança i consol als pobres, demano que 
es comprometin perquè aquesta Jornada Mundial pugui reforçar en molts la voluntat de 
col·laborar activament perquè ningú no se senti privat de proximitat i solidaritat. Que ens 
acompanyin les paraules del profeta que anuncia un futur diferent: «A vosaltres que 
reverencieu el meu nom, brillarà el sol de la salvació, i els seus raigs us guariran» (Ml 
3,20). 

Franciscus 

Vaticà, 13 de juny de 2019, memòria litúrgica de sant Antoni de Pàdua 
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Seguir a Jesús en el servicio a los crucificados de nuestro tiempo 

 
Vatican News 7 noviembre 2019 
María Fernanda Bernasconi 
 
Los pobres como lugar de encuentro con el Señor. Seguir a Jesús entre los crucificados y 
abrir caminos a la esperanza. Son los conceptos que el Papa Francisco manifestó a los 
participantes en la Reunión del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la 
Compañía de Jesús  

 

El Santo Padre recibió esta mañana en audiencia a los participantes en la Reunión del 
Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús, que tiene 
lugar en Roma, con ocasión del 50º aniversario de su fundación, en la sede de la Curia 
General, sobre el tema "Un camino de justicia y reconciliación: 50 años y más allá". 

En su discurso el Pontífice recordó ante todo que la Compañía de Jesús fue llamada 
desde el principio al servicio de los pobres, una vocación que San Ignacio incorporó a 
la Fórmula de 1550. También les habló de los descartados, de esa gran mayoría de gente 
dejada el margen de la sociedad, y les pidió que sigan el testamento espiritual del Padre 
Arrupe – hombre de oración – que siempre creyó que el servicio de la fe y la promoción 
de la justicia no podían separarse por estar radicalmente unidos. 

Por otra parte les pidió que no dejen de colaborar en red entre ellos y con otras 
organizaciones eclesiales y civiles para tener una palabra en defensa de los más 
desfavorecidos en este mundo cada vez más globalizado. Y globalizado con esa 
globalización que es “esférica”, que anula las identidades culturales, las identidades 
religiosas y las identidades personales, donde todo es igual. Sí, porque como afirmó el 
Papa: 

 

“ La verdadera globalización debe ser poliédrica, unirnos, pero cada uno 
conservando la propia peculiaridad ” 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/11/07/aud.html
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Tras recordar que la contemplación activa de Dios, de Dios excluido, ayuda a descubrir la 
belleza de toda persona marginada, Francisco les dijo a los jesuitas que en los pobres, 
han encontrado un lugar privilegiado de encuentro con Cristo. Y que ese es un precioso 
regalo en la vida del seguidor de Jesús: “recibir el don de encontrarse con él entre las 
víctimas y los empobrecidos”. Por eso les pidió que “no dejen de ofrecer esta familiaridad 
con los vulnerables”. 

 

“ Nuestro mundo roto y dividido necesita construir puentes para que el encuentro 
humano nos permita a cada uno descubrir en los últimos el bello rostro del 

hermano, en quien nos reconocemos, y cuya presencia, aun sin palabras, reclama 
en su necesidad nuestro cuidado y nuestra solidaridad ” 

 

Necesitamos de una verdadera revolución cultural 

El seguimiento de Jesús en estas circunstancias – añadió el Papa – conlleva un conjunto 
de tareas: comienza por el acompañamiento a las víctimas, para contemplar en ellas el 
rostro de nuestro Señor crucificado. Y continúa en la atención a las necesidades humanas 
que surgen, si bien hoy también es preciso reflexionar sobre la realidad del mundo, para 
desenmascarar sus males, para descubrir las mejores respuestas y para generar 
creatividad apostólica. Pero nuestra respuesta – dijo – no puede detenerse aquí. 

 

“Necesitamos de una verdadera ‘revolución cultural’, una transformación de 
nuestra mirada colectiva, de nuestras actitudes, de nuestros modos de percibirnos 

y de situarnos ante el mundo ” 

Francisco resaltó la importancia del trabajo lento de transformación de las estructuras, por 
medio de la participación en el diálogo público, donde se toman las decisiones que 
afectan a la vida de los últimos. Por esta razón los exhortó a que continúen con este 
empeño creativo, necesitado siempre de renovación en una sociedad de cambios 
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acelerados. “Ayuden a la Iglesia en el discernimiento – les dijo –  que hoy también 
tenemos que hacer sobre nuestros apostolados. No dejen de colaborar en red entre 
ustedes y con otras organizaciones eclesiales y civiles para tener una palabra en defensa 
de los más desfavorecidos en este mundo cada vez más globalizado”. 

 

“En el dolor de nuestros hermanos 
y de nuestra casa común 
amenazada es necesario 

contemplar el misterio del 
Crucificado para ser capaces de 
dar la vida hasta el final, como 

hicieran tantos compañeros 
jesuitas desde el año 1975 ” 

 

Y después de recordar el trigésimo 
aniversario del martirio de los jesuitas 
de la Universidad Centroamericana 
de El Salvador, el Santo Padre afirmó 
que “la vida y la muerte de los 
mártires son un aliento a nuestro 
servicio a los últimos”. 

 

El testamento del Padre Arrupe 

El Papa concluyó con una imagen de 
familia para todos ellos, tal como 
hacen los sacerdotes cuando 
entregan a la gente  una estampitas. 
Y dirigió su pensamiento al Padre 
Arrupe cuando se encontraba en 
Tailandia, en el campo de refugiados, 
con los descartados y con su 
capacidad de “padecer con esa 
gente”, con esos jesuitas que 
estaban abriendo brecha en aquel momento en todo este apostolado, y a quienes les 
pidió que no dejen la oración. “Que esta estampita – finalizó Francisco – que esta imagen, 
los acompañe siempre. Gracias”. 
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

A LOS PARTICIPANTES EN UN CONGRESO INTERNACIONAL  

DEL SECRETARIADO PARA LA JUSTICIA SOCIAL Y LA ECOLOGÍA DE LA 

COMPAÑÍA DE JESÚS 

Sala Clementina 

Jueves, 7 de noviembre de 2019 

Buenos días y bienvenidos.  

La Compañía de Jesús, lo sabemos todos, desde el principio fue llamada al servicio de los 
pobres, una vocación que san Ignacio incorporó a la Fórmula de 1550. Los jesuitas se 
dedicarían «a la defensa y propagación de la fe y al provecho de las almas en la vida y 
doctrina cristiana», así como a «reconciliar a los desavenidos, socorrer 
misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, 
y a ejercitar todas las demás obras 
de caridad»[1]. Aquello no era una 
declaración de intenciones, sino un 
modo de vida que ya habían 
experimentado, que les llenaba de 
consolación y al que se sentían 
enviados por el Señor. 

 Esa tradición ignaciana originaria ha 
llegado hasta nuestros días. El P. 
Arrupe tuvo la intención de 
fortalecerla. En la base de su 
vocación se encontraba la 
experiencia de contacto con el dolor 
humano. Años más tarde escribiría: 
«Vi (a Dios) tan cerca de los que sufren, de los que lloran, de los que naufragan en esta 
vida de desamparo, que se encendió en mí el deseo ardiente de imitarle en esta 
voluntaria proximidad a los desechos del mundo, que la sociedad desprecia»[2]. 

Hoy usamos la palabra “a los descartados”, ¿no?, y hablamos de cultura del descarte, 
esta gran mayoría de gente dejada al camino. Para mí, de este texto lo que me toca 
profundamente es el origen de donde viene. De la oración, ¿no? Arrupe era un hombre de 
oración, un hombre que peleaba con Dios todos los días, y de ahí nace esto fuerte. El P. 
Pedro siempre creyó que el servicio de la fe y la promoción de la justicia no podían 
separarse: estaban radicalmente unidas. Para él, todos los ministerios de la Compañía 
tenían que responder, a la vez, al desafío de anunciar la fe y de promover la justicia. Lo 
que hasta entonces había sido una encomienda para algunos jesuitas, debía convertirse 
en una preocupación de todos. 

Los pobres, lugar de encuentro con el Señor 

Cada año, la liturgia nos invita a contemplar a Dios en el candor de un niño excluido, que 
venía a los suyos, pero fue rechazado (cf. Jn 1,11). Según san Ignacio, una ancila 
―ancila, una persona, una joven que sirve―, asiste a la Sagrada Familia[3]. Junto a ella, 
Ignacio nos apremia a introducirnos también nosotros, «haciéndome yo un pobrecito y 
esclavito indigno, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente 
me hallase»[4]. Esto no es poesía ni publicidad, esto Ignacio lo sentía. Y lo vivía. 

Esta contemplación activa de Dios, de Dios excluido, nos ayuda a descubrir la belleza de 
toda persona marginada. Ningún servicio sustituye a «valorar al pobre en su bondad 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftn4
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propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe (Exhort. 
apost. Evangelii gaudium, 199). 

En los pobres, han encontrado ustedes un lugar privilegiado de encuentro con Cristo. Ese 
es un precioso regalo en la vida del seguidor de Jesús: recibir el don de encontrarse con 
él entre las víctimas y los empobrecidos. 

El encuentro con Cristo entre sus preferidos acrisola nuestra fe. Así sucedió en el caso de 
la Compañía, cuya experiencia con los últimos ha ahondado y fortalecido la fe. «Nuestra 
fe se ha hecho más pascual, más compasiva, más tierna, más evangélica en su 
sencillez»[5], de modo especial, en el servicio de los pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han vivido ustedes una verdadera transformación personal y corporativa en la 
contemplación callada del dolor de sus hermanos. Una transformación que es una 
conversión, un regreso a mirar el rostro del crucificado, que nos invita cada día a 
permanecer junto a él y a bajarle de la cruz. No dejen de ofrecer esta familiaridad con los 
vulnerables. Nuestro mundo roto y dividido necesita construir puentes para que el 
encuentro humano nos permita a cada uno descubrir en los últimos el bello rostro del 
hermano, en quien nos reconocemos, y cuya presencia, aun sin palabras, reclama en su 
necesidad nuestro cuidado y nuestra solidaridad. 

Seguir a Jesús entre los crucificados 

Jesús no tenía «dónde reclinar la cabeza» (Mt 8,20), entregado como estaba a 
«proclamar la buena noticia del Reino y a curar toda clase de enfermedades y dolencias» 
(Mt 4,23).  Hoy su Espíritu, vivo entre nosotros, nos mueve a seguirle en el servicio a los 
crucificados de nuestro tiempo. 

En la actualidad abundan las situaciones de injusticia y de dolor humano que todos bien 
conocemos. «Quizá se puede hablar de una tercera guerra combatida “por partes”, con 
crímenes, masacres, destrucciones» (Homilía, Redipuglia, 13 septiembre 2014). Subsiste 
la trata de personas, abundan las expresiones de xenofobia y la búsqueda egoísta del 
interés nacional, la desigualdad entre países y en el interior de los mismos crece sin que 
se encuentre remedio. Con una progresión yo diría geométrica. 

De otra parte, «nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los dos 
últimos siglos» (Enc. Laudato si’, 53). No sorprende que una vez más «los más graves 
efectos de todas las agresiones ambientales los sufra la gente más pobre» (ibíd., 48). 

Seguir a Jesús en estas circunstancias conlleva un conjunto de tareas. Comienza por el 
acompañamiento a las víctimas, para contemplar en ellas el rostro de nuestro Señor 
crucificado. Continúa en la atención a las necesidades humanas que surgen, muchas 
veces innumerables e inabordables en su conjunto. Hoy también es preciso reflexionar 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_lugar_privilegiado_de_los_pobres_en_el_Pueblo_de_Dios
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140913_omelia-sacrario-militare-redipuglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#53
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#48
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sobre la realidad del mundo, para desenmascarar sus males, para descubrir las mejores 
respuestas, para generar la creatividad apostólica y la hondura que el P. Nicolás tanto 
deseaba para la Compañía. 

Pero nuestra respuesta no puede detenerse aquí. Necesitamos de una verdadera 
«revolución cultural» (ibíd., 114), una transformación de nuestra mirada colectiva, de 
nuestras actitudes, de nuestros modos de percibirnos y de situarnos ante el mundo. 
Finalmente, los males sociales con frecuencia se enquistan en las estructuras de una 
sociedad, con un potencial de disolución y de muerte (cf. Exhort. apost. Evangelii 
gaudium, 59). De ahí la importancia del trabajo lento de transformación de las estructuras, 
por medio de la participación en el diálogo público, allí donde se toman las decisiones que 
afectan a la vida de los últimos (cf. Encuentro con los movimientos populares en Bolivia, 
Santa Cruz de la Sierra, 9 julio 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de ustedes y otros muchos jesuitas que los antecedieron pusieron en marcha 
obras de servicio a los más pobres, obras de de educación, de atención a los refugiados, 
de defensa de los derechos humanos o de servicios sociales en multitud de campos. 
Continúen con este empeño creativo, necesitado siempre de renovación en una sociedad 
de cambios acelerados. Ayuden a la Iglesia en el discernimiento que hoy también 
tenemos que hacer sobre nuestros apostolados. No dejen de colaborar en red entre 
ustedes y con otras organizaciones eclesiales y civiles para tener una palabra en defensa 
de los más desfavorecidos en este mundo cada vez más globalizado. Con esa 
globalización que es esférica, que anula las identidades culturales, las identidades 
religiosas, las identidades personales, todo es igual. La verdadera globalización debe ser 
poliédrica, unirnos, pero cada uno conservando la propia peculiaridad. 

 En el dolor de nuestros hermanos y de nuestra casa común amenazada es necesario 
contemplar el misterio del crucificado para ser capaces de dar la vida hasta el final, como 
hicieran tantos compañeros jesuitas desde el año 1975. Celebramos este año el 30 
aniversario del martirio de los jesuitas de la Universidad Centroamericana de El Salvador, 
que tanto dolor causó al P. Kolvenbach y que lo movió a pedir la ayuda de jesuitas en 
toda la Compañía. Muchos respondieron generosamente. La vida y la muerte de los 
mártires son un aliento a nuestro servicio a los últimos. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#114
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_la_inequidad_que_genera_violencia
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_la_inequidad_que_genera_violencia
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
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Y abrir caminos a la esperanza 

Nuestro mundo está necesitado de transformaciones que protejan la vida amenazada y 
defiendan a los más débiles. Buscamos cambios y muchas veces no sabemos cuáles 
deben ser, o no nos sentimos capaces de abordarlos, nos sobrepasan. 

En las fronteras de la exclusión corremos el riesgo de desesperar, si atendemos 
únicamente la lógica humana. Lo llamativo es que muchas veces las víctimas de este 
mundo no se dejan llevar por la tentación de claudicar, sino que confían y acunan la 
esperanza. 

Todos nosotros somos testigos de que «los más humildes, los explotados, los pobres y 
excluidos, pueden y hacen mucho… Cuando los pobres se organizan se convierten en 
auténticos «poetas sociales: creadores de trabajo, constructores de viviendas, 
productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial» 
(Encuentro con los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 julio 
2015). 

¿El apostolado social está para resolver problemas? Sí, pero sobre todo para promover 
procesos y alentar esperanzas. Procesos que ayuden a crecer a las personas y a las 
comunidades, que las lleven a ser conscientes de sus derechos, a desplegar sus 
capacidades y a crear su propio futuro. 

Ustedes trabajen por «la verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino escatológico, 
(y que) siempre genera historia» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 181). Compartan su 
esperanza allá donde se encuentren, para alentar, consolar, confortar y reanimar. Por 
favor, abran futuro, o para usar la expresión de un literato actual, frecuenten el futuro. 
Abran futuro, susciten posibilidades, generen alternativas, ayuden a pensar y actuar de un 
modo diverso. Cuiden su relación diaria con el Cristo resucitado y glorioso, y sean obreros 
de la caridad y sembradores de esperanza. Caminen cantando y llorando, que las luchas 
y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada no les quiten el 

gozo de la esperanza (cf. Enc. Laudato si’, 
244). 

 Quisiera terminar con una imagen ―los curas 
en las parroquias repartimos estampitas, para 
que la gente se lleve una imagen a la casa, una 
imagen nuestra de familia―. El testamento de 
Arrupe, allá en Tailandia, en el campo de 
refugiados, con los descartados, con todo lo 
que ese hombre tenía de simpatía, de padecer 
con esa gente, con esos jesuitas que estaban 
abriendo brecha en aquel momento en todo 
este apostolado, les pide una cosa: no dejen la 
oración. Fue su testamento. Dejó Tailandia ese 
día y en el avión tuvo su ictus. Que esta 
estampita, que esta imagen, los acompañe 
siempre. Gracias. 

 
[1] Fórmula del Instituto (21 julio 1550), aprobada y confirmada 
por el papa Julio III. 
[2] Este Japón increíble. Memorias del P. Arrupe, 4ª ed. 
Mensajero, Bilbao, 1991, p. 19. 
[3] Cf. Ejercicios Espirituales, 111, 114. 
[4] Ibíd. 
[5] Congregación General 34 de la Compañía de Jesús, 1995, 
d. 2, n. 1. 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_Reino_que_nos_reclama
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#244
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftnref4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191107_giustiziasociale-ecologia-gesuiti.html#_ftnref5
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El Papa pide que la economía vuelva a un enfoque ético 

 
Debora Donnini 
11 novembre 2019 
 
En su audiencia al Consejo para un capitalismo inclusivo, el Santo Padre llama a una 
profunda renovación de los corazones y de las mentes para poner a la persona en el 
centro de la vida económica, porque no se trata sólo de "tener más" sino de "ser más" 
 
En un mundo en el que los niveles de pobreza aumentan a escala mundial y prevalece la 
desigualdad, es urgente aspirar a un sistema económico justo, capaz de responder a los 
desafíos más radicales a los que se enfrentan la humanidad y el planeta. Lo recordó el 
Papa al final de la mañana al recibir en audiencia a los miembros del Consejo para un 
Capitalismo Inclusivo, que constituye uno de los resultados del Fortune - Time Global 
Forum del 2016, que asume el reto de reducir la brecha que separa a la mayoría de las 
personas de la prosperidad de la que pocos gozan.  Precisamente hace tres años, 
Francisco había recibido en audiencia a los participantes en aquel encuentro, tal como él 
mismo lo recordó, después de haber agradecido al Cardenal Peter Turkson y a cuatro 
personas que tomaron la palabra antes de su discurso. 

 
La actividad empresarial es una parte imprescindible del servicio al bien común, sobre 
todo si incluye la creación de puestos de trabajo, pero, como recordaba San Pablo VI, no 
puede limitarse al crecimiento económico, sino que también debe favorecer la promoción 
de "cada hombre y de todo el hombre".  Lo que significa – dijo el Papa Francisco – mucho 
más que "equilibrar los presupuestos, mejorar las infraestructuras u ofrecer una mayor 
variedad de bienes de consumo": se trata de una conversión para reforzar los modelos 
económicos basados en nuestra generosidad hacia los necesitados. 
 
 

“ Un sistema económico sin preocupaciones éticas no conduce a un orden social 
más justo, sino a una cultura "usa y tira" de los consumos y de los residuos. Por el 
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contrario, cuando reconocemos la dimensión moral de la vida económica, que es 
uno de los muchos aspectos de la doctrina social de la Iglesia que debe ser 

plenamente respetada, somos capaces de actuar con caridad fraterna, deseando, 
buscando y protegiendo el bien de los demás y su desarrollo integral ” 

 
De ahí que el Papa haya animado a este Consejo a perseverar en "el camino de la 
solidaridad generosa y a trabajar por el retorno de la economía y de la finanza a un 
enfoque ético que favorezca a los seres humanos".  Y subrayó que fue precisamente la 
crisis financiera que afectó al mundo en el año 2008 la que demostró que "un sistema 
económico sano no puede basarse en beneficios a corto plazo", a expensas de 
inversiones productivas, sostenibles y socialmente responsables a largo plazo. 
 
Los esfuerzos de este Consejo por el capitalismo inclusivo recuerdan, además, el llamado 
a servir al bien común tratando de aumentar los bienes de este mundo y de hacerlos más 
accesibles para todos. 
 
“ En última instancia, no se trata simplemente de ‘tener más’, sino de ‘ser más’. Lo 
que se necesita es una profunda renovación de los corazones y de las mentes para 
que la persona humana pueda estar siempre en el centro de la vida social, cultural y 

económica ” 
 
De manera que "su presencia aquí es, por tanto, un signo de esperanza" – les dijo el 
Santo Padre al concluir – a la vez que les manifestó su gratitud por el compromiso de 
promover una economía más justa y humana para construir un mundo mejor, teniendo en 
cuenta a toda la persona y a las generaciones futuras, porque un capitalismo inclusivo, 
que no descarta a nadie, es una aspiración noble, digna de esfuerzos. 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

XI Congrés de Cristianisme al Segle XXI (Segona Jornada) 
 

Cristianisme al segle XXI 

10 de novembre de 2019 

El passat dissabte va tenir lloc la segona sessió del XI Congrés de l’Associació 
«Cristianisme al segle XXI» que duia per títol ‘Discernir els canvis del món actual’. Després 
de les sessions de la vigília, que  dibuixaren una panoràmica dels problemes del món i de 
l’església (Lucetta Scaraffia) i afrontaren les desigualtats econòmiques (J. B. Casas), les 
tensions polítiques (P. Vilanova) i el problema de les migracions (A. Miret), quedaven per 
afrontar el problema ecològic i el de les tan oblidades persecucions. La jornada començà a 
les deu del matí amb una oració a càrrec del P. Joan Botam, caputxí. Assumpta Ferran, 
especialista en física de l’atmosfera, 
dissertà tot seguit sobre el tema La 
necessària transició ecològica. Abans, 
la presentà Lluís Busquets i 
Grabulosa, accentuant aquelles 
pinzellades biogràfiques de l’experta, 
que van deixar els assistents amb la 
mel a la boca i ganes d’escoltar-la. I a 
fe que no va defraudar. Començà 
exposant que la crisi climàtica  pot ser 
una oportunitat, si ens fa reflexionar a 
tots. Aclarí que els denominats 
«Objectius del mil·lenni» no s’havien 
complert i veia difícil de complir els 
actuals 17 ODS (Objectius del 
Desenvolupament Sostenible), perquè 
els uns en contradiuen d’altres i posà 
alguns exemples. En els 250 anys de 
presència dels combustibles fòssils, 
quan hi havia conflictes socials, es 
creia que amb un creixement més alt 
es resolien, sense pensar que el 
creixement —el pastís més gros— es 
feia a costa de les energies fòssils. 
¿Com casar avui dos dels ODS com són l’augment de llocs de treball i el canvi climàtic? 
Pitjor: el 7è ODS parla d’energies «netes» assequibles per a tothom, un terme discutible 
perquè pot ser un eufemisme per amagar el mot «renovables» ja que s’hi pot fer entrar 
l’energia nuclear que és més cara i més lenta i ja hauria de considerar obsoleta? Per a la 
ponent en la COP 21 del 2015 (sigles en anglès de la Conferència  de les Parts de les 
Nacions Unides per al canvi climàtic), reunida a París, 195 estats acordaren que l’augment 
de les temperatures es mantindria per sota dels 2ºC. El 2018 el Pannel intergovernamental 
per al canvi climàtic considerà una catàstrofe si se superava 1,5ºC. Avui constatem que es 
retrocedeix i s’està arribant als 3º/4ºC i s’ha de veure què es dirà a la COP 25 que s’ha de 
celebrar a Xile. La gran causa d’aquest escalfament és el transport (actualment al seva 
despesa energètica és del 43%), i no va tampoc per camins de solució vist que els cotxes 
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fabricats entre el 2017 i 2019 emeten més gasos d’efecte hivernacle; això donà ocasió a 
l’experta d’esposar el seu desacord amb la normativa que ha d’entrar en vigor a primeries 
de l’any vinent. Per a ella l’Energy Plan de Trump, agradi o no, deix clar que l’energia cara 
no és bona i que la crisi energètica va lligada al canvi climàtic. 

 

Altrament, la conferenciant 
s’ajudà d’un power point i 
començà comparant dues 
imatges del Carrer de la Font 
d’Espluga del Francolí, una del 
1923, quan la visita d’Albert 
Einstein i l’altra  recent, amb el 
carrer enfangat per les darreres 
riuades. Li serví per deixar clar 
que desastres naturals n’hi ha 
hagut sempre, i no n’hi deixarà 
d’haver malgrat l’evolució la 
ciència i la tecnologia i per posar 
en paral·lel dues personalitats 
tingudes gairebé per alineades al 
seu temps: el propi Einsteien, 
per la teoria de la relativitat 

relativa als grans cossos còsmics amb la teoria de la relativitat (per a la qual no se li concedí 
en Nobel sinó per descobrir el principi bàsic de l’actual energia fotovoltaica) i Max Plank, 
amb la teoria quàntica per a les coses més microscòpiques, el qual va escriure al primer 
una frase tan sorprenent com aquesta: «La veritat mai no s’imposa; acaba triomfant perquè 
es van morint els que la negaven». També li serví per mostrar grans manifestacions de 
joves —i ens parlà del paper de l’adolescent  Greta Thumberg i d’Alexandra Ocaso 
Cortez, la més jove congressista dels EUA—, que qualifica entre «correctes» (com els 
nostres del 14-O amb eslògans com «Si ens talleu el futur, ens trobareu al carrer»), els 
«molestos» i «els  més febles».  

 

Malgrat en alguns països, entre el 20% i el 40% del seu PIB depengui del petroli, exposà 
que s’ha proposat al 2050 com l’horitzó per reduir el 90% de gasos contaminants (El 2020 
un 50% d’energies han de ser renovables); també explicà les noves polítiques energètiques 
segons New World i denuncià els actuals lobbies contaminadors, sense deixar d’advertir 
que grans empreses com Google, Apple, Facebook o Amazon inverteixen en renovables. 
Tanmateix, malgrat el panorama descrit, dissenyà un futur confortablement optimista pel fet 
que totes les tecnologies acabaran anant amb electricitat sense energies fòssils. 
L’electricitat, que fins avui no era emmagatzemable, cada vegada ho serà més,  com ho 
prova el fet del darrer Nobel de Química atorgat a l’estudi de bateries (i consti que les 
bateries de liti, les actuals enemigues del petroli, s’iniciaren tan sols el 1991 i ara els cotxes 
en poden tenir per a 60kw/h, que equival a l’energia que despèn una llar). Per a ella, vist 
que grups de particulars poden fer-se instal·lacions d’energies renovables com la solar 
(amb preus cada vegada més baixos) i desplaçar-se amb cotxes elèctrics, un simple parc 
dels quals, esdevindrà una potent reserva d’energia, s’està vivint actualment una veritable 
revolució. Les companyies elèctriques continuaran posseint grans centrals, però, si l’actual 
86% de dependència del petroli tendeix a zero, els particulars podran treure benefici venent 
a les grans companyies —que no poden patir intermitències— l’energia sobrant. No cal dir 
que una ponència així despertà un col·loqui molt participat fins al punt que es va haver 
d’allargar l’horari previst. 
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Pilar Rahola, tot seguit, dissertà 
sobre les persecucions religioses. Fou 
presentada per Lluís Busquets, el 
qual, després de llegir el seu llibre 
S.O.S. cristians, digué que, conscient 
o no, seguia els paràmetres exposats 
a l’Associació per la professora 
Margarida Mauri seguint la petja de 
Habermas, qui,  a partir del 2001, 
dissenyà una tercera via entre 
laïcisme i laïcitat, la de la «societat 
postsecular», capaç de defensar el 
respecte perquè des de la religió es 
constitueixi un espai públic de diàleg 
crític sense menystenir la presència 
visible i la tasca de creients i no 
creients. Rahola exposà que era 
absolutament respectuosa amb el fet 
religiós i que més aviat interpel·lava 
els creients a sortir de l’armari, però 
que la seva recerca sobre les 
persecucions religioses la feia  només 
des de l’òptica dels drets humans. No 
tenia cap dubte que els cristians eren 
el grup humà més perseguit del 
planeta. I no només perquè alguns es 
trobessin com a diana terrorífica en un 
mal  lloc o moment, sinó, simplement 
per ser seguidors de la Creu. I exposà tres maneres de persecució: a) la persecució de les 
zones de conflicte, en especial el terrorisme gihadista, com a ideologia totalitària, capaç 
d’arrasar amb comunitats cristianes mil·lenàries com en el cas de Mossul (Quatre líders 
gihadistes són més seguits que Trump o el Papa); b)la persecució tràgica en països sense 
conflicte ni domini islàmic, amb una cristianofòbia institucionalitzada, com en el cas d’Aràbia 
Saudita; c) una persecució subtil que es dona en el món occidental i, també, a Sud-
Amèrica. I donà detalls i exemples de totes tres. 

 

Tot seguit es demanà per què  la premsa, fins i tot l’anglosaxona,  amaga i deixa en 
l’ostracisme el fet que s’està matant cristians arreu del món. I també musulmans islàmics, 
però aquest no era el tema. Per a ella, els occidentals som especialistes  a fer invisibles les 
tragèdies llunyanes com ho vam ser amb els gulags, amb l’holocaust, amb les matances de 
Ruanda i ara ho som davant del còlera del Iemen. I n’exposà els motius:  

1) Som una societat terriblement insensible;  

2) En certs ambients progressistes els cristians provoquen una mena d’efecte Paulov: 
tenen poder i han estat botxins (sempre et freguen per la cara les Croades) i no 
podem obtenir el rol de víctimes;  

3) Els valors del Decàleg i de l’Evangeli resulten revolucionaris enfront d’altres com els 
de la Xaria o Llei islàmica, que, fins i tot, gosà assegurar, és més obsessivament 
cristianofòbica que antisemítica. 

 

Aleshores passà a oferir algunes dades: 300 persones moren cada mes per la causa 
cristiana; 200 esglésies són arrasades; entre 800 i 1000, incendiades. L’augment d’atacs al 
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cristianisme del 2003 al 2011 ha augmentat en un 309%; 215 milions de cristians en una 
cinquantena de països  sofreixen un alt nivell de persecució (1 de cada 12 al món); en 
aquesta cinquantena de països, amb un total de 4.830 milions de persones, uns 650 milions 
són cristians perseguits (13% de la població); una quarta part dels països que han provocat 
augments de repressió són vuit règims d’Orient Mitjà i d’Àfrica del Nord, que han derivat en 
sistemes autoritaris (Argèlia, Egipte, Iran, Jordània,  territoris palestins, Qatar, Turquia i 
Emirats Àrabs); els llocs on la situació dels cristians ha empitjorat més darrerament són 
Índia, Bangladesh, Laos, Bhutan i Vietnam; dels catorze països que encapçalen la llista de 
més grans persecucions (Corea del Nord, Somàlia, Afganistan, Pakistan, Sudan, Síria, Iraq, 
Iran, Iemen, Eritrea, Líbia, Nigèria, Maldives i Aràbia Saudí), nou estan sotmesos a règims 
islamistes. I explicà el perquè, entretenint-se en alguns d’ells. I, vist que a l’ONU hi ha més 
països dictatorials que democràtics,  considerà l’Organització com un simple «Parc 
d’atraccions». Oferí encara moltes altres dades, explicà que s’han analitzat llibres a escoles 
i madrasses de certs països on des de petis s’adoctrina en la cristianofòbia. I acabà amb 
algunes conclusions: actualment hi ha més nombre de cristians perseguits que en temps de 
les catacumbes; la persecució és silenciada i volgudament invisibilitzada; en alguns països 
la persecució arriba al martiri; la cosa no millora sinó que va a pitjor; la Xaria, en alguns 
llocs, és obsessivament cristianofòbica; no es volen recopilar dades suficients; edificis i 
comunitats ancestrals, amb ritus i litúrgies, s’han perdut irremissiblement en aquests darrers 
anys. 

 

No cal dir que una intervenció així també suscità un ric i pregon debat, amb qüestions que 
Rahola respongué amb la detenció necessària, malgrat la penúria de temps. Lluitant contra 
el rellotge, l’organització del Congrés optà per  suprimir el resum de conclusions de les dues 
jornades prometent que els assistents les trobarien a la web de l’Associació i es passà, amb 
mitja hora de retard, a la cloenda, que anà a càrrec de la doctora Mercè Izquierdo, 
presidenta de «Cristianisme al segle XXI».   

 

El Congrés aplegà un centenar de persones que, als papers de valoració, qualificaren amb 
un alta puntuació les ponències i la taula rodona que s’hi havia desenvolupat. 
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“El consumisme crea addicció, frustració i insatisfacció de les 
necessitats profundes” 

Claretians.cat 

“El consum no és una realitat marginal, sinó que és un element clau i configurador de la 
realitat del sistema econòmic, del model de creixement econòmic i de desenvolupament, i 
del nostre model de vida: el consumisme”. Amb aquesta afirmació el pedagog Carles 
Armengol va motivar la formació ‘Canviar el consum per canviar la vida. Una proposta de 
conversió ecològica’, organitzada pels Missioners Claretians de Catalunya, que va tenir lloc 
dissabte a la Sala Claret de Barcelona. 

 

Armengol, que també és mestre i educador social, va descriure un sistema econòmic basat 
en creixement, en la producció i en el consum dels productes produïts. La lògica d’aquest 
model suggereix que sense consum –i sense el consegüent augment de producció– 
l’economia no tira endavant i es perden llocs de treball, en una espiral que està a la base de 
la depredació del medi ambient, la contaminació. 

 

La clau de l’estil de vida consumista, va insistir el ponent, no és la quantitat d’objectes o 
productes que consumim, sinó la ficció de pensar que, en aquest consum, satisfà les 
necessitats, sempre de manera immediata i fora d’un mateix. Però la realitat, va apuntar, és 
una altra: “El consumisme crea addicció, frustració i insatisfacció de les necessitats 
profundes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El decreixement i les 6 erres 

Armengol va argumentar que només un canvi d’estil de consum pot produir un canvi de 
vida. Així va defensar que cal anar cap a un model més aviat de decreixement, marcat per 
les famoses “6R”: reducció, reparació, reutilització, redistribució, remanufacturació i 
reciclatge. 

La Doctrina Social de l’Església il·lumina i estimula aquesta transformació d’estil de vida i de 
model econòmic. Per una banda, es tracta de revisar la pràctica de consum i la relació amb 

http://claretians.cat/2019/10/23/dissabte-2-novembre-formacio-conversio-ecologica/
http://claretians.cat/2019/10/23/dissabte-2-novembre-formacio-conversio-ecologica/
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l’entorn: respectar la integritat i els ritmes de la natura i protegir el medi ambient, fer un ús 
eficient dels recursos limitats i revisar els models de desenvolupament i progrés. 

També el papa Francesc fa una crida a la conversió ecològica integral. Un canvi profund 
que abasta la relació amb Déu, el Cosmos i els altres, i les dimensions personal, social, 
natural-ambiental, cultural, econòmica. 

 

Aquesta conversió ha de portar a un estil de vida de “baix consum”: “desmercantilitzar la 
vida quotidiana” i assumir un consum responsable a nivell personal i ambiental. Segons 
Armengol, el canvi és possible i desitjable i obre les persones a noves dimensions. 

 

Prendre consciència i recuperar la llibertat 

Per trencar amb la dinàmica consumista, primer cal prendre’n consciència, trencar 
automatismes inconscients, aturar-se, recuperar la llibertat i decidir. Segons Armengol, el 
canvi en l’estil de vida, propiciat pel canvi en el consum, es guia per la consigna “menys és 
més”, de cara a una “vida bona” caracteritzada per la simplicitat, la senzillesa, la sobrietat, 
l’alentiment del temps, l’atenció plena al que vivim, la valoració del descans i la dimensió 
celebrativa. 

 

Armengol és autor d’un llibre dedicat a aquesta qüestió que va ser guardonat amb el premi 
Joan Profitós d’Assaig Pedagògic 2019 i publicat per l’Editorial Claret. 

 

 

 

http://claretians.cat/2019/06/27/carles-armengol-canviar-consum-conscient-criteri/
http://claretians.cat/2019/06/27/carles-armengol-canviar-consum-conscient-criteri/
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Asignaturas pendientes. Una más: la revolución feminista 

 

Antonio Osuna Fernández-Largo O.P. 

Dominicos.org 5 de novembre de 2019 
 

El feminismo es la revolución más importante de la 
segunda mitad del siglo XX o de la postguerra. Y no 
ha terminado todavía. La conciencia de la 
discriminación, infravaloración y postergación de la 
mujer en la vida social humana hasta reducirla a un 
objeto de consumo se ha prolongado durante siglos. 
Y aun no ha terminado. La inferioridad de las 
naciones que todavía mantienen esa discriminación 
es, ante todo, en razón de no aceptar esta 
revolución. 
 

La revolución todavía está pendiente. No sólo 
porque conviven culturas donde no ha llegado tal revolución con otras donde ya es eficaz, 
sino también porque la igualdad alcanzada es todavía formal  y como de leyes, pero se 
descuida totalmente lo que es aportación de cada sexo, sacando de sí lo mejor que tiene y 
poniendo todas sus facultades al servicio de la totalidad de la vida humana. No digamos 
nada de los lugares donde el feminismo lo ha acaparado en exclusiva una mentalidad de 
izquierdas, como si fuera un eslogan de partido y no un progreso de la humanidad en su 
totalidad. 
 

Incluso la Iglesia tenía que ser sensible a este movimiento. Ella ha nacido y ha pervivido 
siglos en culturas patriarcales y, casi siempre, abiertamente machistas y esto se le ha 
pagado e impregnado su vida. En la Iglesia muchas leyes y prácticas atufan a machismo. 
Este la ha contaminado a lo largo de su historia pues se ha desarrollado principalmente 
bajo culturas abiertamente machistas. La inculturación de la Iglesia, tan socorrida en estos 
tiempos, tiene también el lado oscuro de contaminarse de la cultura en la que se vive. Está 
más que nadie obligada a este cambio de mentalidad y costumbres machistas o dejará de 
ser testigo creíble para la humanidad. 
 

Las mujeres en la Iglesia introducen el contrapeso al clericalismo, que tantas veces ha 
denunciado el Papa como el mal social de la Iglesia presente. Y, por fin, a ver si los 
entendidos nos aclaran lo de las diaconisas, que llevan ya mucho tiempo estudiándolo. Ese 
clericalismo es ostensible sobremanera en la legislación sobre la vida religiosa femenina, 
llena de desconfianzas, cautelas y suspicacias con quienes constituyen un estado de vida 
honorable, según dicen. 
 

El peso de la cultura patriarcal es todavía muy significativo. Espacios como la política, la 
empresa, ejercicio de la autoridad… tienen todavía un rostro masculino que los delata. 
Faltan modelos femeninos de liderazgo en esos campos. Y eso también sucede en la 
Iglesia, donde las mujeres cristianas no tienen un espacio que les defina y les represente 
singularmente. Y, acentúo, en la Iglesia, donde ministerio eclesiástico y poder han ido 
siempre muy juntos y todo gobierno y poder de dirección ha estado asociado al mundo 
masculino. Tan solo en el elenco de santidad después de la muerte hay lugar para el 
elemento femenino. 

Dios sale al encuentro indistintamente de hombres y mujeres. La salvación es para todos, 
hombres y mujeres. Hombres y mujeres van buscando a Dios atendiendo solo a su buena 
voluntad, no al género. 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Estadístiques de l'església catòlica 2019 

 
Vatican.va 19.10.2019  
Butlletí Santa Seu 
 
Con ocasión de la 93ª Jornada Mundial de las Misiones, el domingo 20 de octubre de 
2019, que se celebra en el marco del Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019, 
convocado por el Papa Francisco en el centenario de la Carta Apostólica "Maximum illud" 
de Benedicto XV, la Agencia Fides presenta, como de costumbre, algunas estadísticas 
elegidas para ofrecer una visión panorámica de la Iglesia en el mundo. Los cuadros están 
tomados del último "Anuario estadístico de la Iglesia" publicado (actualizado al 31 de 
diciembre de 2017) y se refieren a los miembros de la Iglesia, a las estructuras pastorales, 
a las actividades en el ámbito de la salud, el bienestar y la educación. Entre paréntesis se 
indica la variación, aumento (+) o disminución (-) respecto al año anterior (2016), según la 
comparación realizada por la Agencia Fides. Finalmente, se da el cuadro de las 
Circunscripciones eclesiásticas confiadas a la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos. 

Población mundial 

Al 31 de diciembre de 2017, la población mundial era de 7.408.374.000 habitantes, lo que 
representa un aumento de 56.085.000 habitantes con respecto al año anterior. El 
incremento global, casi la mitad respecto al año anterior, también afecta en este año a 
todos los continentes, incluida Europa, en el tercer año de crecimiento tras el descenso de 
los años anteriores. Los aumentos más significativos se producen una vez más en África 
(+33.572.000) y Asia (+11.975.000), seguidos de América (+8.738.000), Europa 
(+1.059.000) y Oceanía (+741.000). 

Número de católicos y porcentaje 

Esa misma fecha, el 31 de diciembre de 2017, el número de católicos era de 
1.313.278.000, con un aumento general de 14.219.000, casi el mismo que el año anterior. 
El aumento afecta a todos los continentes, incluida Europa (+259.000), tras tres años 
consecutivos de descenso. Como en el pasado, es más marcada en África (+5.605.000) y 
América (+6.083.000), seguida de Asia (+2.080.000) y Oceanía (+191.000). 

El porcentaje mundial de católicos aumentó un 0,06%, recuperando la disminución del 
año anterior (-0,05%), alcanzando el 17,73%. En cuanto a los continentes, se registraron 
aumentos en América (+0,05) y Asia (+0,03), disminuciones en África (-0,07), Europa (-
0,02) y Oceanía (-0,01). 

Habitantes y católicos por sacerdote 

El número de habitantes por sacerdote aumentó de nuevo este año, en un total de 132, 
llegando a 14.468. El desglose por continentes muestra aumentos en África (+49), 
América (+69), Europa (+75) y Oceanía (+337). La única disminución, también este año, 
en Asia (- 887). 

El número de católicos por sacerdote aumentó en 38, casi la misma cifra que el año 
anterior (+39), alcanzando la cifra de 3.168. Hubo aumentos en América (+48), Europa 
(+29), Oceanía (+87). Al igual que el año anterior, se confirmó una disminución en Asia (-
15), a la que se añadió la de África (-9). 
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Circunscripciones eclesiásticas y estaciones misioneras 

Las Circunscripciones eclesiásticas aumentaron solamente 1 unidad en comparación con 
el año anterior, alcanzando 3.017. Se han creado nuevas circunscripciones en Asia (+2) 
mientras que en América una ha disminuido (-1), los otros continentes no muestran 
variaciones. 

Hay un total de 2.659 estaciones misioneras con sacerdotes residentes (+519). 
Disminuyeron por segundo año consecutivo en África (-47), a la que se añade Europa (-
44), mientras que aumentaron en América (+460), Asia (+133) y Oceanía (+17). Las 
estaciones misioneras sin sacerdotes residentes disminuyeron en todos los continentes, 
en un total de 4.696 unidades, distribuidas de la siguiente manera: en África (-1.448), en 
América (-1.333), en Asia (-1.899), en Europa (-13) y en Oceanía (-3). 

Obispos 

El número total de obispos en el mundo aumentó de 36 unidades  llegando este año a 
5.389. También este año ha aumentado el número de obispos tanto diocesanos como 
religiosos. Los obispos diocesanos son 4.116 (26 más), mientras los obispos religiosos 
son 1.273 (10 más). 

El aumento del número de obispos diocesanos concierne a todos los continentes, con la 
excepción de la ligera disminución en África (-1): América (+18), Asia (+1), Europa (+5), 
Oceanía (+3). Los obispos religiosos aumentaron en África (+7) y América (+5), mientras 
que disminuyeron en Asia (-2) y se mantuvieron estables en Europa y Oceanía. 

Sacerdotes 

El número total de sacerdotes en el mundo ha disminuido de nuevo este año, alcanzando 
una cifra de 414.582 (-387). Europa (-2.946) volvió a registrar un descenso significativo, al 
que se sumó el de Oceanía (-97) este año. Los aumentos se registraron en África 
(+1.192), América (+40) y Asia (+1.424). 

Los sacerdotes diocesanos en el mundo disminuyeron en 21 unidades, alcanzando el 
número de 281.810, con una disminución, también este año, en Europa (-2.048), mayor 
que en el pasado, a la que se añade Oceanía (-36). Los aumentos se registraron en África 
(+959), América (+404) y Asia (+700). 

El número de sacerdotes religiosos se redujo por un total de 366 unidades, lo que 
confirma la tendencia de los últimos años, y hoy son 132.772. Consolidando la tendencia 
de los últimos años, crecen en África (+233) y Asia (+724), disminuyen en América (-364), 
Europa (-898), Oceanía (-61). 

Diáconos permanentes 

Los diáconos permanentes en el mundo continúan aumentando, este año en 582 
unidades, alcanzando la cifra de 46,894. El aumento más significativo se confirma una vez 
más en América (+408), seguida de Europa (+142), Asia (+28) y Oceanía (+11). Este año, 
la única disminución se produce en África (-7). 

Hay 46.192 diáconos permanentes diocesanos en el mundo, con un aumento general de 
583 unidades. Crecen en todas partes excepto en África (-3): América (+434), Asia (+5), 
Europa (+140), Oceanía (+7). 

Hay 702 diáconos religiosos permanentes, con una disminución de 1 unidad en 
comparación con el año anterior. Disminuciones en África (-4) y América (-26), aumentos 
en Asia (+23), Europa (+2), Oceanía (+4). 
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Religiosas y religiosos 

Los religiosos no sacerdotes disminuyeron por quinto año consecutivo de 1.090 unidades 
pasando a ser 51.535. Las disminuciones se registran en todo el mundo excepto en África 
(+48), América (-403), Asia (-127), Europa (-525) y Oceanía (-83). También se confirma la 
tendencia a la disminución global del número de religiosas, con 10.535, como en el año 
anterior.  En la actualidad son  648.910. Los aumentos son, una vez más, en África 
(+1.489) y Asia (+1.118), y las disminuciones en América (-4.893), Europa (-7.960) y 
Oceanía (-289). 

Institutos seculares 

Hay un total de 585 miembros de Institutos seculares masculinos, que han disminuido (-
33) por segundo año consecutivo, en todos los continentes, a excepción de Oceanía, 
donde no se registran variaciones, en África (-8), en América (-6), en Asia (-7), en Europa 
(-12). 

Los miembros de los institutos seculares femeninos han disminuido en un total de 343 
unidades, para un total de 22.057 miembros. Aumentan en África (+37) y Asia (+58), 
disminuyen en América (-51), Europa (-385) y Oceanía (-2). 

Misioneros laicos y catequistas 

El número de laicos misioneros en el mundo es igual a 355.800, con un aumento global 
de 1.057 unidades, distribuidas de la siguiente manera: Europa (+836), América (+691), 
Asia (+454) y Oceanía (+23). Sólo disminuye en África (-947). 

El número de catequistas en el mundo aumentó en un total de 34.032 unidades, mientras 
el año anterior  habían disminuido: son en total  3.120.321. Única disminución en Europa 
(-2.897). Aumentan en África (+11.405), América (+22.532), Asia (+2.699) y Oceanía 
(+293). 

Seminaristas mayores 

El número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos, disminuyó de nuevo este 
año, por un total de 832 unidades, alcanzando así la cifra de 115.328. El incremento se 
registró en África (+786) y Oceanía (+21). Disminuyen en América (-853), Asia (-385) y 
Europa (-401). 

Hay 70.706 seminaristas diocesanos (-411 en comparación con el año anterior) y 44.622 
seminaristas religiosos (-421). Para los seminaristas diocesanos mayores, los aumentos 
interesan a África (+505) y Oceanía (+17), y las disminuciones a América (-376), Asia (-
202) y Europa (-355). 

Los seminaristas mayores religiosos aumentaron en África (+281) y Oceanía (+4), 
mientras que disminuyeron en América (-477), Asia (-183) y Europa (-46). 

Seminaristas menores 

El número total de seminaristas menores, diocesanos y religiosos, por segundo año 
consecutivo ha disminuido, este año en 835 unidades, alcanzando la cifra de 100.781. 
Han disminuido en todos los continentes excepto en Asia (+82) y Oceanía, sin 
variaciones: África (-403), América (-347), Europa (-167). 

Hay 78.336 seminaristas menores diocesanos (-33) y 22.445 seminaristas religiosos (-
802). Para los seminaristas diocesanos el aumento se registra en Asia (+367) y Oceanía 
(+7). La disminución en África (-18), América (-269), Europa (-120). 
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Los seminaristas menores religiosos, por otra parte, están disminuyendo en todas partes: 
en África (-385), América (-78), Asia (-285), Europa (-47) y Oceanía (-7). 

Institutos de instrucción y educación 

En el campo de la educación y la instrucción, la Iglesia administra 71.305 escuelas 
maternales en todo el mundo, a los que asisten 7.303.839 alumnos; 101.527 escuelas 
primarias para 34.558.527 alumnos; 48.560 escuelas secundarias para 20.320.592 
alumnos. Además, hay 2.345.799 estudiantes de escuelas superiores y  2.945.295 
estudiantes universitarios. 

Instituciones sanitarias, de beneficencia y asistencia 

Las instituciones de beneficencia y asistenciales dirigidas por la Iglesia en todo el mundo 
incluyen: 5.269 hospitales con la mayor presencia en América (1.399) y África (1.367); 
16.068 dispensarios, la mayoría en África (5.907), América (4.330) y Asia (2.919); 646 
leproserías distribuidas principalmente en Asia (362) y África (229); 15.735 hogares para 
ancianos, enfermos crónicos y discapacitados, principalmente en Europa (8.475) y 
América (3.596); 9.813 orfanatos, principalmente en Asia (3.473); 10.492 jardines de 
infancia con el mayor número en América (3.153) y Asia (2.900); 13.065 consultorios 
matrimoniales, principalmente en Europa (5.676) y América (4.798); 3.169 centros 
educativos o de rehabilitación social y 31.182 instituciones de otro tipo. 

Circunscripciones eclesiásticas dependientes de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos. 

Las circunscripciones eclesiásticas dependientes de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos (Cep) son un total de 1.115, según la última variación 
registrada. La mayoría de las circunscripciones eclesiásticas confiadas a Propaganda 
Fide se encuentran en África (511) y Asia (484). Le siguen América (74) y Oceanía (46). 
(S.L.) (Agencia Fides 20/10/2019) 

 

CUADROS ESTADÍSTICOS 

Datos del último  “Anuario Estadístico de la Iglesia” elaborados por la Agencia Fides. 

Entre paréntesis la variación aumento (+) o disminución (-), respecto al año anterior. 

POBLACIÓN MUNDIAL – CATÓLICOS 

Continentes Población Católicos  Porcentaje 

África 1.220.670.000 
(+33.572.000) 

234.040.000 (+5.605.000) 19,17% (-0,07) 

América 999.485.000 (+8.738.000) 637.374.000 (+6.083.000) 63,77% (+0,05) 

Asia 4.428.782.000 
(+11.975.000) 

145.448.000 (+2.080.000) 3,28% (+0,03) 

Europa 719.077.000 (+1.059.000) 285.771.000 (+259.000) 39,74% (-0,02) 

Oceanía 40.360.000 (+741.000) 10.644.000 (+191.000) 26,37 (-0,01) 

Total 7.408.374.000 
(+56.085.000) 

1.313.278.000 
(+14.219.000) 

17,73 (+0,06) 
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HABITANTES/CATÓLICOS  POR SACERDOTE 

Continentes Habitantes por sacerdote Católicos  por sacerdote 

África 26.296 (+49) 5.042 (-9) 

América 8.160 (+69) 5.204 (+48) 

Asia 44.761 (-887) 2.157 (-15) 

Europa 4.142 (+75) 1.646 (+29) 

Oceanía 8.734 (+337) 2.303 (+87) 

Total 14.468 (+132) 3.168 (+38) 

 

 

 

CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS – ESTACIONES MISIONERAS 

Continentes Circunscripciones 
eclesiásticas 

Estaciones misioneras con 
sacerdote residente 

Estaciones misioneras sin 
sacerdote residente 

África 541 (=) 302 (-47) 77.583 (-1.448) 

América 1.093 (-1) 978 (+460) 21.102 (-1.333) 

Asia 543 (+2) 932 (+133) 37.838 (-1.899) 

Europa 759 (=) 388 (-44) 527 (-13) 

Oceanía 81 (=) 59 (+17) 741 (-3) 

Total 3.017 (+1) 2.659 (+519) 137.791 (-4.696) 

 

 

 

OBISPOS 

Continentes Total Obispos Obispos diocesanos Obispos religiosos  

África 722 (+6) 507 (-1) 215 (+7) 

América 2.042 (+23) 1.472 (+18) 570 (+5) 

Asia 800 (-1) 611 (+1) 189 (-2) 

Europa 1.690 (+5) 1.441 (+5) 249 (=) 

Oceanía 135 (+3) 85 (+3) 50 (=) 

Total 5.389 (+36) 4.116 (+26) 1.273 (+10) 
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SACERDOTES 

Continentes Total Sacerdotes Sacerdotes diocesanos Sacerdotes religiosos 

África 46.421 (+1.192) 32.480 (+959) 13.941 (+233) 

América 122.487 (+40) 85.233 (+404) 37.254 (-364) 

Asia 67.442 (+1.424) 38.422 (+700) 29.020 (+724) 

Europa 173.611(-2.946) 122.900 (-2.048) 50.711 (-898) 

Oceanía 4.621 (-97) 2.775 (-36) 1.846 (-61) 

Total 414.582 (-387) 281.810 (-21) 132.772 (-366) 

 

 

DIÁCONOS PERMANENTES 

Continentes Total Diáconos 
permanentes 

Diáconos permanentes 
diocesanos 

Diáconos permanentes 
religiosos 

África 465 (-7) 430 (-3) 35 (-4) 

América 30.813 (+408) 30.620 (+434) 193 (-26) 

Asia 346 (+28) 221 (+5) 125 (+23) 

Europa 14.819 (+142) 14.476 (+140) 343 (+2) 

Oceanía 451 (+11) 445 (+7) 6 (+4) 

Total 46.894 (+582) 46.192 (+583) 702 (-1) 

 

 

RELIGIOSOS (NO SACERDOTES) Y RELIGIOSAS 

Continentes Religiosos no sacerdotes 

  

Religiosas 

África 8.779 (+48) 73.999 (+1.489) 

América 14.415 (-403) 163.285 (-4.893) 

Asia 12.193 (-127) 172.947 (+1.118) 

Europa 14.865 (-525) 231.413 (-7.960) 

Oceanía 1.283 (-83) 7.266 (-289) 

Total 51.535 (-1.090) 648.910 (-10.535) 
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MIEMBROS DE LOS INSTITUTOS SECULARES 

Continentes Miembros de Institutos Seculares 
Masculinos 

Miembros de Institutos Seculares 
Femeninos 

África 86 (-8) 1.162 (+37) 

América 168 (-6) 5.365 (-51) 

Asia 48 (-7) 1.915 (+58) 

Europa 282 (-12) 13.579 (-385) 

Oceanía 1 (=) 36 (-2) 

Total 585 (-33) 22.057 (-343) 

 

 

MISIONEROS LAICOS, CATEQUISTAS 

Continentes Misioneros laicos Catequistas 

África 7.726 (-947) 427.278 (+11.405) 

América 306.803 (+691) 1.778.279 (+22.532) 

Asia 29.687 (+454) 376.314 (+2.699) 

Europa 11.428 (+836) 523.726 (-2.897) 

Oceanía 156 (+23) 14.724 (+293) 

Total 355.800 (+1.057) 3.120.321 (+34.032) 

 

 

 

SEMINARISTAS MAYORES– DIOCESANOS Y RELIGIOSOS 

Continentes Total Seminaristas 
mayores 

Seminaristas mayores 
diocesanos 

Seminaristas mayores 
religiosos 

África 31.248 (+786) 21.026 (+505) 10.222 (+281) 

América 31.536 (-853) 22.200 (-376) 9.336 (-477) 

Asia 34.365 (-385) 16.176 (-202) 18.189 (-183) 

Europa 17.214 (-401) 10.692 (-355) 6.522 (-46) 

Oceanía 965 (+21) 612 (+17) 353 (+4) 

Total 115.328 (-832) 70.706 (-411) 44.622 (-421) 
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SEMINARISTAS MENORES – DIOCESANOS Y RELIGIOSOS 

Continentes Total Seminaristas 
menores 

Seminaristas menores 
diocesanos 

Seminaristas menores 
religiosos 

África 53.781 (-403) 47.595 (-18) 6.186 (-385) 

América 12.635 (-347) 9.410 (-269) 3.225 (-78) 

Asia 25.066 (+82) 15.712 (+367) 9.354 (-285) 

Europa 9.089 (-167) 5.444 (-120) 3.645 (-47) 

Oceanía 210 (=) 175 (+7) 35 (-7) 

Total 100.781 (-835) 78.336 (-33) 22.445 (-802) 

 

 

ESCUELAS Y ALUMNOS 
 

MATERNA 

Institutos 

MATERNA 

Alumnos 

PRIMARIAS 

Institutos 

PRIMARIAS 

Alumnos 

SECOND. 

Institutos 

SECOND. 

Alumnos 

SUPERIORES 

Alumnos 

UNIVERSID 

Alumnos 

África 18.813 2.251.425 45.088 19.170.537 15.238 6.367.769 114.086 127.009 

América 15.205 1.242.021 20.599 6.012.055 11.828 3.905.640 612.964 1.776.150 

Asia 13.460 1.861.409 15.841 5.536.204 11.270 5.909.398 1.287.231 421.364 

Europa 22.327 1.873.860 15.590 3.066.847 9.511 3.637.840 320.777 585.140 

Oceanía 1.500 75.124 4.409 772.884 713 499.945 10.741 35.632 

Total 71.305 7.303.839 101.527 34.558.527 48.560 20.320.592 2.345.799 2.945.295 

 

 

INSTITUTOS SANITARIOS, DE ASISTENCIA Y BENEFICENCIA 

Continen
tes 

Hospitales Dispen
sarios 

Lepro
serías 

Casas para 
ancianos, enfermos 

crónicos, 
discapacitados 

 

Orfanatos Jardines 
de 

Infancia 

Consulto
rio 

Matrimon
. 

Centro
s 

Educa
ción o 
reeduc
ación 

Otras 
institucione
s 

África 1.367 5.907 229 683 1.663 1.765 1.504 245 1.137 

América 1.399 4.330 47 3.596 2.308 3.153 4.798 1.577 12.458 

Asia 1.160 2.919 362 2.620 3.473 2.900 863 503 2.372 

Europa 1.038 2.361 7 8.475 2.269 2.533 5.676 778 14.977 

Oceanía 305 551 1 361 100 141 224 66 238 

Total 5.269 16.068 646 15.735 9.813 10.492 13.065 3.169 31.182 
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CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS DEPENDIENTES DE LA CONGREGACIÓN 
PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS 

La Congregación para la Evangelización de los Pueblos está al servicio del Santo Padre 
como "centro de promoción, dirección y coordinación"  tanto de la acción evangelizadora 
de los pueblos como de la cooperación misionera en el mundo (cf. Ad Gentes, 29; Pastor 
bonus, 85). 

La Iglesia, fiel al mandato de Jesucristo, desde sus orígenes ha proclamado siempre el 
Evangelio a todas las gentes. Ante las nuevas exigencias de la evangelización, en el siglo 
XVI comenzó a establecer estructuras específicas para cumplir su compromiso misionero. 
En 1622 el Papa Gregorio XV fundó la "Sagrada Congregación para la Propagación de la 
Fe", asignándole la tarea de "predicar y proclamar el Evangelio y la doctrina católica en 
todas las misiones" y confiriéndole el poder de decisión necesario para asegurar la 
rapidez y eficacia de este gran compromiso. En 1627 el Papa Urbano VIII fundó el Colegio 
Urbano de Propaganda Fide, para la formación del clero secular para las misiones, y la 
Imprenta Políglota para imprimir documentos y textos en las diferentes lenguas de los 
pueblos. 

La Constitución Apostólica "Pastor Bonus" de Juan Pablo II confirmó el principio general 
de jurisdicción enunciado por el Concilio Vaticano II (cf. Ad Gentes, 29), que dice: "Es 
responsabilidad de la Congregación dirigir y coordinar en todo el mundo el trabajo mismo 
de evangelización de los pueblos y de cooperación misionera" (85). 

Entre los objetivos principales del Dicasterio Misionero están: asegurar una adecuada 
distribución de los misioneros; velar por la formación del clero secular y de los 
catequistas; confiar la evangelización de los territorios de misión a los Institutos, a las 
Sociedades Religiosas o a las Iglesias particulares. 

Número total de circunscripciones dependientes de la Cep: 1.115 

(Actualizado con arreglo a la última modificación el 12 de septiembre de 2019) 

 Continente  AD D AT VA PA M PT AA OM TOTALE 

África 93 392 - 20 2 1 - - 3 511 

América 7 23 - 40 1 2 1 - - 74 

Asia 77 345 1 17 34 3 - 5 2 484 

Oceanía 11 31 - - 1 2 - - 1 46 

TOTAL 188 791 1 77 38 8 1 5 6 1.115 

  

Leyenda: Archidiócesis (AD), Diócesis (D), Abadías territoriales (AT), Vicariatos apostólicos (VA), 
Prefecturas apostólicas (PA), Misiones sui juris (M), Prelaturas territoriales (PT), Administraciones 
apostólicas (AA), Ordinariatos militares (OM). 
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¿Me perdono a mi misma/o? 

 

Catalunya Religió/ Blogs Cristianisme i Justícia 

Maria Labernia 

 

[Este escrito surge como reflexión al finalizar la primera sesión del curso “Fundamentos 
para una cultura de la reconciliación”, de Maite Valls. Podéis encontrar la información del 
curso aquí, y la pequeña entrevista a Maite Valls previa a la sesión, aquí]. 

*** 

 

He tenido la oportunidad de escuchar a Maite Valls rjm hablando sobre el perdón en 
muchas ocasiones, pero siempre me aporta novedad. Comenzaba la exposición diciendo: 
“Perdonarse a uno mismo no es un camino fácil; no es fácil perdonar”. Se agradece la 
sinceridad y la claridad porque ciertamente no es un camino fácil, aunque lo que sí nos 
trasmitió es que perdonarse a uno mismo es un camino esencial y que vale la pena 
recorrerlo para vivir en plenitud. 

 

“El perdón es un camino, es un proceso. Perdonar es una gracia, es como un nudo 
que se desata dentro de ti“. Añadiría que el perdón es un camino al que estamos 
llamados atravesar con valentía, acompañados por otros que nos aporten objetividad, 
escucha, que nos ayuden a “abrir el corazón” y a curar las heridas. 

 

Hay tres puntos de su exposición que me han resonado con fuerza y que resumo así: 

 

La importancia de conocernos por dentro 

“En el inconsciente está el tesoro de la profundidad que tanto buscamos. Es aquí donde 
surgen las preguntas: ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué no entiendo esto? 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/cristianisme-justicia/me-perdono-mi-mismao-243963
https://www.cristianismeijusticia.net/civicrm/event/info?id=279
https://www.youtube.com/watch?v=N6hEgCB9sLQ
https://www.catalunyareligio.cat/ca/?p=13740
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¿Por qué me pasa esto? Nos puede ayudar mucho en este camino interior mirarnos hacia 
dentro y ver como funcionamos”. Hacernos conscientes de cuáles mecanismos de defensa 
se activan frente a un conflicto: la represión, la proyección, la negación, etc. Abrirnos a las 
preguntas nos ayuda a entrar en esta profundidad que buscamos y a la que somos 
llamados. 

 

La importancia de saber cómo me situó delante del conflicto 

“Es importante poder cambiar la visión que tengo sobre el conflicto; esto me ayudará 
afrontarlo de una forma positiva”. 

1. ¿Los conflictos los veo como algo negativo? ¿Son un signo de guerra para mí? ¿Son 
una experiencia desagradable? ¿Los afronto? ¿Soy resistente al cambio? 

2. “Siempre existirán los conflictos”. ¿Vivo los conflictos desde la resignación y el 
conformismo? ¿Intento evitarlos, por miedo, por pereza, por vergüenza? 

3. ¿Veo los conflictos como algo que es necesario? ¿Son una palanca de crecimiento? 
¿Lo vivo como un camino de crecimiento interno, como una oportunidad para 
cambiar algo? ¿Creo que es un indicador de que la relación está viva? ¿Afronto los 
conflictos e intento entrar en dialogo con ellos? 

 

La importancia de tomar conciencia del rechazo a uno mismo; unas claves para 
aceptarnos y aceptar 

“Cuando aparece la ofensa la persona queda encerrada sobre sí misma o surge la culpa; 
siente humillación y vergüenza.” 

1. ¿Me siento decepcionada/o por no haber estado a la altura de un proyecto real, 
importante? “Hace falta aceptar la finitud, que somos débiles y frágiles. Si somos 
capaces de aceptar que somos débiles, probamos la humildad, que es la virtud 
necesaria para perdonarse a uno mismo”. 

2. ¿He recibido mensajes negativos procedentes de personas importantes? Palabras 
desagradables, comparaciones, etiquetas recibidas. “La propia sombra de la 
personalidad se compone de todos los aspectos de la persona que no se han podido 
desarrollar”. Ponerse en la piel del agresor: ¿Que quería está persona? ¿Qué 
necesitaba? 

3. Identificación con el agresor, medio para dejar de sentirse una víctima. “Pero que 
tonta he sido aquí”. ¿Cómo te hablas a ti misma/o? “Ayuda la aceptación de uno 
mismo y el perdón. Cuando aceptamos la propia pequeñez, fragilidad, nos 
abrimos al perdón de uno mismo y de los demás. Surge el “quiero perdonarme 
por ser humano”. 

 

Maite nos decía: “De lo que no somos conscientes, pero actuamos, lo único que podemos 
hacer es ganar en conciencia, poner nombre a lo que sentimos y pensamos. Las grandes 
cosas en la vida se tienen que hacer en equipo, por eso abrir el corazón con otra persona 
nos puede ayudar a recorrer este camino del perdón a uno mismo y a los demás”. 

 

Que sepamos mirarnos hacia adentro, aceptar nuestra realidad y fragilidad, que cada día 
ganemos en conciencia para que desde la experiencia de sentirnos amados y perdonados, 
podamos desplegarnos en y con toda nuestra profundidad. 
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Trobada catalana del preCongrés de Laics 2020 a Barcelona 

 

Conferència Episcopal Tarraconense 
11/11/2019  
Representants de les diòcesis amb seu a Catalunya van celebrar el dissabte dia 9 de 
novembre al col·legi La Salle Bonanova de Barcelona, el PreCongrés de Laics 2020 com a 
primera etapa del procés de preparació al Congrés de Laics Poble de Déu “en sortida” que 
tindrà lloc a Madrid del 14 al 16 de febrer de 2020. En aquesta trobada interdiocesana es 
van compartir les aportacions que els diversos grups de treball i reflexió havien elaborat a 
partir del document inicial del congrés. 
 

La matinal va començar amb la pregària de l’hora menor i amb la salutació de Mons. 
Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona. Seguidament, l’arquebisbe de Tarragona, Mons. 
Joan Planellas, va impartir la ponència “El laic cristià en l’Església i en el món. Una teologia 
del laïcat en la preparació del Congrés de Laics”. La seva aportació va començar tractant 
l’espiritualitat laïcal demanant que l’Esperit rejoveneixi l’Església per mitjà d’una conversió 
en la vida dels deixebles missioners. Després d’explicar alguns elements de l’espiritualitat 
laïcal va passar a tractar la teologia del laïcat per acabar amb un elenc dels principals trets 
que defineixen el perfil del laic cristià. 

 

El temps que va seguir al descans va estar centrat en el treball que s’havia realitzat en la 
mateixa sala a partir de les preguntes que es derivaven del document de treball del 
congrés. La participació de tots els membres i la possibilitat que tots els participants 
poguessin fer arribar la seva opinió a les qüestions presentades a la sala es va fer possible 
gràcies a una aplicació per a dispositius electrònics (mentimeter.com) que permetia veure 
en temps real totes les aportacions projectades en una pantalla. Totes aquestes 
participacions seran recollides i enviades a la Secretaria general del Congrés de Madrid 
perquè, conjuntament amb totes les que arribin de les diòcesis d’Espanya, s’elabori un 
document de treball per al Congrés del febrer de 2020. 

 

Abans de la celebració de l’Eucaristia, presidida per Mons. Sergi Gordo, la Sra. Anna 
M. Almuni, delegada d’Apostolat Seglar de l’Arquebisbat de Barcelona donà algunes 
informacions relatives a l’organització del Congrés a Madrid, tot recordant que no ens estem 
preparant únicament per a un esdeveniment sinó implicant-nos en un treball de futur que ha 
de generar unes línies generals del camí que cal recórrer, en les pròpies 
diòcesis, després de la seva celebració en el mes de febrer.  

http://mentimeter.com/
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Dignificar la vellesa  
 

 
 
 
 
El Punt Avui. 12 novembre 2019 
Francesc Torralba - Director de la Càtedra Ethos de la URL  
 

Es constata una paradoxa molt gran en les nostres societats: ningú no vol ser considerat 
ancià, encara que tothom aspira a viure molts anys i en plenitud de facultats. A ningú li 
agrada que li diguin que és vell, però tothom vol arribar a ser ancià, encara que amb 
l’aparença de jove. La vellesa té mala premsa des del punt de vista social. Hi ha latent un 
edatisme en l’imaginari col·lectiu que es tradueix o bé en una indiferència envers les 
persones grans o bé en un refús. Estranyament s’identifica la persona anciana amb el que 
és positiu i valuós de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ancianitat és una etapa de la vida humana caracteritzada per les seves llums i les seves 
ombres que, a diferència de totes les altres, és la darrera, la que marca el punt final de la 
biografia. Pot ser més o menys llarga, més o menys fructífera, més o menys feliç, però és 
la darrera. Un cop s’ha culminat, no hi ha retorn a cap estació anterior. Aquesta proximitat 
a la mort la investeix d’una seriositat particularment greu, però també li confereix una 
llibertat que estranyament es posseeix en el període de la maduresa. 
En aquesta estació de la vida es ve de tornada de moltes experiències i situacions vitals. 
És estrany trobar-se alguna novetat radical. Tot el que passa sona a música coneguda i 
això dona una experiència que permet assumir les situacions difícils amb calma i 
equanimitat. 
 
Justament perquè l’ancià ha viscut més temps, té possibilitat d’aconsellar els qui 
comencen, d’enriquir-los amb la seva experiència. Aquest do, el del consell, però, 
requereix dues condicions bàsiques per ser exercit: generositat per part de l’ancià i 
humilitat per part del jove. 
 
Si l’ancià es tanca gasivament en si mateix, la seva experiència no fructifica, ni ajuda 
ningú, queda enclaustrada en el seu ego i no fecunda; però, igualment, si el jove cau en la 
supèrbia i fa oïdes sordes als consells de l’ancià, tampoc no hi ha transferència 
d’experiència. 
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En l’estació de la vellesa, en canvi, l’acció juga un paper secundari. L’ancià disposa de 
temps per contemplar, per observar atentament les coses, per meditar, per rememorar i 
per gaudir de la bellesa de la naturalesa i de l’art. L’acció és més lenta i més lliure que en 
l’edat madura. 
 
L’ancianitat és l’època de desaferrar-se, de deseixir-se. És propi d’aquesta estació de la 
vida deixar anar, deixar fer, deixar que tot flueixi. L’ancià no s’involucra en discussions, no 
pren partit en debats d’alt voltatge, tampoc no pren posició si no és consultat. S’asseu al 
voltant de la taula i gaudeix contemplant la fillada i els nets. Veu com la vida neix amb 
força, mentre la seva es va apagant a poc a poc, però la continuïtat del llinatge, la feina 
feta l’omple de plenitud i d’esperança. 
 
En aquesta etapa de la vida se cedeix energia i fondària de l’impuls, l’element de la passió 
desapareix de forma conjunta en cos i ànima. Minva la capacitat receptiva dels sentits, 
apareixen defectes orgànics, baixa la fidelitat i la finor de la percepció. Es fa difícil 
acomodar-se a situacions noves, la vida es fixa, els processos s’immobilitzen, desapareix 
l’empenta per la lluita. Perd el desig de tenir l’estima i de despertar la simpatia dels altres. 
D’aquí neix una indiferència que ja no es preocupa de quina impressió causarà en els 
altres la pròpia conducta. Això el fa més lliure, més autèntic, menys condicionat. 
 
És l’estació de la confiança i de la gratitud. L’ancià sent gratitud per la vida, per tot el que 
ha viscut i patit, per totes les peripècies i els episodis que ha experimentat al llarg de la 
vida. Encara que no tingui respostes concloents a les seves preguntes, confia en una 
resposta final, en la transcendència. Descobreix, en aquesta etapa de la vida, que el més 
essencial, no és allò que es té o allò que es fa, sinó l’amor que és capaç de donar als 
altres. 
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PROTECCIÓ DE MENORS 

 

Promover la dignidad digital de los niños: 
del concepto a la acción 

 
Butlletí Vaticà 
07.11.2019 
 
Líderes religiosos, autoridades civiles y 
representantes de grandes empresas 
tecnológicas se reunirán los días 14 y 15 de 
noviembre en la  Casina Pío IV, sede de la 
Academia Pontificia de Ciencias Sociales, 
para participar en el  encuentro  Promoting 
Digital Child Dignity - From Concept to 
Action (Promover la dignidad digital de los 
niños: del concepto a la acción) en el curso 
del cual se analizarán las iniciativas a tomar 
para proteger eficazmente la dignidad de los 
menores en el universo digital.   
 
El encuentro  se abrirá el 14 de noviembre 
 con la audiencia  matutina del Papa a los 
participantes en la Sala Clementina, y será 
clausurado con la intervención del cardenal 
Secretario de Estado, Pietro Parolin el 15 de 
noviembre. 
 

El evento es fruto de la colaboración entre  la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, la 
Child Dignity Alliance y la Interfaith Alliance for Safer Communities, y se coloca en 
continuidad con el Congreso Mundial celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana en 
2017, "Child Dignity in the Digital World", y con el Encuentro Interreligioso de Abu Dhabi 
en 2018, "Interreligious Conference of the Interfaith Alliance for safer Communities: Child 
Dignity Online". 
 
Como indica su título "Del concepto a la acción", el objetivo de la reunión no es sólo 
llamar la atención sobre los problemas, sino también proponer y apoyar iniciativas y 
acciones concretas. 
 
Entre los 80 participantes (representantes de organizaciones internacionales, ONG, 
empresas tecnológicas, operadores económicos, políticos, abogados y líderes religiosos), 
se encuentran  el Jeque Saif Bin Zayed al Nahyan, Viceprimer Ministro y Ministro del 
Interior de los Emiratos Árabes Unidos, Su Majestad la Reina Silvia de Suecia, el  Gran 
 Imam de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, el rabino David Rosen y Najat Maalla M'jid, 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la violencia 
contra los niños. El Patriarca de Constantinopla Bartolomé enviará además un mensaje 
que se leerá en la jornada de apertura. 
 
Está previsto que el encuentro  concluya con una declaración conjunta. 
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Declaración del Director de la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede, Matteo Bruni, 13.11.2019 
 
La Santa Sede, confirmando su confianza en la justicia australiana, constata la decisión 
del Tribunal Supremo de Australia de acceder a la solicitud de apelación presentada por el 
cardenal George Pell, consciente de que el cardenal ha afirmado siempre su inocencia. 
En esta ocasión, la Santa Sede reafirma una vez más su cercanía a los que han sufrido a 
causa de los abusos por parte de los miembros del clero. 
 
 

L'Església de llatinoamèrica busca nous camins per prevenir i 
combatre els abusos 

 
Flama. Agència cristiana de notícies 
8 de noviembre de 2019 
 
Més de 400 delegats, de 15 països d'Amèrica Llatina han participant, del 6 al 8 de 
novembre, a la Universitat Pontifícia de Mèxic (UPM), del Primer Congrés Llatinoamericà 
sobre la prevenció de l'abús. 
 
Amb la presència d'importants experts en la problemàtica, el Congrés es desenvolupa al 
voltant de l'anàlisi i de la reflexió en matèria d'infància, prevenció de l'abús sexual en 
l'Església, mesures cautelars, processos integrals de prevenció i discerniment vocacional, 
entre altres temes. 

 
"Tinguem en compte les causes de fons que estan en les arrels dels problemes que vivim 
com a societat i com a Església", va demanar l'arquebisbe de Mèxic, monsenyor Carlos 
Aguiar Retes, en inaugurar aquest Congrés, organitzat per la Comissió Pontifícia per a la 
Protecció de menors, la Universitat Pontifícia de Mèxic, la Pontifícia Universitat 
Gregoriana, la Conferència Episcopal de Mèxic i el Consell Episcopal Llatinoamericà 
(Celam). 
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En la seva intervenció, durant la sessió inaugural, el pare Daniel Portillo Trevizo, director 
del Centre de Protecció de Menors (Ceprome) de la UPM, va recordar que "la prevenció 
de l'abús sexual s'ha d'assumir com un camí sinodal, en el que serà vital l'obstinació 
col·laborativa de les institucions per privilegiar la dignitat del menor, entenent que els 
esforços parcials no tindran més impacte si no hi ha una consciència col·lectiva sobre la 
gravetat de la problemàtica al continent". 
 
"L'Església -va assenyalar- no pot esperar canvis si segueix fent els mateixos 
procediments, és urgent capacitar agents disposats a garantir la protecció de les persones 
en situacions de vulnerabilitat, per la qual cosa serà necessari establir sinergies i treballar 
amb una perspectiva de caràcter interdisciplinari". 
 
Al seu torn, el nunci apostòlic a Mèxic, monsenyor Franco Coppola va subratllar la 
necessitat que l'Església llatinoamericana trobi nous camins per prevenir i combatre els 
abusos a menors, la qual cosa implica "un canvi profund en la formació inicial i en la 
formació permanent" que els seminaristes i els sacerdots han de tenir. 
 
L'Església llatinoamericana "necessita ser més 
compromesa, renovada, amb un rostre més 
proper i creïble, una Església redimida", va 
demanar per part seva el pare Mario Ángel 
Flores, rector de la Universitat Pontifícia de 
Mèxic. 
 
Mentre que l'arquebisbe de Monterrey i president 
de la Conferència de l'Episcopat Mexicà, 
monsenyor Rogelio Cabrera, va exigir que els 
bisbes segueixin a peu de la lletra els protocols 
d'atenció establerts per al cas d'abús de menors 
en les seves diòcesis. Si abans no es podia, ara 
molt menys es pot "canviar de ciutat al 
delinqüent". Aquesta pràctica "el que es va fer va 
ser disseminar el problema i no afrontar-lo". 
 
Monsenyor Cabrera, qui també participa en el consell directiu de la Celam va afirmar que 
la prevenció de l'abús sexual a menors és una prioritat del propi organisme que aglutina 
totes les conferències episcopals d'Amèrica Llatina i el Carib, partint de la rendició de 
comptes i de la responsabilitat de reparar el dany, a través de l'atenció professional i 
acompanyament a la víctima. 
 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de novembre 

Dia Universal dels Drets de l'Infant 

XXX aniversari 
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RACÓ DE LECTURA 

 

Agustín Goytisolo, sj: “Caminando por África” 

 

Un gran testimoni de fe 

JOSEP RAMBLA 

Jesuïta 

Catalunya Cristiana. Núm. 2095 

 

Agustín Goytisolo marxa cap al Txad l’any 1968. Hi fa una 
immersió a fons. Al llarg de mig segle a l’Àfrica, al Txad i Burkina 
Faso, combina l’acció pastoral amb l’acció social a escoles, 

dispensaris, acollida de malalts de sida... Viu les dures temporades de sequera que solen 
precedir les pluges i, enmig d’una pobresa insultant, va amarant-se de la riquesa de la 
gent: alegria, acollida, amistat... 
 
Ara, a Caminando por África, Goytisolo ens presenta el seu itinerari personal, pastoral, 
social i un testimoni de fe: una fe ben arrelada en la vida de la gent, sobretot dels pobres. 
El to planer i familiar de la comunicació d’una vida tan rica i variada fa la lectura d’aquest 
llibre fàcil i captivadora. 

En presentar-lo, el dijous 10 d’octubre em va 
demanar parlar de l’última etapa de la seva vida 
africana: el servei de l’espiritualitat. Són anys que 
marquen un viratge, no un canvi de sentit, en la 
seva entrega a l’Àfrica, perquè amb una visió 
profunda, l’Agustín intueix l’amenaça de la 
globalització de la superficialitat i de la indiferència, 
epidèmia que patim en l’hemisferi nord. 

El servei de l’espiritualitat es configura des de 
l’experiència personal del Crist i des de la vivència 
de la realitat de cada dia, amb tot el que això 
comporta de fidelitat, de combat i de solidaritat 
amb els altres. El llibre ens n’ofereix exemples que 
ens mostren com el Centre Espiritual de Burkina 
Faso que ha impulsat no és un lloc aïllat, sinó que 
respon també al servei als pobres. Uneix 
evangelització amb ajuda humanitària. En una 
perfecta síntesi, afirma: «La misión es la alegría de 
compartir nuestra fe, que viene unida a la del 
compartir el pan y la vida.»  

Però el signe evangèlic, si voleu la música de fons, de l’espiritualitat i el servei espiritual 
del Centre de Burkina Faso és el goig, el goig de viure, l’alegria de l’evangeli com diria el 
papa Francesc. I això és el que el mateix Agustí ha experimentat i ha volgut compartir 
amb els seus estimadíssims germans i germanes africans: «Hay que dar testimonio de la 
posibilidad de vivir el Evangelio y de que el conocimiento y el amor de Jesús que vive hoy 
en su Iglesia pueden llenar la profundidad de nuestro corazón. Y esto permite vivir 
felices...» 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, 

seminaris, informacions, conferències, 
exercicis, presentacions… 

 

Comissió Vida Consagrada Bisbat Lleida 
 
Benvolgudes i benvolguts! 
Com sabeu, el nostre Bisbe Salvador ens convida a participar en la confecció d'un nou 
"Pla Pastoral Diocesà". Totes les Comunitats religioses ja tenim la "Guia per a la reflexió i 
fer aportacions". Tot i amb això, la trobareu aquí com a documents adjunts, en els formats 
pdf i word. 

 
Si ho necessiteu, en l'enllaç següent trobareu uns guions per ajudar les nostres Reunions 
de Comunitat a treballar els diferents punts de la Guia. 
http://www.bisbatlleida.org/ca/content/la-di%C3%B3cesi-de-lleida-inicia-un-any-de-
reflexi%C3%B3-elaborar-el-nou-pla-pastoral-dioces%C3%A0 
 
Des de la Comissió pensem que hem de fer sentir la nostra veu al Bisbe com a 
col·lectiu de religioses i religiosos. No cal que fem tots els punts de la Guia. N'hi ha prou 
que fem aquells que ens toquen més a nosaltres com a Vida Consagrada. Però sí que cal 
fer les pàgines del final, 14 i 15: "El que necessitem per a la conversió" i "tres 
accions/decisions prioritàries". 
 
Recordem també: Dissabte 30 de novembre RECÉS inici d'Advent, 9.45h a 13.00h a les 
Carmelites de la Bordeta. Ens donarà els punts per a la pegària en Ramon Fabregat sj. 
Més endavant us enviarem horari i plànol. 
 
A reveure. 
Comissió Vida Consagrada Bisbat Lleida 
Enri Seva, Jordi Clot, Pilar Figuerola, Toni Riera 

http://www.bisbatlleida.org/ca/content/la-di%C3%B3cesi-de-lleida-inicia-un-any-de-reflexi%C3%B3-elaborar-el-nou-pla-pastoral-dioces%C3%A0
http://www.bisbatlleida.org/ca/content/la-di%C3%B3cesi-de-lleida-inicia-un-any-de-reflexi%C3%B3-elaborar-el-nou-pla-pastoral-dioces%C3%A0
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Llibreria Claret 
 

 
 
 

XVI Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya 
 
Enguany presentem un cartell de 24 
pel·lícules i 76 projeccions amb cinefòrum en 
45 sales repartides per 17 ciutats d’arreu de 
Catalunya. A més, acullen la Mostra per 
primera vegada la Filmoteca Vaticana i 
l’Abadia de Montserrat. 
 
A la Filmoteca de Catalunya, seguim la pista 
del llibre de Paul Schrader L’estil 
transcendental en el cinema: Ozu, Bresson, 
Dreyer. Després de la retrospectiva de 
Dreyer de l’edició anterior, presentem el cicle 
“Un mestre: Yasujirō Ozu” (Tòquio, 1903-
1963). Segons Schrader, Ozu personificava 
en els seus films el budisme zen. 
Actualment, però, la crítica considera que la 
seva obra rep altres influències, com ara la 
cultura popular japonesa o el cinema de 
Hollywood. 
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A les diferents sales d’arreu del país, volem fer-hi arribar el cinema espiritual recent per 
promoure la convivència de cultures i religions. Cristianisme, islam, judaisme o budisme 
desfilaran per una sèrie de títols que insisteixen en la recerca religiosa. La programació es 
completa amb algunes preestrenes interessants, on s’anticipa el cinema espiritual que 
arribarà a les pantalles. 
 
La Mostra arriba un any més a tots els centres penitenciaris de Catalunya, gràcies a la 
col·laboració de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, i hi 
incorporem els centres educatius de justícia juvenil. En el marc de la Mostra atorgarem el II 
Premi de Cinema Espiritual en un acte a la Sagrada Família. També farem el concurs La 
Paraula S’agrada, conduït per l’escriptor Màrius Serra, sobre enigmes lingüístics basats en 
el vocabulari de les religions. I celebrarem la III Trobada Internacional de Directors de 
Festivals de Cinema Espiritual: Seminar on European Cinema against Hate. 
 
Agraïm especialment la implicació de Peio Sánchez, director de continguts de la Mostra. I 
també la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la Filmoteca de Catalunya, la 
Fundació Bancària “la Caixa”, Basílica de la Sagrada Família, Ágape i els cinemes Verdi, 
així com diversos ajuntaments, entitats culturals i religioses i universitats, amb qui 
compartim l’objectiu d’acostar al públic el millor cinema espiritual, donar a conèixer les 
tradicions religioses a través de la pantalla i afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social. 
 
Marcel·lí Joan i Alsinella 
Director general d'Afers Religiosos 
 
 

Arrels  
 

El 23 de novembre Barcelona acollirà Intempèrie, una trobada de música, espectacles 
i experiències que organitzem des d’Arrels per sensibilitzar la ciutadania i implicar-la 
perquè ningú hagi de viure al carrer. Serà a la plaça Margarida Xirgu, començarà a les 
16h i acabarà el dia següent quan surti el sol. Itaca Band, The Penguins i Cesk 
Freixas són alguns dels artistes que participaran. Reserva la teva entrada! 

Concerts, tallers, testimonis, exposicions i altres espais artístics per aprofundir en la 
problemàtica de les persones sense llar i trencar prejudicis. És la proposta que us fem des 

https://intemperie.org/ca


51 | 57 

  

d’Arrels amb Intempèrie, una marató lúdica i reflexiva que s’adreça a petits i grans i que 
tindrà lloc el 23 de novembre a la plaça Margarida Xirgu de Barcelona, a tocar del 
Mercat de les Flors. Intempèrie obrirà les portes a les 16h i tancarà l’endemà quan surti el 
sol, després de passar la nit dormint al ras. 
 

• Reserva la teva entrada (aforament limitat!) 
 

• Si no pots venir, col·labora fent un donatiu 
 

Intempèrie pretén posar sobre la taula la situació de les 1.200 persones que viuen al carrer 
a Barcelona i la invisibilitat i la vulneració de drets que pateixen, així com implicar la 
ciutadania per aconseguir allotjament digne per a 200 persones que coneixem. 
 
Música, activitats lúdiques i veus per canviar mirades 
La plaça Margarida Xirgu acollirà durant bona part de la tarda espais de clown i contacontes 
per a tota la família, microteatre i tallers infantils de disseny de samarretes, làmpades i 
figures de cartró, entre d’altres activitats. A les 18:30h, The Penguins pujaran a l’escenari 
amb el seu Reggae per xics per, després, donar pas a Itaca Band, Cesk Freixas, Ju, Alex 
Bass i Natxo Tarrés. 
 

• Descarrega el programa 
 
Els espais lúdics conviuran amb altres espais permanents de reflexió per aprofundir en la 
problemàtica i trencar prejudicis. A través d’exposicions de fotografia, instal·lacions 
vivencials i altres activitats, la ciutadania podrà intercanviar experiències i punts de vista 
amb persones que saben què significa viure al carrer. 
Una nit a la intempèrie 
Intempèrie vol connectar persones i sumar forces per fer possible #ningúdormintalcarrer i ho 
vol fer amb moltes propostes diferents. Una d’elles serà passar la nit al ras, a la plaça 
Margarida Xirgu. La idea és fer-ho a partir de la mitjanit, en finalitzar totes les activitats 
musicals i després de compartir històries explicades per persones que viuen o que han 
viscut al carrer. 
  
Com pots col·laborar? 
Les opcions per col·laborar amb Intempèrie són moltes però totes tenen un mateix objectiu: 
oferir habitatge i seguiment social aquest desembre a 200 persones sense llar que 
coneixem. 

• Vine a Intempèrie! T’esperem el 23 de novembre a partir de les 16h. L’entrada és 
gratuïta però cal reservar entrada (aforament limitat!). 

• Al recinte d’Intempèrie trobaràs moltes maneres de col·laborar: comprant un còmic o 
una samarreta amb el missatge #ningúdormitalcarrer, adquirint un producte fet al 
taller d’Arrels, berenant o sopant a les barres que habilitarem, fent un donatiu, 
quedant-te a dormir, etc. 

• Si no pots venir a Intempèrie però vols participar, t’animem a fer un donatiu o a crear 
un repte a migranodearena.org per implicar el teu entorn! 

• Ajuda’ns a difondre el crit #ningúdormintalcarrer i #ViuIntempèrie perquè més gent hi 
pugui participar! 

•  
Intempèrie compta amb el suport del Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, l’Institut del 
Teatre, el Teatre Arnau, l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona i desenes d’artistes i 
empreses compromeses. Suma-t’hi! 
 

https://intemperie.org/ca
https://www.arrelsfundacio.org/colabora/donatius/
https://intemperie.org/documents/programa_ca.pdf
https://www.arrelsfundacio.org/intemperie-entrades/
https://www.arrelsfundacio.org/colabora/donatius/
https://www.migranodearena.org/ca/crea-repte
https://www.migranodearena.org/ca/crea-repte
https://twitter.com/search?q=%23ViuIntemp%C3%A8rie&src=typd
https://www.arrelsfundacio.org/intemperie-colaboradors/
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Grup Sant Jordi 

 
Tal com sabeu, el proper dia 23 de novembre, dissabte, celebrarem la XV Jornada Sant 
Jordi amb el tema “CEL I TERRA”, a l’Hotel Alimara de Barcelona. Els dos ponents 
principals seran Pepa Torres, teòloga, i el filòsof Josep M Esquirol. 
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Adjuntem de nou el programa detallat i tota la informació pràctica de la jornada i recordem 
que cal fer la inscripció abans del 17 de novembre. La inscripció es fa per via telemàtica, 
clicant aquí (també trobareu l’enllaç en el document): 
 
INSCRIURE-M’HI  
Cal emplenar tots els camps i al final clicar en el botó que diu SUBMIT. Fins que no apareix 
en una nova pantalla de l’ordinador “S’HA REGISTRAT LA VOSTRA RESPOSTA”, la 
inscripció NO ÉS EFECTIVA.  
 
Un cop feta la inscripció, podeu fer l’aportació econòmica que us detallem en el document 
adjunt mitjançant una transferència o ingrés al compte del Grup Sant Jordi: ES15 0081 
7011 1200 0253 8556 (fins el dimecres 20 de novembre).  
https://www.catalunyareligio.cat/ca/quinzena-jornada-sant-jordi-vol-apropar-cel-terra   
 

 
Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans  
Equips de Pastoral de la Política i la Comunicació   
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat 
Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya 
Justícia i Pau  
 
 

RELIG 2019: Religió, ecologia i espiritualitat. 
 
El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers 
decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de 
globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat 
religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i 
dels seus centres de culte.  
 
La Direcció General d'Afers Religiosos promou la innovació i la recerca en matèria de 
diversitat religiosa, amb la voluntat de contribuir a la millora del coneixement de la cultura 
religiosa en la societat catalana i l'impuls del diàleg interreligiós com a eina per fomentar la 
convivència i la tolerància.  
 
Mitjançant les convocatòries RELIG impulsades des de l'any 2014 la DGAR dona suport a 
projectes de recerca amb la finalitat d'obtenir resultats científics i propostes d'intervenció 
aplicables en l'àmbit de la gestió de la diversitat religiosa, i a través de les jornades anuals 
RELIG es difonen els seus resultats.  
 
La temàtica de la jornada RELIG d'enguany es destina a reflexionar sobre com els 
conceptes de desenvolupament sostenible i ecologia integral esdevenen punt de trobada i 
de diàleg entre les diferents confessions religioses. 
 
Més informació 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdslOy6LRHQsRJZJsNYG3js8IIW2l3qHJe2qNa5ngxsHGBYhQ/viewform
https://www.catalunyareligio.cat/ca/quinzena-jornada-sant-jordi-vol-apropar-cel-terra
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/DetalleActividad.do?codi=20028&ambit=2&edicio=1&any=2019
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Associació UNESCO per el Diàleg Interreligiós 
 

Benvolguda, benvolgut membre de la Xarxa Catalana d´Entitats de Diàleg Interreligiós 
Des de l´Associació UNESCO per el Diàleg Interreligiós, entitat que coordina la Xarxa 
Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós, ens 
plau adreçar-nos, de manera personal, a 
cadascun dels membres d'aquesta Xarxa per 
informar-los sobre la campanya que estem 
duent a terme. 
Com ja hem comentat en alguna assemblea 
anual de la Xarxa Catalana, des de fa uns anys, 
el nostre finançament públic ha anat 
gradualment a la baixa per raons econòmiques i per la situació política del país. Rebem 
només un suport parcial, insignificant i del tot insuficient, que no ens permet garantir la 
sostenibilitat de l’Associació, la qual cosa ens sotmet a una precarietat que dificulta 
seriosament els nostres objectius i la nostra tasca. 
 
Aquesta situació ens ha obligat a avançar en la voluntat d´assolir un progressiu 
autofinançament, raó per la qual, amb humilitat i responsabilitat, et demanem de manera 
explícita la teva col·laboració, per tal que la suma de petites o grans aportacions puntuals o 
regulars (a la mida de les possibilitats de cadascú) faci possible garantir la viabilitat de la 
nostra tasca a favor de la promoció de la llibertat religiosa, el diàleg interreligiós i la 
convivència interconviccional i intercultural. 
Et volem expressar que una manera de verificar que la teva ajuda servirà per construir un 
cultura del diàleg inclusiva i transformadora, la pots obtenir consultant  el conjunt de la 
nostra activitat a la pàgina web: www.audir.org. 
 
Pot ser del teu interès saber que l’AUDIR fou declarada una Entitat d’Utilitat Pública el 
2016, la qual cosa fa que els donatius que rep es puguin beneficiar d´importants 
desgravacions fiscals. Això et permet fer-te soci/a d’una forma que et resultarà poc onerosa 
econòmicament i que, en canvi, per a l’AUDIR suposarà una gran ajuda. 
 
La QUOTA ANUAL del soci/a va dels 60€ als 150€. Si fessis una aportació de 150€ 
anuals, la teva contribució a AUDIR et permetrà aconseguir una desgravació fiscal de 
fins al 90 %. 
  
" Veiem com:" 

▪ La reforma fiscal que va entrar en vigor l'any 2015 incorporà novetats destacades en 
relació a les donacions fetes a fundacions i entitats declarades d'Utilitat Pública. 

▪ En el cas de l’AUDIR, com que a finals de 2016 va ser reconeguda com a 
Associació d’Utilitat Pública, permet que els donatius o quotes fins a una 
quantitat de 150€ (siguin de particulars o d´entitats) desgravin el 75%." 

▪ A aquesta desgravació del 75% cal sumar-hi una altra desgravació del 15% 
perquè l’AUDIR pertany al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana, i 
aquesta ofereix la desgravació del 15% als nostres donants.  

http://www.audir.org/
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▪ Per tant, estem parlant d'una desgravació que arriba al 90%, (75+15), la qual 
cosa significa que dels 150€ se’n recuperen 135€ a la Declaració de la Renda, 
si aquesta surt a retornar. El cost real és així de 15€ anuals." 

 
En el cas que fessis aportacions a altres ONG, Hisenda aplica la desgravació del 75% a la 
suma de les aportacions a ONGS fins als 150€, i del 45%, a partir dels 151 fins a la 
quantitat total donada. AUDIR fa un certificat acreditant la donació per lliurar a Hisenda. 
  
Si ho desitges, a la nostra web [https://audir.org/donatiu/] pots obtenir tota la informació al 
respecte i formalitzar la teva inscripció de soci. 
  
Molt important:  
·      La inscripció ha de ser nominal, és a dir, ha d’anar a nom de la mateixa persona que la 
signa. 
·     Qui faci la inscripció i la signi, ha de ser una persona que faci la declaració d'Hisenda, 
per tal que pugui obtenir la desgravació a final 
       d’any. 
·    Pots fer arribar el full d'inscripció (que trobaràs a la nostra web) a AUDIR via correu 
electrònic o correu postal (adjuntem full 
     d’inscripció per tramitar-ho per correu postal). 
 
MOLTES GRÀCIES per la teva acollida. T´agraïm a l'avançada  el teu interès i la teva 
aportació. 
  
Per a qualsevol qüestió i/o aclariment, no dubtis de posar-te en contacte amb nosaltres que 
amb molt de gust t´atendrem. 
EQUIP DIRECTIU DE L´AUDIR 
629-141-284 // 93 457 69 80 
p.claret@audir.org / secretaria@audir.org 
 
 

FECC INFORMA  núm. 747   Data: 11.11.2019 
 

 

Sobre les quotes que abonen les famílies... als centres públics 
 

Un estudi que s’ha publicat recentment i que porta per títol “La contribució econòmica de 
les famílies al sistema educatiu públic català”, de la Federació d’Associacions de Pares i 
Mares de Catalunya (FaPaC) -que integra AMPAs dels centres públics-, constata que les 
famílies d’aquest sector “paguen un total de 148 MEUR cada curs en despeses de 
funcionament que, per llei, hauria d’assumir el Departament d’Educació. En no fer-ho, ha 
alertat la FaPaC, incompleix la seva pròpia normativa i vulnera drets com el d’igualtat i el 
de la no-discriminació, a més dels principis de gratuïtat i universalitat, que marca tant la 
LOMCE com la LEC”, d’acord amb les pròpies paraules dels responsables d’aquesta 
Federació. Si això succeeix en el sector públic en el qual l’ensenyament és gratuït, no és 
massa complicat deduir que la situació s’agreuja considerablement en el sector concertat, 

https://audir.org/donatiu/
mailto:p.claret@audir.org
mailto:secretaria@audir.org
https://fapac.cat/la-fapac-presenta-un-estudi-pioner-sobre-la-contribucio-economica-de-les-families-al-sistema-educatiu-public/
https://fapac.cat/la-fapac-presenta-un-estudi-pioner-sobre-la-contribucio-economica-de-les-families-al-sistema-educatiu-public/
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en el qual el mòdul econòmic és inferior i, de bon començament, diversos consellers han 
reconegut, malgrat la gratuïtat legal, que “les aportacions dels pares són tan voluntàries 
com imprescindibles”. 
 
Les conclusions d’aquest informe no ens han de resultar en absolut estranyes, i no només 
per les derivades de la coneguda situació del sector concertat. Al Pacte contra la 
segregació escolar, promogut pel Síndic de Greuges i subscrit pel Conseller d’Educació, 
s’afirma que el dèficit de finançament públic provoca que part del servei educatiu que 
presten els centres s’hagi de finançar per mitjà de les aportacions de les famílies, la qual 
cosa resulta contradictòria amb el principi de gratuïtat que regeix el nostre sistema 
educatiu i suposa un important factor de desigualtat, tant en l’accés als diferents centres 
com també en la configuració dels projectes educatius, condicionats, en part, pel 
finançament privat de les famílies. I continua afirmant que, a causa de l’infrafinançament 
del sistema, les famílies que escolaritzen els seus fills o filles en centres públics fan 
aportacions econòmiques, directament o per mitjà de les AFA/AMPA, per diferents 
conceptes (material escolar, sortides i colònies escolars, serveis escolars, quota 
d’AFA/AMPA, etc.) que van destinades a sufragar determinades despeses de 
funcionament o de desenvolupament de l’activitat escolar, com ara la compra de material 
o tecnologia o el finançament de projectes (plàstica, robòtica, llengües estrangeres, etc.) o 
serveis escolars (biblioteques, etc.) que es desenvolupen o s’utilitzen durant l’activitat 
escolar. 
 
Resulta del tot concloent que un sector que rep un finançament públic de 5.724,35€ 
anuals per alumne, segons dades corresponents a l’any 2017 facilitades pel propi 
Departament d’Educació, que contrasten de forma evident amb els 3.565,61 € que en el 
mateix període rep un alumne d’un centre concertat, esplantegi de forma tant diàfana la 
vulneració dels drets d’escolarització fonamentals que fa l’Administració educativa. 
 
Ens ve al cap una reflexió inicial. El dret d’elecció de centre, que en definitiva és 
manifestació del que tenen pares i mares perquè els seus fills i filles rebin una educació 
conforme les seves conviccions, mostra uns severs obstacles per a la seva realització. 
Unes traves que són del tot injustes i també il·legals, perquè l’Administració no compleix 
les seves obligacions. I aquest incompliment ho és amb una pàtina de discriminació, per la 
desigualtat de tractament que es fa entre els alumnes del Servei d’Educació de Catalunya, 
tots ells proveïts a priori dels mateixos drets i condicions per a la seva escolarització. 
 
Al si del Pacte contra la segregació escolar de Catalunya, la comissió d’estudi del cost de 
la plaça escolar continua el seu treball. Com no podria ser d’altra manera, s’ha pres 
consciència, també,de la realitat de l’infrafinançament públic dels centres concertats. 
Resta per determinar quantitativament aquest dèficit financer. Ni el mòdul de despeses de 
funcionament ni les plantilles de personal cobreixen les necessitats mínimes per al 
sosteniment real de l’escola concertada. I les xifres, de manera més o menys aproximada, 
són conegudes.  
 
Amb el ressò encara viu dels resultats de les eleccions celebrades ahir diumenge, la 
classe política ha de fer política, ha de resoldre i ha de decidir. Els drets de la societat, 
entre els quals el de garantir una escolarització de qualitat per a tothom i amb respecte a 
les opcions personals de les famílies, que trien projectes educatius oferts per l’escola 
pública o per l’escola privada concertada, requereixen ser defensats pels nostres dirigents 
amb coratge i generositat. Pensem que no és exigir gaire. Tant de bo que tothom 
compleixi. 
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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: 09.00 – 13.00  

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  

   NOVEMBRE 

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  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

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

    

16 ds Dia Internacional per la tolerància (ONU)  

19 dm Dia Internacional de l’aire pur  

20 dc 
Dia internacional dels Drets del Nen. 
Dia Mundial per la industrialització d’Àfrica 

 

22 dv Dia Universal de la música  

25 dl 
Dia Internacional contra la Violència i l’Explotació de 
la dona 

 

29 dv Dia de Solidaritat amb el Poble Palestí (ONU)  
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