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El pecat ecològic contra la casa comuna 
 

Fa en prou feines sis dies, el papa 
Francesc s’adreçava als participants del 
Vintè Congrés Mundial de l’Associació 
Internacional de Dret Penal amb el tema: 
“Criminal justice and Corporate 
Bussiness”. Va parlar sobre la protecció 
jurídica i penal del medi ambient, tot dient: 
“Nosaltres hem d'introduir ―l'estem 
pensant― en el Catecisme de l'Església 
Catòlica el pecat contra l'ecologia, el 
pecat ecològic contra la casa comuna, 
perquè és un deure.” Quins tipus de 
comportaments menen a cometre aquest 
pecat? “La contaminació massiva de l'aire, dels recursos de la terra i de l'aigua, la 
destrucció a gran escala de flora i fauna, i qualsevol acció capaç de produir un desastre 
ecològic o destruir un ecosistema”. Hi ha forces molt importants en el camp polític i 
econòmic que s‘oposen a aquests plantejaments i a les tesis de fons de l’encíclica 
Laudato Si. Guanyar diners a costa de destruir l’ecologia es immoral. Hem de ser solidaris 
amb les generacions futures. No ens podem polir els recursos de planeta de manera 
irresponsable. Cal recordar que Déu perdona sempre, els homes, a vegades, la 
naturalesa, mai. 

En aquest mateix discurs, el Papa aborda temes que están força candents a casa nostra. 
Per una banda, el dany social dels delictes econòmics, tal com s’ha vist en una sentencia 
recent. Per altra, reflexiona sobre alguns abusos de poder sancionador. L’ús indegut de la 
pressó preventiva (desafortunadament en tenim massa experiència col·lectiva), l’incentiu 
involuntari a la violència (aquí es refereix a delictes comesos per agents de les forces de 
seguretat, que poden justificar-se com a formes legítimes de cumpliment del deure), la 
cultura del descart i la de l’odi, el lawfare (periòdicament es verifica que es recorri a 
acusacions falses contra líders polítics, concertats amb els mitjans de comunicació, els 
opositors i els òrgans judicials colonitzats). Malauradament, aquest discurs, que es publica 
íntegrament en properes pàgines, pot pasar inadvertit. El seu calat és de gran profunditat.  
 

 

El substrat 
 

Els conflictes tenen un substrat que 
apunta a la solució. Normalment, 
s’estimula que la gent es concentri a la 
superfície i oblidi el preu que està pagant 
per oblidar el substrat. El que és 
important és que les mirades es 
concentrin en el problema i que es 
fomenti la polarització i l’enfrontament. 
Dos exemples, el problema omnipresent 
d’unionisme i del sobiranisme, d’una 
banda, i de l’altra, la sentència del 

D’entrada 
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Suprem. En tots dos casos, a tall d’exemple, la discussió pràcticament s’esgota a la 
superfície. La majoria no s’adona que les solucions proposades impliquen retallades 
importants dels drets, que afecten tothom i, per tant, els grups que estan dividits a la 
superfície. La sedició, com a sentència, obre una retallada preocupant de drets socials. 
Convé controlar el dret de manifestació i protesta,  perquè l’àmbit polític es pugui moure a 
plaer, seguint com gairebé sempre els imperatius del capitalisme financer. La llei 
mordassa es va aprovar en aquesta direcció. 

No podem deixar de mirar el substrat, que és on es juga la partida de veritat. La Xina, com 
a empori econòmic, enlluerna, però se sustenta en un totalitarisme polític. L’Aràbia 
Saudita va en la mateixa direcció. Suprimir traves és el somni del capitalisme salvatge per 
no posar fronteres als guanys. El costat lamentable d’aquest somni és el preu que cal 
pagar: la retallada dels drets humans. A l’horitzó s’entreveuen retallades econòmiques al 
nostre país… Qualsevol protesta que convingui silenciar pot ser reduïda a tumult. 
Aleshores ens adonarem que els problemes de veritat no són a la superfície sinó 
al substrat, és a dir, en la solució que els van donar a través de retallades de drets. Serà 
tard. El decret contra la república digital, fet a última hora, impedeix l’allotjament de 
servidors en paradisos digitals, com han afirmat precipitadament. En canvi, a ningú no se 
li acut atacar el problema greu dels paradisos fiscals, que beneficia els emporis de la 
riquesa? 

 
 

Una petició que obre un camí  
 

 El Vaticà ha comunicat el 
nomenament del jesuïta 
espanyol Juan Antonio 
Guerrero com a Prefecte de la 
Secretaria per a l’Economia 
de la Santa Seu, que ocupa la 
seu deixada vacant del 
cardenal australià George 
Pell. Ës a dir, el ministre 
d’economia i finances. Aquest 
noticia es important en ella 
mateixa, però hi ha  un tema, 
aparentment menor, que pot 

pasar inadvertit i que considero de gran importancia eclesial i, a la vegada, per a la vida 
religiosa. Cito el fragment de la noticia publicada pels jesuïtes: “Davant la notícia del seu 
nomenament, el Superior General de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa SJ ha 
manifestat l’alegria de la Companyia de Jesús i la seva disponibilitat per al servei al Sant 
Pare i a la Santa Seu. El P. General ha demanat que permeti al P. Guerrero desenvolupar 
la tasca de prefecte sense ser ordenat bisbe, de manera que, quan acabi el temps 
d’aquest servei pugui reincorporar-se a la seva vida ordinària com a jesuïta”. Normalment 
els prefectes acostumen a ser ordenats bisbes, arquebisbes o cardenals, si no ho són. 
Penso que la vida religiosa por prestar molts serveis a l’Església, però no cal -en 
determinats casos- que les persones escollides hagin de rebre cap tipus d’ordenació 
episcopal, que, en certa anera, les allunya del projecte de la vida religiosa. Quan els 
prefectes siguin laics, homes o dones, ni es plantejà aquest tema. Un petit pas per a una 
reforma de futur. 
 

 Lluís Serra Llansana 
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« EL MUNDO DE LOS AFECTOS EN LA VIDA RELIGIOSA »  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran participació en la jornada de formació permanent, a càrrec de Carlos Domínguez, 
Morano, jesuïta, celebrada a la Torre Gironella de les Salesianes de Barcelona, 16 de 
novembre de 2019, de 9.45-13.30. El tema: “El mundo de los afectos en la vida religiosa”. 
La reflexió han ha apropat al que sópn les aspiracions més profundes de l’afectivi9tat, 
d’analitzar el seu procés de maduració i de revisar els modes i circumstàncies en els que 
se’ns fa possible la sublimació del desig per una vivència sana del celibat evangèlic. 
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Servei de Documentació: 
« Referencias para comprender la crisis actual » 

 

 

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 Noëlle Hausman s.c.m 

243 

Títol Referencias para comprender la crisis actual 

Font 

Conferència pronunciada a la reunió de superiors de 
comunitat de la província marista de l’Hermitage el 28 
d’agost de 2019 a l’L’Hermitage (França).  
Traducció autoritzada per la seva autora per al Servei de 
Documentació de l’URC i realitzada pel germà Antonio 
Aragón Martón, marista. 

Publicat 21 de novembre de 2019 
 

Nascuda a Bèlgica, religiosa del Cor de María, va ser Superiora 
General de la seva Congregació. Doctora en teologia amb la tesi: 
“"La vie religieuse apostolique selon Ignace de Loyola et d'après 
Vatican II"”.  (Universitat Catòlica de Lovaina)Ensenya teologia 
fonamental en la Facultat dels Jesuïtes de Brussel·les. Directora 
durant molts anys de la revista en llengua francesa Vie 
Consacrée, a ella es deu el canvi de nom en Vies Consacrées, que 
significa una obertura a les diferents formes de Vida consagrada 
presents o que puguin néixer a l'Església. Autora d'un interès i 
curiositat intel·lectual il·limitats, entre les seves obres cal 
esmentar "Harry Potter (què pensar?)" del 2003, "Cap a on va la 
vida religiosa?" del 2004 (traducció al castellà: Inutil y preciosa. 
Ensayo sobre el futuro de la vida consagrada en Occidente, 
Madrid, Publicacones Claretianas, 2005) i el seu estudi sobre 
Teresa de Lisieux del 2007. Il n’y a qu’un amour. Traversées 
spirituelles, Lagord, Le livre ouvert, 2013. Darreres publicacions: 
« We must be still and still moving into another intensity.  A note 

on the physical integrity of consecrated virgins: a disputed question », a Religious Life Review 52, 2013, 
pp. 111-124 i « Consacrer la vie.  Questions à Sœur Noëlle Hausman, directrice de Vies consacrées », a 
Sources vives 178, juin 2015, pp. 36-53. 
 

“REFERENCIAS PARA 
COMPRENDER LA 
CRISIS ACTUAL” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS 
  

 

132ª REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS (RAP) 
 

Missioners Fills de l'Immaculat Cor de Maria 
Casa d’Espiritualitat Claret  

Rambla de Sant Domènec, 5, 08500 Vic (Osona) 
Telèfon: 938 85 05 44 

 
Dijous, 28 de novembre de 2019 

 
Tres esdeveniments de l’any 2020 com a teló de fons: a) la imminent creació de la 
Província Sant Pau, fruit d’una reestructuració en una unitat més gran que inclou la actual 
Província de Catalunya, la cúria de la qual es trobarà a Barcelona, b) la celebració dels 
150 anys de la mort del  P. Claret, i c) els 150 anys de l’arribada dels missioners claretians 
a Amèrica, en concret a Xile. 
  
Horari: 

• 10.15, recepció;  

• 10.30, sessió del matí: salutació, pregària i presentació del temari;  

• 11.45 cafè;  

• 12.15 segona sessió;  

• 13.15 eucaristia;  

• 14.00 dinar;  

• 15.15 visita de l’Arxiu Pairal Claret i el CESC (Centre d’Estudi i Espiritualitat 
Claretiana) i sessió de la tarda;  

• 18.00 comiat.  
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PAPA FRANCESC 
  

DISCURS DEL PAPA FRANCESC 

ALS PARTICIPANTS DEL CONGRÉS MUNDIAL 

DE L'ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE DRET PENAL 

Sala Règia 
Divendres, 15 de novembre de 2019 

 

Ilustres señoras y señores: 

Antes que nada, quiero disculparme por el retraso. Disculpad, ha habido un error de 
cálculo: dos citas importantes que han ido adelante. Ha sucedido lo contrario de lo que 
sucedió en el Libro de Josué: allí, el sol retrocedió; aquí el reloj, el sol, siguió adelante. 

Disculpadme y gracias por 
vuestra paciencia. 

 

Os saludo cordialmente y, 
como en nuestro encuentro 
anterior, os expreso mi 
gratitud por vuestro servicio a 
la sociedad y por la 
contribución que ofrecéis al 
desarrollo de una justicia que 
respete la dignidad y los 
derechos de la persona 
humana. Quisiera compartir 
con vosotros algunas 
reflexiones sobre temas que 

también interpelan a la Iglesia en su misión de evangelización y de servicio a la justicia y a 
la paz. Doy las gracias a la Prof. Paola Severino por sus palabras. 

Sobre la situación actual del derecho penal 

Desde hace varias décadas, el derecho penal ha incorporado ―principalmente a partir de 
aportes de otras disciplinas― diferentes conocimientos sobre algunos problemas 
relacionados con el ejercicio de la función sancionadora. Me referí a algunos de ellos en el 
encuentro anterior[1] 

Sin embargo, a pesar de esta apertura epistemológica, el derecho penal no ha 
conseguido protegerse de las amenazas que, en nuestra época, pesan sobre las 
democracias y la plena vigencia del Estado de derecho. Por otra parte, el derecho penal a 
menudo pasa por alto los datos de la realidad y, de este modo, adopta la forma de un 
saber meramente especulativo. 

Veamos dos aspectos importantes del contexto actual. 

1. La idolatría del mercado. La persona frágil y vulnerable se encuentra indefensa ante los 
intereses del mercado divinizado, que se han convertido en la regla absoluta (cf. Evangelii 
gaudium, 56; Laudato si', 56). Hoy en día, algunos sectores económicos ejercen más 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_la_nueva_idolatr%C3%ADa_del_dinero
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_la_nueva_idolatr%C3%ADa_del_dinero
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#56
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poder que los propios Estados (cf. Laudato si', 196): una realidad que se hace todavía 
más evidente en tiempos de globalización del capital especulativo. El principio de 
maximización del beneficio, aislado de cualquier otra consideración, conduce a un modelo 
de exclusión ―¡automático, eh!― pernicioso para quienes sufren sus costos sociales y 
económicos en el presente, al tiempo que condena a las generaciones futuras a pagar sus 
costos ambientales. 

Lo primero que los juristas deberían preguntarse hoy es qué pueden hacer con el propio 
saber para contrarrestar este fenómeno, que pone en peligro las instituciones 
democráticas y el desarrollo mismo de la humanidad. En concreto, el reto actual para todo 
penalista es contener la irracionalidad punitiva, que se manifiesta, entre otras cosas, en el 
encarcelamiento masivo, el hacinamiento y la tortura en las cárceles, arbitrariedad y 
abusos por parte de las fuerzas de seguridad, la ampliación del alcance de la pena, la 
criminalización de la protesta social, el abuso de la prisión preventiva y el repudio de las 
garantías penales y procesales más básicas. 

2. Los riesgos del idealismo penal. Uno de los mayores desafíos actuales de la ciencia 
penal es la superación de la visión idealista que asimila el deber ser a la realidad. La 
imposición de una sanción no puede justificarse moralmente por la supuesta capacidad de 
fortalecer la confianza en el sistema normativo y en la expectativa de que cada individuo 
asuma un papel en la sociedad y se comporte de acuerdo con lo que se espera de él. 

El derecho penal, también en sus corrientes normativas, no puede prescindir de datos 
elementales de la realidad, como los que manifiesta la operatividad concreta de la función 
sancionadora. Toda reducción de esta realidad, lejos de ser una virtud técnica, contribuye 
a ocultar los rasgos más autoritarios del ejercicio del poder. 

 

El daño social de los delitos económicos 

Una de las omisiones frecuentes del derecho penal, consecuencia de la selectividad 
sancionadora, es la escasa o nula atención que reciben los delitos de los más poderosos, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#196
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en particular la macro-delincuencia de las empresas. No exagero con estas palabras. 
Aprecio que vuestro congreso haya tenido en cuenta esta cuestión. 

El capital financiero mundial está en el origen de graves delitos no sólo contra la 
propiedad, sino también contra las personas y el medio ambiente. Se trata de 
delincuencia organizada responsable, entre otras cosas, del sobreendeudamiento de los 
Estados y del saqueo de los recursos naturales de nuestro planeta. 

El derecho penal no puede permanecer ajeno a conductas en las que, aprovechándose 
de situaciones asimétricas, se explota una posición dominante en detrimento del bienestar 
colectivo. Este es el caso, por ejemplo, de la reducción artificial de los precios de los 
títulos de deuda pública a través de la especulación, sin preocuparse de que esto afecte o 
agrave la situación económica de naciones enteras (cf. Oeconomicae et pecuniariae 
quaestiones. Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del 
actual sistema económico-financiero, 17). 

Se trata de delitos que tienen la gravedad de crímenes de lesa humanidad, cuando 
conducen al hambre, a la miseria, a la migración forzada y a la muerte por enfermedades 
evitables, al desastre ambiental y al etnocidio de los pueblos indígenas. 

 

La protección jurídica y penal del medio ambiente 

Es cierto que la respuesta penal se 
produce cuando se ha cometido el 
delito, que no repara el daño ni evita la 
repetición y que rara vez tiene efectos 
disuasorios. También es cierto que, 
debido a su selectividad estructural, la 
función sancionadora suele recaer en 
los sectores más vulnerables. Tampoco 
ignoro que existe una corriente 
punicionista que pretende resolver los 
más variados problemas sociales a 
través del sistema penal. 

En cambio, un sentido elemental de la 
justicia requeriría que ciertas conductas, de las que las empresas suelen ser 
responsables, no queden impunes. En particular, todas aquellas que pueden ser 
consideradas como “ecocidio”: la contaminación masiva del aire, de los recursos de la 
tierra y del agua, la destrucción a gran escala de flora y fauna, y cualquier acción capaz 
de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. Nosotros debemos introducir 
―lo estamos pensando― en el Catecismo de la Iglesia Católica el pecado contra la 
ecología, el pecado ecológico contra la casa común, porque es un deber. 

En este sentido, recientemente, los Padres del Sínodo para la Región Panamazónica 
propusieron definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el 
prójimo, la comunidad y el medio ambiente. Es un pecado contra las generaciones futuras 
y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y de destrucción de la armonía del 
medio ambiente, en transgresiones contra los principios de interdependencia y en la 
ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 
340-344)[2]. 

Como se ha señalado en vuestros trabajos, el “ecocidio” debe entenderse como la 
pérdida, daño o destrucción de ecosistemas en un territorio determinado, de modo que su 
disfrute por parte de los habitantes se haya visto o pueda verse gravemente afectado. Se 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-et-pecuniariae_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-et-pecuniariae_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p5_sp.html#II%20El%20mundo%20visible
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html#_ftn2
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trata de una quinta categoría de crímenes contra la paz, que debería ser reconocida como 
tal por la comunidad internacional. 

En esta ocasión, y a través de vosotros, quisiera hacer un llamamiento a todos los líderes 
y referentes en este sector para que contribuyan con sus esfuerzos a garantizar una 
protección jurídica adecuada para nuestra casa común. 

 

Sobre algunos abusos de poder sancionador 

Para concluir esta parte quisiera referirme a algunos de los problemas que han 
empeorado en los años transcurridos desde nuestro encuentro anterior. 

1. El uso indebido de la prisión preventiva. Había señalado con preocupación el uso 
arbitrario de la prisión preventiva. Lamentablemente, la situación ha empeorado en varios 
países y regiones, donde el número de presos no condenados ya supera con creces el 
50% de la población carcelaria. Este fenómeno contribuye al deterioro de las condiciones 
de detención y es la causa del uso ilícito de las fuerzas policiales y militares para estos 
fines[3]. La prisión preventiva, cuando se impone sin que se apuren las circunstancias 

excepcionales o por un período 
de tiempo excesivo, socava el 
principio de que todo acusado 
debe ser tratado como inocente 
hasta que una sentencia 
definitiva establezca su 
culpabilidad. 

 

2. El incentivo involuntario a 
la violencia. En varios países 
se han llevado a cabo reformas 
de la institución de la legítima 
defensa y se ha afirmado que 
los delitos cometidos por 
agentes de las fuerzas de 

seguridad pueden justificarse como formas legítimas de cumplimiento del deber[4]. Es 
importante que la comunidad jurídica defienda los criterios tradicionales para evitar que la 
demagogia punitiva degenere en incentivos para la violencia o en un uso 
desproporcionado de la fuerza. Son conductas inaceptables en un Estado de Derecho y, 
en general, acompañan a los prejuicios racistas y al desprecio de los grupos sociales de 
marginación. 

3.  La cultura del descarte, combinada con otros fenómenos psicosociales generalizados 
en las sociedades del bienestar, muestra una grave tendencia a degenerar en una cultura 
del odio. Se registran, desgraciadamente, episodios no aislados, que ciertamente 
necesitan un análisis complejo, en los que se desfoga el malestar social tanto de los 
jóvenes como de los adultos. No es casualidad que a veces reaparezcan emblemas y 
acciones propias del nazismo. Os confieso que cuando escucho algún discurso, a algún 
responsable del orden o del gobierno, me vienen a la mente los discursos de Hitler en el 
34 y en el 36. Hoy. Son acciones propias del nazismo que, con su persecución contra los 
judíos, los gitanos, las personas de orientación homosexual, representa el modelo 
negativo por excelencia de la cultura del descarte y del odio. Así se hacía en aquella 
época y hoy renacen estas cosas. Es necesario prestar atención, tanto en el ámbito civil 
como en el eclesial, para evitar cualquier posible compromiso ―que se supone 
involuntario― con estas degeneraciones. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html#_ftn4
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4. El lawfare . Periódicamente se verifica que se recurra a acusaciones falsas contra 
líderes políticos, concertadas con los medios de comunicación, los opositores y los 
órganos judiciales colonizados[5]. De esta manera, con los instrumentos propios 
del lawfare, se instrumentaliza la lucha, siempre necesaria, contra la corrupción con el fin 
de combatir a los gobiernos no deseados, reducir los derechos sociales[6] y promover un 
sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer un poder 
autoritario. 

Y al mismo tiempo, es curioso que el recurso a los paraísos fiscales, que sirven para 
ocultar todo tipo de delitos, no se perciba como una cuestión de corrupción y delincuencia 
organizada[7]. Del mismo modo, los fenómenos masivos de apropiación de fondos 
públicos pasan desapercibidos o se minimizan como si fueran meros conflictos de 
intereses. Invito a todos a reflexionar al respecto. 

 

Llamamiento a la 
responsabilidad 

Quisiera dirigir una invitación a 
todos vosotros, expertos en 
derecho penal y a cuantos, en sus 
diversas funciones, están llamados 
a desempeñar funciones 
relacionadas con la aplicación del 
derecho penal. Teniendo en 
cuenta que el objetivo fundamental 
del derecho penal es proteger los bienes jurídicos más importantes para la colectividad, 
cada tarea y cada encargo en este ámbito tiene siempre una resonancia pública, un 
impacto en la colectividad. Esto requiere e implica al mismo tiempo una responsabilidad 
más seria para el operador de justicia, en cualquier nivel que se encuentre, desde el juez, 
pasando por el funcionario, hasta el agente de la fuerza pública. 

Toda persona llamada a desempeñar una tarea en este ámbito debe tener siempre 
presente, por una parte, el respeto de la ley, cuyas disposiciones deben observarse con 
un cuidado y un deber de conciencia adecuado a la gravedad de las consecuencias. Por 
otra parte, hay que recordar que la ley por sí sola nunca puede alcanzar los objetivos de 
la función penal; también debe aplicarse en beneficio efectivo de las personas afectadas. 
Esta adaptación de la ley a la situación concreta de los casos y de las personas es un 
ejercicio tan esencial como difícil. Para que la función judicial penal no se convierta en un 
mecanismo cínico e impersonal, necesitamos personas equilibradas y preparadas, pero 
sobre todo apasionadas ―apasionadas― por la justicia, conscientes del grave deber y de 
la gran responsabilidad que cumplen. Sólo así la ley ―toda ley, no sólo la penal― no será 
un fin en sí misma, sino que estará al servicio de las personas implicadas, ya sean los 
autores de los delitos o los que han sido ofendidos. Al mismo tiempo, al actuar como un 
instrumento de justicia sustantiva y no sólo formal, el derecho penal podrá desempeñar la 
tarea de protección real y efectiva de los bienes jurídicos esenciales de la colectividad. 

Y tenemos que ir ciertamente hacia una justicia penal restaurativa 

En todo delito hay una parte lesa y dos vínculos dañados: el del responsable del hecho 
con su víctima y con la sociedad. He señalado que existe una asimetría[8] entre el castigo 
y el delito y que la ejecución de un mal no justifica la imposición de otro mal como 
respuesta. Se trata de hacer justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor. 

En la visión cristiana del mundo, el modelo de justicia encuentra la encarnación perfecta 
en la vida de Jesús, que, después de haber sido tratado con desprecio y hasta con 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html#_ftn6
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html#_ftn7
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html#_ftn8
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violencia que lo llevó a la muerte, en última instancia, en su resurrección, trae un mensaje 
de paz, perdón y reconciliación. Son valores difíciles de alcanzar pero necesarios para la 
vida buena de todos. Y retomo las palabras de la profesora Severino sobre las cárceles: 
las cárceles deben tener siempre una “ventana”, es decir, un horizonte. Apuntar a una 
reinserción y debemos, en esto, pensar profundamente en la manera de dirigir una 
prisión, en la manera de sembrar la esperanza de reinserción y pensar si la pena es 
capaz de llevar a esta persona a la reinserción y también el acompañamiento de esto. Y 
repensar seriamente la cadena perpetua. 

Nuestras sociedades están llamadas a avanzar hacia un modelo de justicia basado en el 
diálogo, en el encuentro, para que, en la medida de lo posible, se restablezcan los 
vínculos dañados por el delito y se reparen los daños causados. No creo que sea una 
utopía, pero ciertamente es un gran reto. Un reto al que todos debemos enfrentarnos si 
queremos abordar los problemas de nuestra convivencia civil de una manera racional, 
pacífica y democrática. 

Queridos amigos, os doy las gracias por tres cosas: por vuestra doble paciencia de 
esperar una hora y la otra paciencia de escuchar este discurso tan largo y también por 
este encuentro. Gracias. Y os aseguro que seguiré estando cerca de vosotros en este 
arduo trabajo al servicio del hombre en el ámbito de la justicia. No cabe duda de que, para 
aquellos de vosotros que están llamados a vivir la vocación cristiana del propio bautismo, 
éste es un campo privilegiado de animación evangélica del mundo. Todos, también 
aquellos de vosotros que no son cristianos necesitamos la ayuda de Dios, fuente de toda 
razón y justicia. Invoco para cada uno de vosotros, por intercesión de la Virgen Madre, la 
luz y la fuerza del Espíritu Santo. Os bendigo de corazón y, por favor, os pido que recéis 
por mí. Gracias. 

 
[1] Discurso a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal, 23 de octubre de 2014. 
[2] Documento Final del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica: Nuevos Caminos para la 
Iglesia y para una Ecología Integral, 26 de octubre de 2019, 82 
[3] Discurso a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal, 23 de octubre de 2014. 
[4] Discurso a una Delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, 17de  diciembre de 
2018. 
[5] Homilía, 17 de mayo de 2018. L’Osservatore Romano (17 mayo 2018). 
[6] Discurso a la Cumbre de los jueces panamericanos sobre derechos sociales y la doctrina franciscana, 4 
de junio de 2019. 
[7] Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos 
aspectos del sistema económico y financiero actual, 30. 
[8] Carta a los participantes al XIX Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal 
y al III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, 30 de mayo de 2014. 
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DISCURS DEL PAPA FRANCESC 

ALS PARTICIPANTS EN UNA TROBADA ORGANITZADA 

PER L'INSTITUT DE DIÀLEG INTERRELIGIOSO (IDI) DE BUENOS AIRES 

Sala Clementina - Dilluns, 18 de novembre de 2019 

Señoras y señores: 

Me alegra darles la bienvenida a todos ustedes, que participan en el encuentro que se ha 
centrado sobre el documento: «Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia 
común», firmado en Abu Dhabi el 4 de febrero pasado. 

Agradezco a todos los organizadores de 
este encuentro, promovido por Su 
Excelencia el señor Rogelio Pfirter, 
Embajador de la República Argentina 
ante la Santa Sede, con el auspicio del 
Consejo Pontificio para el Diálogo 
Interreligioso, y en colaboración con el 
Instituto del Diálogo Interreligioso de 
Buenos Aires. 

Me complace constatar que este 
Documento, de carácter universal, se 
esté difundiendo también en las 

Américas. Estoy convencido de que la particularidad y la sensibilidad de países y 
continentes diferentes puedan contribuir verdaderamente a una lectura detallada de este 
Documento y a una mayor y eficaz comprensión del mensaje que transmite. 

Como había dicho durante la  Conferencia Mundial de la Fraternidad Humana: «No hay 
alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, de modo 
especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y 
las culturas». Ha llegado el momento en que «las religiones se empeñen más 
activamente, con valor y audacia, con sinceridad, en ayudar a la familia humana a 
madurar la capacidad de reconciliación, la visión, la esperanza y los itinerarios concretos 
de paz» (4 febrero 2019). Nuestras tradiciones religiosas son una fuente necesaria de 
inspiración para fomentar una cultura del encuentro. Es fundamental la cooperación 
interreligiosa, basada en la promoción de un diálogo sincero, respetuoso, que va hacia la 
unidad sin confundir, manteniendo las identidades. Pero una unidad que trasciende el 
mero pacto político. Una vez, a propósito de este Documento, al inicio de febrero pasado, 
un hombre muy sabio, un político europeo muy sabio, me dijo: “esto trasciende la 
metodología del pacto para mantener el equilibrio y la paz, que es muy buena, pero estos 
documentos van más allá”. Y me dijo este ejemplo: “pensemos en el fin de la segunda 
guerra mundial, pensemos en Yalta; en Yalta se hizo un equilibrio para salir del impasse, 
un equilibrio débil pero posible. Se repartieron la torta, y se mantuvo un periodo de paz, 
pero estos documentos, esta actitud que va al diálogo entre lo trascendente, crea 
fraternidad, supera los pactos, supera lo político; es política en cuanto que es humano, 
pero la supera, la trasciende, la hace más noble”. Este es el camino. Y mientras tanto, sí, 
a nivel político hacer lo que se puede, porque también es importante.  

El mundo nos observa a nosotros, los creyentes, para comprobar cuál es nuestra actitud 
ante la casa común y ante los derechos humanos; además nos pide que colaboremos 
entre nosotros y con los hombres y mujeres de buena voluntad, que no profesan ninguna 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190204_emiratiarabi-incontrointerreligioso.html
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religión, para que demos respuestas efectivas a tantas plagas de nuestro mundo, como la 
guerra, el hambre, la miseria que aflige a millones de personas, la crisis ambiental, la 
violencia, la corrupción y el degrado moral, la crisis de la familia, de la economía y, sobre 
todo, la falta de esperanza. 

La intención del Documento es adoptar: la cultura del diálogo como vía; la colaboración 
común como conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio. De ahora en 
adelante se puede afirmar que las religiones no son un sistema cerrado que no se puede 
cambiar, sino que con su propia identidad. Y esto es clave: la identidad no se negocia, 
porque si vos negociás la identidad ya no hay diálogo, hay sometimiento. Con su propia 
identidad están en camino. 

La fraternidad es una realidad humana compleja, a la cual se debe prestar atención y 
tratarla con delicadeza. Cuando Dios nos pregunta: «¿Dónde está tu hermano?», la 
primera pregunta sobre la fraternidad que está en la Biblia «¿Dónde está tu hermano?», 
nadie podrá responder: No sé, no soy el custodio de mi hermano (cf. Gn 4,9). Entonces 
surgen distintas preguntas: ¿Cómo cuidarnos recíprocamente en la única familia humana 
de la que todos somos hermanos? ¿Cómo alimentar una fraternidad para que no sea 
teórica,  para que se traduzca en fraternidad? ¿Cómo podemos hacer prevalecer la 
inclusión del otro sobre la exclusión en nombre de la propia pertenencia? ¿Qué podemos 
hacer para que las religiones sean canales de fraternidad en lugar de barreras de 
división? Un poquito de historia nos tiene que espantar: las guerras religiosas, las 
cristianas, pensemos en la de los 30 años, solamente pensemos en la noche de San 
Bartolomé. El que no siente espanto adentro que se pregunte por qué.  

Es importante demostrar que los creyentes somos un factor de paz para las sociedades 
humanas y así responderemos a quienes injustamente acusan a las religiones de 
fomentar odio y ser causa de violencia. En el mundo precario de hoy, el diálogo entre las 
religiones no es un signo de debilidad. Este encuentra su propia razón de ser en el 
diálogo de Dios con la humanidad. Se trata de cambiar actitudes históricas. Me viene 
como símbolo una escena de la Chanson de Roland, cuando los cristianos vencen a los 
musulmanes y los ponen todos en fila delante de la pila bautismal, y uno con una espada. 
Y los musulmanes tenían que elegir entre el bautismo o la espada. Eso hicimos los 
cristianos. Era una mentalidad que hoy no podemos aceptar, ni comprender, ni puede 
funcionar más. Cuidemos los grupos integristas, cada uno tiene lo suyo. En Argentina hay 
algún rinconcito integrista por ahí. Y tratemos con la fraternidad ir adelante. El integrismo 
es una peste y todas las religiones tienen algún primo hermano integrista ahí, que se 
agrupa. 

Espero que este Mensaje de Fraternidad sea recibido por la comunidad internacional, 
para el bien de toda la familia humana, que debe pasar de la simple tolerancia a la 
verdadera convivencia y coexistencia pacífica. Sigan trabajando. 

Y, por favor, no se olviden de rezar por mí, que lo necesito.  Gracias. 
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Declaració conjunta sobre la salut mundial del papa Francesc, Cap 
de l'Església Catòlica i el Xeic Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Príncep Hereu d'Abu Dhabi  

 
Con ocasión del Foro Reaching the Last Mile (Alcanzando la Última Milla) en Abu Dhabi, 
reafirmamos nuestra cooperación mutua para mejorar la salud y el bienestar de las 
comunidades necesitadas. 

Esta cooperación se basa en la convicción de que toda persona, independientemente de 
su entorno, tiene derecho a vivir una vida digna y saludable. 

El contexto en el que a menudo surgen estas patologías es la pobreza y la vulnerabilidad 
social de los miembros más marginados de la sociedad.  Por lo tanto, pedimos que se 
redoblen los esfuerzos -incluida una amplia acción política y la disponibilidad a la 
cooperación entre la sociedad civil y los Estados, que tienen la responsabilidad de la 
salud de sus ciudadanos- para promover programas sanitarios, sociales y educativos y 
desarrollar redes médicas adecuadas de prevención, diagnóstico y tratamiento, a fin de 
que nadie se quede atrás. 

También hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que colabore a fin 
de llegar a las poblaciones más vulnerables y centrar la atención en las enfermedades 
que afectan a las personas más empobrecidas. 

Una de estas áreas de interés es la lucha para poner fin a las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (NTDs), que afectan a más de 1.500 millones de personas de la población 
mundial.  A pesar de los programas lanzados a nivel internacional y de la mejora del 
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acceso a los tratamientos, las NTDs siguen siendo una prioridad secundaria en la agenda 
mundial. 

Frente a enfermedades que hoy en día pueden ser controladas, prevenidas y eliminadas, 
es necesario un mayor esfuerzo por parte de todos para coordinar los recursos 
disponibles a fin de lograr soluciones adecuadas. Para ello se requiere también un 
enfoque interdisciplinario, socio-médico y medioambiental. 

Garantizar el derecho al tratamiento para todas las personas es primordial.  Por lo tanto, 
apoyamos plenamente el Fondo Reaching the Last Mile y su labor en el tratamiento y 
monitoreo de las NTDs, y en el futuro continuaremos colaborando en otras iniciativas de 
salud mundial. 

Por último, confiamos en la solidaridad de todas las personas que entienden los 
sufrimientos de los que se encuentran en situaciones de gran necesidad en las zonas 
desatendidas y desfavorecidas del mundo, para que este azote innecesario que aflige a la 
humanidad pueda ser erradicado de una vez por todas. 

Abu Dhabi, 18 de noviembre de 2019 

En nombre de Su Santidad el Papa Francisco        

S.E. Rev.Mons. Francisco Montecillo Padilla, nuncio apostólico en los Emiratos Árabes 
Unidos. 

  
En nombre de Su Alteza el Jeque Mohamed Bin Zayed 
Su Excelencia Mohamed Mubarak Al Mazrouei 
Subsecretario del Tribunal del Príncipe Heredero de Abu Dhabi. 
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Viaje apostólico de Su Santidad Francisco a Tailandia y Japón 

(19-26 de noviembre de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 19 de noviembre de 2019  

ROMA-BANGKOK 

19:00 Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Bangkok 

    

 Miércoles, 20 de noviembre de 2019 

ROMA-BANGKOK 

12:30 Llegada al Military Air Terminal 2 de Bangkok 

12.30 Recibimiento oficial en el Military Air Terminal 2 de Bangkok 

  

Jueves, 21 de noviembre de 2019 

BANGKOK 

9.00 Ceremonia de bienvenida en el patio de la Casa de Gobierno 

9.15 Encuentro con el Primer Ministro en la “Inner Ivory Room” de la Casa de 
Gobierno 

9.30 Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático en la 
Sala “Inner Santi Maitri” de la Casa de Gobierno 

10.00 Visita al Patriarca Supremo Budista en el templo Wat Ratchabophit Sathit 
Maha Simaram 

11.15 Encuentro con el personal médico del St. Louis Hospital  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/21/autorita-thailandia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/21/patriarca-buddisti-thailandia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/21/personalemedico-thailandia.html
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12.00 Visita privada a los enfermos y personas discapacitadas en el St. Louis 
Hospital 

  Almuerzo en la Nunciatura Apostólica 

17.00 Visita privada a Su Majestad el Rey Maha Vajiralongkorn “Rama X” en  el 
Amphorn Royal Palace 

18.00 Santa Misa en el Estadio nacional 

  

Viernes, 22 de noviembre de 2019 

BANGKOK 

10.00 Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, seminaristas y catequistas en la 
parroquia de San Pedro 

11.00 Encuentro con los obispos de Tailandia y de la FABC en el Santuario del 
Beato Nicolás Bunkerd Kitbamrung 

11.50 Encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en una sala 
adyacente al Santuario 

  Almuerzo en la Nunciatura Apostólica 

15.20 Encuentro con los líderes cristianos y de otras religiones en la Chulalongkorn 
University 

17.00 Santa Misa con los jóvenes en la Catedral de la Asunción 

  

Sábado, 23 de noviembre de 2019 

BANGKOK-TOKIO 

9.15 Ceremonia de despedida en el Military Air Terminal 2 de Bangkok 

9.30 Salida en avión hacia Tokio 

17.40 Llegada al aeropuerto de Tokio-Haneda 

17.40 Ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Tokyo-Haneda 

18.30 Encuentro con los obispos en la Nunciatura Apostólica  

  

Domingo, 24 de noviembre de 2019 

TOKIO-NAGASAKI-HIROSHIMA-TOKIO 

7.00 Salida en avión hacia Nagasaki 

9.20 Llegada al aeropuerto de Nagasaki  

10.15 Mensaje sobre las armas nucleares en el Parque del epicentro de la bomba 
atómica 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/21/messa-thailandia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/22/consacrati-thailandia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/22/vescovi-thailandia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/22/leader-religiosi-thailandia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/22/messa-giovani-thailandia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/23/vescovi-tokyo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/24/messaggio-arminucleari-nagasaki.html
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10.45 Homenaje a los santos mártires en el Monumento de los Mártires - Nishizaka 
Hill 

  Ángelus  

  Almuerzo en el arzobispado 

14.00 Santa Misa en el Estadio de Béisbol 

16.35 Salida en avión hacia Hiroshima 

17.45 Llegada al aeropuerto de Hiroshima 

18.40 Encuentro por la paz en el Memorial de la Paz 

20.25 Salida en avión hacia Tokio 

21.50 Llegada al aeropuerto de Tokio-Haneda  

  

Lunes, 25 de noviembre de 2019 

TOKIO 

10.00 Encuentro con las víctimas de la triple catástrofe en “Bellesalle Hanzomon”  

  Visita privada al Emperador Naruhito en el Palacio Imperial 

11.45 Encuentro con los jóvenes en la Catedral de Santa María  

  Almuerzo con el séquito papal en la Nunciatura Apostólica 

16.00 Santa Misa en el Tokyo Dome 

  Encuentro con el Primo Ministro en Kantei 

  Encuentro con las autoridades y el Cuerpo Diplomático en Kantei 

  

Martes, 26 de noviembre de 2019 

TOKIO-ROMA 

7.45 Santa Misa privada con los miembros de la Compañía de Jesús en la capilla 
del Kulturzentrum de la Universidad de Sofía 

  Desayuno y encuentro privado con el Colegio Máximo en la Universidad de 
Sofía 

9.40 Visita a los sacerdotes ancianos y enfermos en la Universidad de Sofía 

10.00 Visita a la Universidad de Sofía de Tokio  

11.20 Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Tokyo-Haneda 

11.35 Salida en avión hacia Roma/Fiumicino 

17.15 Llegada al aeropuerto de Roma/Fiumicino  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/24/omaggio-santimartiri-nagasaki.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/24/angelus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/24/messa-nagasaki.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/24/messaggio-incontropace-hiroshima.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/25/vittime-tokyo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/25/giovani-tokyo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/25/messa-tokyo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/25/autorita-kantei.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/11/26/universita-tokyo.html
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

XXVI Asamblea General de la CONFER “Los religiosos no somos el 
centro, sino que somos para este mundo” 
 

14/11/2019 – IVICON 

 

Los días11, 12 y 13 de noviembre 
hemos celebrado la XXVI 
Asamblea General de la CONFER 
bajo el lema “Sabed cuál ha sido la 
esperanza a la que habéis sido 
llamados”(EF 1, 18). 

 

Esta Asamblea ha estado cargada 
de símbolos que se han visto 
representados en unos granos de 
trigo, un puñado de tierra y un 
pequeño tiesto de arcilla donde los 
asistentes debían “sentirse tierra 
preparada para la siembra, tierra 
que se abre y acoge, tierra que se hace seno de vida”.  

 

La apertura de la Asamblea tuvo lugar el día 11 a las 16:30 de la tarde a cargo de 
Monseñor Jesús Catalá, Presidente de la CEVC y la Presidenta de la CONFER María 
Rosario Ríos, ODN. 

 

En un discurso 
pronunciado ante los más 
de 240 Superiores 
Generales y Provinciales, 
la Presidenta de la 
CONFER expresó que 
“nuestra esperanza no es 
ni ingenua ni optimista 
porque sabe del 
sufrimiento de nuestros 
hermanos y de la 
complejidad de nuestro 
tiempo”. Animó también a 
los asistentes a actuar en 
medio de la realidad 

desde el Evangelio: “los religiosos no somos el centro, sino que somos para este mundo”. 

 

En la inauguración también tomó la palabra el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, 
que hizo un llamamiento a los religiosos presentes a “concentrarse en lo esencial para 
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realizar la misión”, que pasa por intensificar la vida de oración y el testimonio de la 
esperanza. Osoro pidió a los religiosos “tolerancia y apertura” pero “no indiferencia”.  

 

La tarde del lunes estuvo capitaneada por la teóloga Montse Escribano quien espetó a los 
asistentes que “en la vida religiosa no hay primeros ni segundos, solo cuentan los últimos”. 
La titular de la Ponencia Marco de la Asamblea hizo un llamamiento a los responsables de 
las congregaciones a “atender la realidad cotidiana de vuestras comunidades, a promover 
un modelo dinámico frente a un modelo estático y jerárquico”.  

 

El martes día 12 José María Rodríguez Olaizola, SJ, reunió a tres religiosos mayores y tres 
jóvenes en una mesa titulada “Los viejos tendrán sueños y los jóvenes profetizarán”. El 
jesuita, sociólogo y escritor animó a los asistentes a“ser profetas y soñadores los unos para 
los otros”.  

 

La tarde se enmarcó en hablar de la esperanza en diálogo con las periferias de la mano de 
José Luis Segovia, Vicario de Pastoral Social de Madrid, y de la reestructuración para la 
misión, con Jesús Díaz, OP, Vicepresidente de la CONFER. José Luis Segovia se dirigió a 
los asistentes con palabras de ánimo, “Sois un actor fundamental a la hora de generar 
esperanza para la humanidad, especialmente la doliente”. El vicario para el Desarrollo 
Social y la Innovación de Madrid agradeció a la Vida Religiosa su perseverancia, por 
“mantener la esperanza en lugares en los que no hay señales de que haya mucha, como 
una huella de Dios”.  

 

Durante su alocución en la conferencia titulada “La reestructuración de la vida y de la 
misión”, el Vicepresidente de la CONFER, Jesús Díaz, OP, se pronunció “No nos 
quedemos solo con el lamento de lo que hemos perdido; hay que mostrar más fidelidad que 
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lamento”. El Superior Provincial de los dominicos en España ha invitado a “no despojarse 
de la Sagrada Escritura nunca, porque no podemos hablarde la Vida Religiosa sin ella”. 

 

La jornada del martes se cerró con la actuación musical del grupo Alma Di Voices, que 
transmitieron sensibilidad a través de la poesía musicalizada.  

 

La clausura de la XXVI Asamblea 
General tuvo lugar el miércoles 13 
de noviembre donde Monseñor 
JoséRodríguez Carballo, 
Secretario de la CIVCSVA, ofreció 
respuestas a preguntas de la 
Asamblea. En elles invitó a los 
religiosos españoles a dejarse de 
lamentos y lanzarse a la acción. 
“Menos lágrimas por un pasado 
que no volverá, y más esperanza. 
Hay que arriesgar”.  

 

La Presidenta de la CONFER, María Rosario Ríos, ODN,cerró la Asamblea haciendo un 
llamamiento a la “esperanza a la que somos llamados” que “ha estado latiendo 
humildemente durante toda la asamblea, como el grano de trigo que hemos plantado y que 
llegará a ser pan partido y entregado”. "Tenemos la certeza de que la esperanza es un don, 
que bebe y se alimenta de la experiencia de Dios. Somos testigos de la esperanza" 

 

La XXVI Asamblea General de la CONFER concluyó con una Eucaristíapresidida por 
Monseñor José Rodríguez Carballo, donde a modo de símbolo se hizo entrega del pan fruto 
de la esperanza a la que hemos sido llamados.  

 

Estos encuentros han tenido lugar en el Grupo CTO, situado en la calle de Albarracín 34 en 
Madrid. 
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Un jesuïta espanyol nomenat Prefecte de la Secretaria per a l'Economia 
de la Santa Seu 

 

(Jesuïtes) 14 de Novembre de 2019 
 
El Vaticà ha comunicat aquest matí el nomenament del jesuïta espanyol Juan Antonio 
Guerrero com a Prefecte de la Secretaria per a l’Economia de la Santa Seu. Començarà a 
exercir aquest servei a partir del proper mes de gener. Guerrero va ser Superior Provincial 
de la Companyia de Jesús a Castella entre els anys 2008 i 2014, i actualment, des de 2017 
és el delegat del P. General de la Companyia de Jesús per a les cases i obres 
interprovincials a Roma. També és conseller del P. General. 
 

Juan Antonio Guerrero, en una estada a Moçambic 

 

"Com a jesuïta és una alegria rebre una missió directament del Papa. És una manera 
privilegiada de realitzar la meva vocació", ha dit. Ell mateix ha reconegut que aquest 
nomenament ha estat una cosa totalment inesperada, que ha acollit amb humiliat i 
confiança.  

 

Juan Antonio Guerrero va néixer el 1959 a Mèrida, va estudiar al Col·legi San José de 
Villafranca de los Barros i va entrar a la Companyia de Jesús amb 20 anys, quan estava 
fent estudis d’economia. La seva formació inclou la llicenciatura en Economia, a la 
Universitat Autònoma de Madrid, així com en Filosofia i Teologia a Madrid i Brasil. A més, 
va fer estudis de Filosofia Política a Boston. Va ser ordenat sacerdot el 30 de març de 1992. 
La seva primera missió va ser la de professor de Filosofia i Política a la Universitat Pontifícia 
Comillas, on preparava el seu doctorat, que va interrompre al ser destinat, el 2003, a 
desenvolupar el càrrec de mestre de novicis. 

 

Després d’això va ser nomenat superior de la província jesuítica de Castella etapa durant la 
qual va participar al procés d’integració i reorganització de les províncies jesuítiques 
espanyoles. Després va ser destinat a Moçambic i posteriorment va ser cridat a Roma per a 
convertir-se en Superior Major de les cases internacionals que la Companyia de Jesús hi té, 
incloent, entre elles, la Pontifícia Universitat Gregoriana, el Pontifici Institut Bíblic, l’Institut 
Oriental i les cases de formació. A més va ser nomenat conseller del Pare General. Aquesta 
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etapa romana li ha permès començar a conèixer la cúria vaticana, cosa que l’ajudarà sens 
dubte en l’etapa que ara comença.   

 

En aquestes diverses ocupacions sempre ha tingut present la crida dels pobres. Llocs com 
Brasil, Moçambic o El Pozo del Tío Raimundo a Madrid han deixat la seva empremta en la 
seva sensibilitat i caràcter. Així ho plasma al llibre «Vidas que sobran: los excluidos de un 
mundo en quiebra» (Sal Terrae, 2003) del que és coautor.  

 

Davant la notícia del seu nomenament, el Superior General de la Companyia de Jesús, 
Arturo Sosa SJ ha manifestat l’alegria de la Companyia de Jesús i la seva disponibilitat per 
al servei al Sant Pare i a la Santa Seu. El P. General ha demanat que permeti al P. 
Guerrero desenvolupar la tasca de prefecte sense ser ordenat bisbe, de manera que, quan 
acabi el temps d’aquest servei pugui reincorporar-se a la seva vida ordinària com a jesuïta. 

 

Per la seva banda, l’actual Superior Provincial dels Jesuïtes a Espanya, el P. Antonio 
España SJ, ha manifestat l’alegria per aquesta prova de confiança i el seu reconeixement a 
la vàlua del P. Guerrero. També ha volgut destacar alguns trets del seu caràcter que 
l’ajudaran en el complex món en el que li toca ara exercir la seva tasca. "La seva 
espontaneïtat apareix quan converses amb ell", ha dit d'ell. "Resulta destacable la seva 
capacitat per detectar problemes i definir-los de la millor manera possible. Té una gran 
disposició al diàleg i a l’escolta. També sap com articular i exposar les seves idees de forma 
clara i ferma. Per això, precisament, la Companyia de Jesús ha comptat amb ell per al 
govern intern. Manté i cultiva l’amistat de forma intensa amb els més propers". 

 

El Superior dels Jesuïtes a Espanya també ha volgut destacar que "és una persona 
preocupada pels problemes del món actual, sobretot per la pobresa, l’allunyament de la fe a 
la societat occidental, el desgast econòmic de l’individu i el sofriment injust de tants pobles 
en el món. Això li ha format un caràcter que es deixa sorprendre per les cultures que visita, 
sempre disposat a aprendre’n i a buscar respostes des de l’Evangeli. És un home prudent, 
discret i assossegat en prendre decisions. A més, en moments delicats ha afrontat amb pau 
situacions d’incomprensió i dissensió amb l’objectiu de buscar la unitat i la millor solució al 
problema. Si hi ha un tret que unifica tot el que podem dir de Juan Antonio és la lleialtat i la 
fidelitat a la paraula donada. No dubto que en aquest nou càrrec sabrà analitzar la situació, 
dialogar amb els equips i posar en pràctica les línies estratègiques que determini el Papa". 
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XXII Capítulo General de las RR. Agustinas Misioneras 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2019 (IVICON) 

 

Las RR.Agustinas Misioneras, fundadas en 1890 en Madrid por las Madres Querubina 
Samarra, Mónica Mujal y Clara Cantó, han celebrado en Roma, del 4 al 31 de octubre, el 
XXII Capítulo General, con el lema: “A vino nuevo, odres nuevos” (Cf.Mc 2.22) 

 

Durante el mismo, ha sido reelegida Superiora General para un nuevo sexenio, la Hna. 
Piedad Pacho Reyero. 

 

La Hna Piedad nació en 
Calzadilla de los 
Hermanillos (León) 
España. Hizo Licenciatura 
en Humanidades en la 
Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. 
Ejerció la docencia y 
Dirección del Colegio Ntra. 
Sra. de la Consolación en 
Valladolid. Estudió el 
inglés en Irlanda para 
servir a las misiones que 
la Congregación tiene en 
Kenia y Tanzania. Ejerció 
la docencia y Dirección del 
Colegio de Ishiara (Kenia), 

dedicándose luego de lleno a la formación de jóvenes religiosas en Arusha - Tanzania. Una 
de esas jóvenes ha sido elegida por este Capítulo Consejera General. 

 

La Congregación de Agustinas Misioneras, cuyo Carisma es : Evangelizar a través de la 
educación y Promoción humana, está hoy presente en cuatro continentes y quince países. 
Entre dichos países se encuentra Argelia, donde en diciembre pasado fueron beatificadas 
dos hermanas Agustinas Misioneras, Esther Paniagua, leonesa y Mª Caridad Álvarez, 
burgalesa, mártires en Argel el 23 de octubre de 1994. 

 

Ha sido elegido también el Consejo General conformado por seis hermanas: Marilene 
Brandao, - Brasil- Consejera y Vicaria General; Angelita Velasco Rey, de Valladolid – 
España-; Salome Mukami –Kenya-; Rosa Isabel Cuéllar – Colombia; Julita Quijano Poza, 
Palencia – España; Beena Abraham – India-. 

 

En este Capítulo han formulado la siguiente prioridad para el próximo sexenio: “Animar e 
impulsar, procesos de crecimiento y transformación, que promuevan la vida evangélica y la 
unidad congregacional, desde la “Interioridad, Comunión y Profecía”. 

 

Un cambio significativo en esta reestructuración ha sido optar por la supresión de las cinco 
Provincias existentes hasta ahora y optar por un Gobierno General único para toda la 
Congregación. 



26 | 60 

  

Canvi de cel·la 

 

 

P. JOSEP MIQUEL BAUSSET 

Monjo de Montserrat 

Catalunya Cristiana. Núm. 2094 

 

Després d’onze anys al noviciat de Montserrat, sis com a ajudant del mestre i cinc com a 
mestre de novicis, a l’inici del curs el P. abat va nomenar un nou mestre. Per això he deixat 
la cel·la del noviciat on he viscut aquests onze anys i he passat a viure en una altra cel·la 
del monestir. 

Tot i que sant Benet preveu a la Regla que els monjos dormin en un espai comú (RB 22), el 
retorn a la cel·la individual, com ens recorda a les seves Glosses l’abat Cassià, «està ben 
justificat, d’acord amb el context humà actual». I és que «la cel·la assegura un espai 
d’intimitat personalitzador i equilibrant psicològicament, i ofereix més possibilitats per a la 
pregària i per a la lectio». 

Per altra part, sant Benet, que vol que al monestir el «vici de la propietat sigui extirpat de 
soca-rel», preveu «que l’abat doni totes les coses necessàries» (RB 55) a cada monjo. Ara 
no és pròpiament el pare del monestir qui dona als monjos el que necessitem: «cogulla, 
túnica, peücs, sandàlies, cenyidor, coltell, estil, agulla, mocador, tauletes» (RB 55), 
ordinador, llibres, roba, sinó que els diversos àmbits del monestir ja proveeixen als monjos 
del necessari. 

Amb tot, i no se sap ben bé per què (per inèrcia?), sovint a la cel·la es van acumulant o 
amuntegant andròmines i no andròmines, de les quals només ens n’adonem quan hem de 
canviar de cel·la. D’aquesta manera, deixar una cel·la i passar a viure en una altra es 
converteix en un èxode en el qual buidem l’espai on hem viscut, per desfer-nos de moltes 
coses que amb el temps hem anat emmagatzemant. 

Per això canviar de cel·la és saludable, ja que d’aquesta manera sortim d’un espai que no 
és nostre i que ara ocuparà un altre monjo, alhora que sortim també de rutines i ens desfem 
de «possessions» que hem anat acumulant amb el temps. Canviar de cel·la és com revisar 
o avaluar el temps que hem viscut en aquell espai, és plegar la tenda i, lleugers d’equipatge 
i desinstal·lats, com nòmades, continuar el camí. 

 

 

Javier Fesser, Premi de Cinema Espiritual de Catalunya, "fer cinema des 
de l'amor" 

 

(Glòria Barrete –CR) El II Premi de Cinema Espiritual de Catalunya, atorgat per la 

Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, en el marc de la XVI Mostra de 
Cinema Espiritual, l'ha rebut aquest dijous al vespre a la Sagrada Família el cineasta, 
guionista i publicista madrileny Javier Fesser, per la seva contribució humanística a 
través del cinema. 

El guardó, anomenat L’Estel del Cinema Espiritual, reconeix el treball i la trajectòria d’un 
cineasta que s’hagi significat per la seva implicació amb la societat a través de les seves 
pel·lícules. L'escultura del premi reprodueix l’estrella de Betlem de la Façana del 
Naixement de la Sagrada Família, ideada per Antoni Gaudí. 
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Javier Fesser, madrileny de cinquanta-cinc anys, és un cineasta, guionista i publicista que 
pertany a una família vinculada al món de la cultura. El seu primer llargmetratge, El 
miracle del pare Tinto (1998), guanya el premi Sant Jordi que atorga la crítica 
cinematogràfica. Més tard, de la mà de Mortadelo i Filemón, els famosos personatges de 
Francisco Ibáñez, aconsegueix l’èxit de públic transformant el cinisme en humanisme 
desbaratat. L’any 2008, amb la pel·lícula Camino, presenta la història sobre una petita que 
mor de càncer, i arrasa als premis Goya amb sis estatuetes. 

L’any 2018 Campeones torna a 
guanyar el premi Goya a la millor 
pel·lícula. El Premi de Cinema 
Espiritual reconeix, en el cas de 
Fesser, una trajectòria que a través del 
cinema afirma el valor de la dignitat de 
l’ésser humà i, sobretot, dels més 
dèbils. Una trajectòria que ha expressat 
la religiosa teresiana Victòria 
Molins durant l'acte de lliurament. 
"Vaig conèixer en Javier en un moment 
fortíssim de la meva vida", ha 
reconegut Molins. El Premi que Fesser ha rebut aquest dijous és, segons Molins, "un 
reconeixement que va més enllà del seu cinema, perquè en Javier mostra sempre la gran 
alçada humana d'aquells més febles". 

Un Premi que Fesser ha rebut amb agraïment i sorpresa perquè ha afirmat "que no sé 
sincerament què és el cinema espiritual". Fesser ha expressat que intueix que és una 
cinema "fet des de l'amor", ja que, per ell, "l'Esperit rau on hi ha amor". Al cinema Fesser 
ha trobat una manera de dedicar la seva vida, "he crescut com mai, m'ha permès 
empatitzar amb moltes persones al món". Un món que per al cineasta "és una única 
família". "Faig un cinema des de l'amor perquè he rebut molt", ha conclòs. 

Un cinema, el de Fesser, guardonat amb el II Premi de Cinema Espiritual de Catalunya i 
atorgat de mans de la Consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella. Un cinema 
"que és un aparador per mostrar el valor de la dignitat humana", ha expressat Capella, 
"que supera estigmes i dificultats". Un cinema, ha demanat, que "com a societat ens 
interpel·li i ens faci reflexionar".   

Durant l'acte s'ha projectat l'últim curt de Javier Fesser, amb Acción contra el Hambre, "El 
Monstruo Invisible". Un exemple de com "fent cinema lleuger, amb tocs d'humor, es poden 
abordar temes profunds com la fam, per exemple", ha explicat Fesser als periodistes.  

A l'acte de lliurament del II Premi de Cinema Espiritual han assistit el secretari de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó i Monfort, el director general 
d'Afers Religiosos, Marcel·lí Joan, el director general de la Sagrada Família, Xavier 
Martínez, el diputat Lluís Font i Espinós, així com representants de diferents 
confessions religioses. 

La XVI edició de la Mostra, coordinada i impulsada pel sacerdot Peio Sánchez, es va 
iniciar el dia 15 de novembre i finalitza el 30 de novembre, amb un cartell de 24 
pel·lícules. En total, es faran setanta-quatre projeccions en unes 45 sales repartides en 19 
ciutats d’arreu de Catalunya. El certamen també arriba, per tercer any consecutiu, a les 
nou presons catalanes, i per primera vegada a centres tutelats de justícia. 

Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/javier-fesser-premi-cinema-espiritual-catalunya 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/javier-fesser-premi-cinema-espiritual-catalunya
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Poblet se solidaritza amb els afectats per la riuada 

 

L’organista Juan de la Rubia oferirà un concert benèfic al monestir  

el divendres 22 de novembre 

Catalunya Cristiana. Núm. 2095 

Els aiguats del 22 i 23 d’octubre passat van afectar greument les comarques de les 
Garrigues i la Conca de Barberà. A més d’endur-se la vida de mitja dotzena de persones, 
també van provocar danys materials molt greus a diversos llocs, especialment a 
Montblanc i l’Espluga de Francolí. 

Tan bon punt es va conèixer l’abast de la tragèdia, no van trigar a néixer diverses 
iniciatives per ajudar els qui ho han perdut gairebé tot. L’Església catalana també es va 
oferir des d’un bon començament a fer costat de diverses maneres als afectats. Ben a 
prop de Montblanc i l’Espluga de Francolí, el veí monestir cistercenc de Poblet, que no va 
patir afectacions greus, va ser dels primers a reaccionar i de seguida va tenir la iniciativa 
d’ajudar econòmicament els afectats per la riuada amb dos concerts d’orgue solidaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer concert va tenir lloc el dissabte 26 d’octubre, interpretat per l’organista alemany 
Thiemo Janssen, dins del Festival Internacional d’Orgue de Poblet. El segon tindrà lloc el 
divendres 22 de novembre proper i serà interpretat per Juan de la Rubia, organista titular 
de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. L’abat de Poblet, P. Octavi Vilà explica 
així aquesta iniciativa solidària: «La VII edició del Festival Internacional d’Orgue de Poblet 
ha coincidit en el temps amb l’aiguat que ha causat importants danys personals i materials 
a la conca del riu Francolí, i especialment a l’Espluga de Francolí, Vimbodí i Montblanc. La 
comunitat cistercenca de Poblet, en solidaritat amb tots els afectats, vol unir-se als nostres 
convilatans celebrant un concert extraordinari coincidint amb el dia de Santa Cecília, el 22 
de novembre, amb l’objectiu de recaptar fons que es destinaran a la reconstrucció dels 
danys materials i a l’ajut a les persones afectades. D’aquesta manera, volem contribuir 
també a la solidaritat envers la nostra comarca i mostrar a tots els afectats el nostre 
suport. La cultura és una de les eines per aconseguir-ho, a la qual afegim la nostra 
pregària i la nostra disponibilitat en aquestes tristes circumstàncies.» 

El dia 30 d’octubre passat la catedral de Tarragona va acollir una eucaristia en record de 
les víctimes concelebrada, entre d’altres, pel pare abat Octavi Vilà. 
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«Ellacuría va ser únic; van saber a qui mataven» 

Xavier Alegre, company dels jesuïtes assassinats 

a la Universitat Centreamericana (UCA) del Salvador 

Joan Andreu Parra 
Catalunya Cristiana. Núm. 2095 
 
«Xavier, em sembla que han assassinat els teus companys de la UCA.» Quan el jesuïta 
Xavier Alegre Santamaría (Manresa, 1940) va rebre a Esplugues de Llobregat el 16 de 
novembre de 1989 la fatal notícia que li comunicaven per telèfon va quedar fulminat. Poc 
s’imaginava, deu dies abans, que seria el darrer cop que veuria amb vida el seu amic 
Ellacu, a qui havia saludat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona en recollir el 
Premi Internacional Alfons Carles Comín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vostè va ser company dels jesuïtes assassinats al Salvador. En què li canvia la vida 
a partir d’aquell dia? 
Em va impactar molt i vaig plorar. Que matessin els jesuïtes, que eren bona gent i que 
havien entregat la vida al país. Que matessin l’Elba i la Celina perquè no hi hagués 
testimonis. Era totalment inhumà i expressió d’una injustícia profunda al Salvador que 
portava a un patiment innecessari de les majories empobrides representades per tants 
salvadorencs que van morir durant la guerra, i ara per culpa de les maras (bandes 
juvenils) i la violència. 
 
Quin va ser el context històric en què es van produir els assassinats? 
L’any 1989 va ser especialment dur. Quan vaig arribar-hi a l’abril [Alegre col·labora amb 
l’UCA d’ençà que el 1985 es va crear la Facultat de Teologia i Ellacuría li va proposar ser 
professor], van llençar quatre bombes a l’UCA. El viceministre de Defensa va apuntar 
contra els jesuïtes a la televisió dient que érem el cervell de la guerrilla i que se’ns havia 
de matar. Per això, arribats en aquest punt, Ellacuría ens va dir: «Ens ha amenaçat; crec 
que és un bluf i ho fa per espantar-nos. Però si creieu que ens hem d’amagar, ho fem.» 
Vam acordar no fer-ho. El novembre va ser més greu perquè l’exèrcit va anar a fer un 
control de la casa dels jesuïtes a l’UCA. Vam tornar a pensar que ens volien espantar, 
però ens vam equivocar: la nit del 15 al 16 de novembre els van matar. 
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De quina manera fa presents els seus amics en el dia a dia? 
A la taula de treball tinc una esquela amb la seva fotografia que veig cada dia. Eren 
persones senzilles i normals que es feien estimar. Havíem compartit la vida, no només 
eren molt sensibles amb l’experiència de Jesús de Natzaret, sinó que s’estimaven molt el 
seu poble, oprimit i que ho estava passant molt malament, i feien tot el possible per 
contribuir al seu benestar. Quan van morir era tan absurd i tan injust, que no només em va 
fer molta pena sinó que em va interpel·lar. 
 
Ellacuría promovia la pau entre la guerrilla i el govern. Per què aquests 
assassinats? 
Faltant Óscar Romero (assassinat l’any 1980), Ellacuría era l’única persona amb 
intel·ligència i ascendència sobre els dos bàndols. Ell deia que la guerra no tenia cap 
sentit perquè no la podia guanyar ningú. 

 
Hi va haver un moment que l’exèrcit rebia 2 milions de dòlars diaris dels Estats Units per 
fer la guerra en un país més petit que Catalunya. Per tant, els militars no volien perdre una 
font de finançament i d’enriquiment molt signi.icativa; a més, perdre la guerra anava 
contra el seu orgull. L’exèrcit no tenia cap interès que la guerra acabés. Van pensar que si 
mataven Ellacuría no hi hauria cap mediador. Ara bé, no van preveure la commoció de 
l’opinió pública nord-americana (Ellacuría era molt conegut allà) i per això el govern dels 
Estats Units va obligar els militars del Salvador a negociar la pau amb la guerrilla.  
 
Ellacuría havia sofert diversos atemptats i amenaces. Havia assumit la possibilitat 
de lliurar la vida? 
Qualsevol jesuïta del Salvador podia morir en aquell moment. Hi havia amenaces i 
Ellacuría sortia molt a la televisió denunciant amb lucidesa. Montes va crear l’IDHUCA 
(Institut de Drets Humans de la UCA) que investigava i denunciava públicament les 
violacions dels drets humans. Martín-Baró va crear l’IUOP (Institut Universitari d’Opinió 
Pública) que feia enquestes i donava a conèixer l’opinió real de la gent. Tot això 
desagradava profundament el govern i l’exèrcit. Pensàvem ingènuament que seria molt 
gros que l’assassinessin. I ell es fiava del president del país, Cristiani. El president estava 
present a l’Escola Militar quan el coronel Benavides va donar l’ordre que els matessin, per 
tant, és corresponsable del que va passar. Però no hi ha proves. 
 
S’ha reobert el cas per investigar els autors intel·lectuals de la massacre. Confia 
que es podrà fer justícia? 
És molt difícil, perquè els poders fàctics tenen els seus interessos. Els militars continuen 
tenint molt de poder, malgrat que el Tractat de Pau pretenia prendre’ls-el.  
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Vostè continua col·laborant amb l’UCA del Salvador on ensenya cada any durant un 
semestre. Es nota encara l’aportació d’Ellacuría a la universitat de la qual va ser 
rector? 
Ellacuría ens deia que altres universitats podien ser millors en Arquitectura, en 
Enginyeria... però que cap universitat podia superar-nos en el coneixement de la situació 
del país i en aplicar la nostra ciència per tal que els estudiants contribuïssin al progrés del 
país. Ara bé, han passat els anys, la gent jove que hi ha avui a l’UCA, ni els ha conegut, i 
no hi trobo la radicalitat que hi havia. Ja no hi ha un home de la capacitat i categoria 
d’Ellacuría. Va ser únic; van saber a qui mataven. Va intentar canviar una universitat 
elitista, fundada i pagada pels rics, i aquests van deixar de donar-hi suport. En aquell 
moment, hi havia un col·lectiu de professors molt potents: Jon Sobrino, Segundo Montes, 
Martín-Baró, López, Moreno... 

 
 
 
Ellacuría defensava «l’afirmació 
utòpica d’una Església com el cel 
nou d’una civilització de la 
pobresa». En la nostra societat 
occidental s’entén aquest 
plantejament seu? 
No s’entén, però és més actual que 
mai. Ha quedat clar que aquest 
neocapitalisme globalitzat és 
absolutament inhumà, que provoca 
l’empobriment i .ins i tot la marginació 
absoluta de les majories del nostre 
món i, per tant, no dona resposta als 
problemes seriosos que té aquest 
món. Ellacuría sostenia que s’ha de 
baixar de la creu els pobles 
crucificats. Ara bé, com traduir 
econòmicament aquesta civilització 
de la pobresa? Ell no volia dir que la 
pobresa és bona, sinó que hem de 
construir l’economia amb altres 
paràmetres; el valor principal no ha 
de ser el guany, sinó la solidaritat 
entre germans. 
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Vots perpetus de dues Germanes de Nostra Senyora de la Consolació a 
Tortosa 

Germanes de Nostra Senyora de la Consolació 

20 Noviembre 2019 

 

El 10 de noviembre, en la Casa Madre de las 
Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación (Jesús-
Tortosa), dos hermanas celebraron su profesión 
perpetua: Ana Belén Soriano Dionis (Onda – 
Castellón) y Thais Mor Puig (Roquetes - 
Tarragona). Dos jóvenes sencillas, que han dicho 
sencillamente sí, al Señor para siempre. La 
eucaristía fue presidida por el obispo de Tortosa: 
Monseñor Enrique Benavent Vidal. 
 

“Atraídas por la fuerza de tu Amor, reconocerte mi 
Señor, Dios de mi vida”, con estas palabras 
fuimos invitados y convocados a esta celebración. 
Y es que no hay nada más sencillo que abrirse al 
Amor, reconocerlo y lanzarse a amar como Él. 

La celebración fue un derroche de gestos, en el 
que el mayor de ellos fue, una vez, más la 
donación: la donación de Jesús en el misterio de 
la Eucaristía, y la donación de dos vidas que se 
entregan al Amor. Todos los que vivimos el 
momento, coincidimos en la belleza y la sencillez de cada detalle. 

"Se fiel a la misión que se te confíe”, este fue el deseo que la Madre General Antonia 
Munuera, tuvo para cada una de ellas. Hoy Ana Belén ha regresado a Villacañas (Toledo) 
y Thais a Zaragoza, donde, desde lo cotidiano y concreto de la vida, siguen siendo 
instrumentos de misericordia y consolación para todos cuantos caminamos con ellas. 

“Todo para gloria de Dios y bien de los hermanos, nada para nosotras”. Sta. María Rosa 
Molas 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

El groc de Van Gogh  

 

Miriam Díez Bosch - Directora de l’Observatori Blanquerna de 
Comunicació, Religió i Cultura  

El Punt Avui. 18 novembre 2019 

 

Si Monet seria blau, Van Gogh se’ns apareix groc. La seva pàtina 
groguenca és una picada d’ullet a la llum i la claror que ell valorava 
tant en la Bíblia. Perquè estem davant d’un creient que pintava. Un 
cristià que s’hauria d’ensenyar més a les facultats de teologia i també 

a les d’art, explicitant què el movia a pintar com ho feia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fe de Vincent Van Gogh (1853-1890) és un aspecte poc estudiat, quan és una clau de 
lectura imprescindible per entendre aquest autor. A la revista Catalunya Franciscana es 
citen unes conferències sobre Vincent can Gogh i la seva espiritualitat que va impartir el 
pintor de l’Escola d’Olot Miquel Oliveras. Van Gogh, que va morir jove, va viure sempre 
pobre i tenia una autèntica devoció pels escrits bíblics i un desig d’infinit enorme. La 
pobresa aguditza la productivitat (pensem en Dostoievski, sempre endeutat i per tant 
sempre escrivint més per guanyar-se la vida). De fet Van Gogh té gairebé mil cartes 
escrites, 1.600 dibuixos, 148 aquarel·les i 900 quadres a l’oli. Van Gogh té mala premsa, ha 
passat a la història marcat per la malaltia mental. Cal rellegir la seva obra no només des del 
prisma de l’alcohol. 

 

És universalment reconegut que Les confessions de sant Agustí són tot un tractat teològic, 
però les cartes de Van Gogh també ho són i no es coneixen tant com els seus quadres, que 
s’han popularitzat fins a arribar a omplir centenars de pisos d’estudiants gràcies als pòsters i 
a les reproduccions. Ell veia en la natura i en la fe una “intel·ligència” semblant, tot i que 
s’adonava que mentre moltes persones reconeixen un valor a la natura, no totes compartien 
un sentiment religiós. I és en les seves cartes on fa palès que el motor que el manté enèrgic 
no és l’ego sinó la fe. 

Van Gogh va dedicar anys a llegir la Bíblia mentre anava pintant quadres amb els quals 
omplia les parets de la seva habitació. Podríem definir-lo com obsedit per les paràboles 
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bíbliques, que llegia, rellegia i aprenia de memòria. Era culte, i parlava quatre idiomes, tot i 
que en els estudis de teologia va fracassar. No acabava de veure la relació entre la doctrina 
i l’ajuda efectiva a les persones necessitades. Es sentia frare i pintor al mateix temps, i 
reconeixia que aquesta doble identitat era la que el mantenia sa mentalment. Combrego 
amb la seva intuïció: “M’inclino a pensar que la millor manera de conèixer Déu és estimar. 
Quan estimes un amic, quan estimes alguna cosa, prens un camí que et durà a conèixer-lo 
millor, sobretot si estimes amb una simpatia interna, elevada i seriosa.” Van Gogh pensava, 
a més, que si algú estimava per exemple Rembrandt profundament, arribaria a conèixer 
que hi ha un Déu, i hi creuria. 

 

Si quan t’ensenyen història de l’art (l’assignatura que més em va agradar a la carrera) no 
fan esment a aquests aspectes, acabes pensant que Vincent van Gogh era un home 
paranoic, que fumava amb pipa, empobrit i foll que 
produïa a bon ritme molts quadres, però no entens quina 
és la moció interna, quina és la força volcànica que el 
motivava. La fe no li ve per la família, profundament 
religiosa, protestant i metodista holandesa. Pots viure en 
un entorn familiar reverent i devot, i no haver heretat res. 
La fe, que és un do i no un llegat, la tenia dins. De petit ja 
preferia la natura i la soledat, i no la companyia o el joc. 
De gran treballa a galeries a diversos països, i és a 
Londres on comença a ensenyar la Bíblia en una escola. 
Serà, però, a Amsterdam quan inicia els estudis 
teològics. Deixarà l’alta especulació per la praxi i 
substituirà les aules de teologia per les mines, on 
ensenyarà nocions bíbliques als fills dels treballadors de 
la mina. No és un pintor religiós, és un religiós que pinta. 
La seva obra no està plena d’imatges recognoscibles de 
la Bíblia, sinó d’insinuacions de la gràcia. Hi ha natura, 
natura morta, retrats i autoretrats. 

 

A l’Art Institute de Chicago custodien alguns dels seus 
quadres més famosos, on aquests dies m’he embriagat de quilòmetres de pintures. Els 
seus quadres atreuen comentaris com “dibuixava com un nen petit”. Les seves nits 
estrellades acompanyen avui nens petits que el tenen a la seva habitació, de gent que el té 
al mòbil o a la carpeta. Vincent, que els darrers anys va sentir el pes de l’absenta i la ira, és 
una d’aquelles ànimes que només ens visiten de tant en tant, però que quan marxen deixen 
molta llum. Llum natural, no de bombeta. Llum de la bona, de la que no s’esgota, perquè 
era torturada, a voltes incomprensible, però sempre autèntica. 
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La Filmoteca Vaticana: 60 anys en imatges sobre la història de l'Església 

 

Flama. Agència de cristiana de notícies  

18 novembre 2019 

 

16 de novembre de 1959. Sant Joan XXIII estableix la Filmoteca de Vaticà per preservar 

les imatges filmades sobre la història de l'Església. Milers de metres de pel·lícula 

conservats. Cinema, actualitat, art, la història de l'Església, la missió s'explica a través de 

la feina de Papes, sants, missioners, sacerdots, homes i dones que han prestat els seus 

serveis al servei de l'Evangeli. 

 

Han passat, avui ja 60 anys, des que Sant Joan XXIII va establir la Filmoteca de Vaticà 
per preservar les imatges filmades sobre la història de l'Església. L'arxiu conté imatges, en 
metres i metres de pel·lícula conservats. 
Cinema, actualitat, art, la història de l'Església, la missió s'explica a través de la feina de 
Papes, sants, missioners, sacerdots, homes i dones que han prestat els seus serveis al 
servei de l'Evangeli. Un record viu per als que van viure durant el període en què van ser 
creades i un testimoni per a l'espectador d'avui. 
 
Amb els canvis de la comunicació: la força del setè art 
El món està canviant i els anys següents veuran el ràpid desenvolupament dels 
instruments de comunicació. Mitjançant el poderós llenguatge de la imatge, el cinema i la 
televisió documenten les històries de la humanitat, la pantalla es converteix en la narració 
dels canvis i de tants esdeveniments tràgics. Per tant, les imatges emmagatzemades en 
els arxius fan que cada filmoteca sigui responsable d'una col·lecció, en alguns casos 
única, que s'ha de transmetre. 
 
Els inicis. Amb un armari i un llibre 
La Filmoteca del Vaticà comença amb un armari i un llibre. L'armari per a guardar les 
pel·lícules, el llibre per catalogar. En els anys següents va començar un recorregut per 
adquirir experiència en tècniques de conservació i adaptar-se als estàndards mundials. 
L'armari i el llibre ja no són suficients, però aquest llibre encara existeix, amb 600 títols 
escrits a mà: el primer catàleg de l'arxiu. Avui els títols són 8.000 i amb el temps s'han 
preparat espais adequats per a la conservació de la pel·lícula, amb els estàndards perquè 
durin més, si es mantenen a una temperatura d'aproximadament 16 graus, amb una 
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humitat del 35%, segons les indicacions de la FIAF (Fédération Internationales des 
Archives du Films), de la qual és membre la Filmoteca. 
 
Vuit mil títols d'història en imatges 
Entre els vuit mil títols i per donar una idea del patrimoni cinematogràfic preservat, podem 
dir que el document més antic data de 1896, amb el papa Lleó XIII als Jardins del Vaticà 
donant la seva benedicció davant de la 
càmera acabada de néixer. L'herència 
cinematogràfica dels documents d'arxiu de 
Pius XI i la invenció de la ràdio, el llarg 
pontificat de Pius XII, Joan XXIII i el Concili 
Vaticà II, Pau VI i els viatges apostòlics, els 
primers anys del pontificat de Joan Pau II. 
Tot aquest material es guarda en els cellers 
de la Biblioteca del Vaticà, juntament amb 
grans obres cinematogràfiques, com Ben Hur 
i El senyor dels anells. 
Després hi ha els documentals, vídeos 
d'aficionats de la dècada de 1950 realitzats 
per pares missioners a Papua Nova Guinea, 
que van filmar poblacions mai aconseguides 
per la lent de la càmera. També és digne de 
menció el Fons Joye, una col·lecció de 
pel·lícules de principis de segle XX, que 
inclouen l'Infern (1911), el Pobret d'Assís 
(1911), imatges de la Primera Guerra 
Mundial i el terratrèmol de Messina. 
En el passat, la imatge filmada lluitava per 
obtenir el seu reconeixement, però a la fi el 
cinema va ser considerat una forma d'art, un 
element substancial de l'esfera de la 
comunicació, un mitjà creatiu que documenta 
fets, transmet valors i preserva la memòria cultural, una veritable eina de coneixement. 
Després de tot, un aniversari també serveix per recordar el valor d'un arxiu: preservar i 
transmetre la memòria i la identitat cristiana, recorrent la història i ampliar els 
coneixements. 
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Sínode dels Bisbes per a la 
Regió Panamazònica 

 

Reflexió i debat a IQS sobre la situació socioambiental de 
l’Amazònia 

 
IQS - 15 Novembre, 2019 
 
IQS va acollir el dimarts 12 de novembre, gràcies a la proposta de l'ONG d’Entrecultures, 
una xerrada sobre la situació en matèria socioambiental en el territori de l’Amazònia, una de 
les majors fonts d’oxigen del planeta, que concentra un terç de les reserves forestals de la 
Terra i amb una gran diversitat ètnica de fins a 135 poblacions indígenes no contactades. 
 
L’acte va consistir en un diàleg amb tres membres de l’Equip Itinerant per l’Amazònia 
brasilera amb participació activa en el Sínode per l’Amazònia, un projecte eclesial, cívic i 
ecològic que adapta les línies pastorals als nous temps. Els tres membres van oferir el seu 
testimoni sobre la situació socioambiental en una trobada formada per professors i 
estudiants d’IQS School of Engineering i IQS School of Management. 

 
Els participants van compartir els seus testimonis en primera persona sobre protegir i 
conviure amb poblacions indígenes d’aïllament voluntari, el Sínode i l’actualitat sociocultural 
i ecològica de l’Amazònia, enfocant-se especialment en assumptes ecològics i en la 
preservació de la població, la cultura i els costums de la diversitat indígena del Amazones. 
 
Va destacar la presència del líder indígena Izaias Flores Lopes, conegut activista social i 
col·laborador del difunt Chico Mendes, un dels principals defensors dels drets a la zona que 
va lluitar de manera pacífica contra l’extracció de fusta i l’expansió dels pasturatges en el 
territori i que va ser assassinat per aquesta causa. Flores Lopes és també serenguiro 
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(treballador del cautxú artesanal) i coopera amb els pobles lliures i els anomenats PIAV 
(Pobles Indígenes en aïllament voluntari). 
 
Van compartir debat amb Flores les pedagogues Joaninha Honorio Madeira (Hermana 
Azul), amb una dècada treballant a l’Amazònia (els últims tres anys a la triple frontera entre 
Brasil, Perú i Colòmbia); i Patricia Marina Blasco Vasquez (missionera del Sagrado 
Corazón), coneguda també per la seva vessant com a missionera i experta en qüestions de 
gènere. 
 
El Sínode per l’Amazònia, del qual han format part activa els tres visitants, ha estat un 
projecte eclesial, civil i ecològic que adapta les línies pastorals als nous temps i que busca 
solucions a problemes socials, culturals, de drets i mediambientals a la zona de la 
Panamazònia, però amb perspectiva. L’entitat representa un total de 34 milions d’habitants, 
dels quals més de 3 milions són indígenes de 390 grups ètics, de nou països: Brasil, 
Bolívia, Colòmbia, Equador, Perú, Veneçuela, Surinam, Guyana i Guyana Francesa. 
 
L’Assemblea Especial del Sínode dels Bisbes per la regió Panamazònica, convocada pel 
Papa Francesc per tractar temes de preocupació ecològica, social, econòmica i religiosa al 
territori, es va celebrar del 6 al 27 d’octubre i va comptar amb la presència de bisbes, així 
com de líders i representants de les comunitats afectades. Va destacar en aquesta ocasió 
l’especial rellevància i participació de dones, a la vegada que la participació de 85.000 
testimonis (no bisbes), en l’elaboració de la documentació recollida abans de l’acte.  
 
 

"Al Sínode s'ha escoltat el clam dels pobres de l'Amazònia i de la Terra" 

 
Víctor Codina ha participat com a expert al Sínode de l'Amazònia 

 
Cristianisme i Justicia. 15/11/2019 

 
El Sínode de l’Amazònia, convocat pel papa Francesc i que s’ha celebrat al Vaticà del 6 al 
27 d’octubre, ha comptat amb la participació d’un jesuïta català. Es tracta del teòleg Víctor 
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Codina, que actualment resideix a Barcelona i forma part de l’equip del centre d’estudis 
Cristianisme i Justícia, però que durant més de 30 anys ha viscut a Bolívia, on ha estat 
professor de teologia a la Universitat Catòlica de Cochabamba i ha treballat amb sectors 
populars.  
 
Víctor Codina es va desplaçar a Roma per participar a les sessions del Sínode. Prèviament 
havia format part del grup d’experts encarregat d’elaborar el document preparatori. Ara, ja 
de nou a Barcelona, recull l’experiència i en fa balanç, assenyalant quins són, des del seu 
punt de vista, els punts més importants d’un esdeveniment de l’Església Catòlica que toca 
aspectes de rellevància per a tot el món: la supervivència dels pobles indígenes i el futur del 
planeta. 
 
Al Sínode, explica Codina, "s’ha escoltat el clam dels pobres de l’Amazònia i, a través 
d’ells, de la Terra". 68.000 persones van participar en una gran enquesta, el resultat de la 
qual es va recollir en el document previ. "Se’n desprèn que l’Amazònia està en una 
situació gravíssima i que els pobles amazònics estan amenaçats de mort". Les grans 
companyies petrolieres, forestals o elèctriques estan explotant terriblement l’Amazònia, 
contaminant rius i terres. Els pobles indígenes es veuen obligats a emigrar, els seus líders 
són amenaçats de mort i assassinats, i en el seu desplaçament a les ciutats, queden a la 
perifèria, trobant-se en situacions d’exclusió o delinqüència. 
 
Per això el teòleg jesuïta lamenta que s’hagi fet una lectura reduccionista del resultat del 
Sínode, focalitzant en qüestions com l’ordenació d’homes casats o el diaconat de les 
dones. "No és just", lamenta, "i és summament sospitós". Perquè, a parer 
seu, "l’horitzó del sínode no és purament eclesial, sinó ecològic, i interpel·la tot el 
món". "És una denuncia profètica contra els qui estan destruint la terra i oprimeixen 
els pobles amazònics, l’horitzó del sínode és la salvació del planeta". 
 
Precisament això explica l’oposició que ha despertat des de determinats sectors socials i 
eclesials. Sectors que no accepten l’opció del papa Francesc pels pobres, per la justícia, 
pels drets humans i la defensa de la terra, ni la seva crítica al clericalisme. “Són, en el 
fons, atacs contra una Església que s’obre al món i es solidaritza amb els qui 
pateixen", afirma. 
 
Des del punt de vista teològic, explica Codina, el sínode "recull la teologia d’alliberament, 
però hi ha alguna cosa nova". El jesuïta explica que s’ha tingut en compte la visió dels 
pobles indígenes com a hereus d’una saviesa mil·lenària, que és anterior a l’arribada dels 
missioners que hi van anar a evangelitzar-los. Cal recollir tota aquesta herència, posant-la 
en valor, a la llum de la fe, i buscant un diàleg que enriqueix a tots. 
 
Finalment també assenyala la importància de prendre consciència del “pecat ecològic”, 
perquè no només hi ha pecats contra Déu o contra els altres, sinó també quan no es 
respecta la Terra. 
 
En aquest vídeo podeu escoltar les reflexions de Víctor Codina sobre el Sínode per a 
l’Amazònia. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IDLV_HpVAxo
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Glossa: L’Amazònia 

 
 
 
 
 
 
Xavier Novell, bisbe de Solsona 
 
Fa pocs dies es va fer públic el document final de l’Assemblea especial 
del Sínode dels Bisbes per a la zona panama-zònica. El papa Francesc 

en el seu discurs final resaltava la importància del document en relació als desafiaments 
evangelitzadors, ecològics, socials i pastorals de l’Església en aquelles latituds. 
 
Els mitjans de comunicació generalistes han resumit el treball sinodal en dos titulars: 
l’Església obre la porta a l’ordenació d’homes casats i a l’accés de les dones al diaconat. 
Com en altres ocasions, us explico que ha dit el document final del sínode sobre aquests 
temes i us invito a llegir els punts en qüestió i tot el document complet —com sempre a la 
nostra pàgina web—. 
 
Un previ. El document final d’un sínode és un document important però que no té valor 
normatiu. Allò que té valor és l’exhortació postsinodal que publiqui el Papa. Així, doncs, és 
temps d’esperar, que sembla que serà breu segons les paraules del Papa en el discurs 
conclusiu. 
 
En el punt número 111 del document sinodal es demana “establir criteris i disposicions [...] 
d’ordenar preveres a homes idonis i reconeguts de la comunitat, que tinguin un diaconat 
permanent fecund i rebin una formació adequada per al presbiterat, podent tenir família 
legítimament constituida i estable”. El context d’aquesta petició és: la constatació que molts 
fidels a l’Amazònia no poden participar quasi mai a l’eucaristia ni rebre el sagrament de la 
reconciliació; el reconeixement del valor del ministeri ordenat celibatari; la defensa que la 
legítima diversitat no danya la comunió. Aquest punt no silencia que alguns pares sinodals 
s’han pronunciat a favor d’abordar el tema a nivell universal. 
 
El punt número 103: constata el gran servei eclesial de les dones a la regió panamazònica; 
revela que a les consultes prèvies al sínode molts varen demanar que la dona pogués 
accedir al diaconat permanent; i, partint, de l’existència d’una comissió d’estudi de caràcter 
històric sobre el tema, s’afirma que “ens agradaria compartir les nostres experiències i 
reflexions amb la comissió i espe-rem els seus resultats”. 
 
Explicats els dos punts que han suscitat titulars esbiaixats, convé recordar que existeixen 
capellans casats a l’Església catòlica des de sempre. De fet, la recent presència de cristians 
catòlics de ritus oriental i dels seus preveres casats ens ha permés prendre’n més 
consciència. Fou l’Església llatina que a partir del s. V va anar escollint per al presbiterat 
només a homes cridats al celibat. Des de fa uns anys, l’Església catòlica llatina ordena com 
a preveres a pastors anglicans casats que demanen ingressar a l’Església catòlica i 
continuar essent pastors de comunitats. L’Amazònia pot ser un cas particular més 
d’ordenació presbiteral d’homes casats. Però, si el motiu d’aquest canvi en la disciplina 
eclesiàstica —és un tema que no afecta a la doctrina—, és l’atenció de les comunitats, si es 
disposa el que demana el sínode en el número 111, inevitablement altres regions que 
pateixen escassetat de clergat demana-ran el mateix. Segurament també a Europa que 
patim una crisi vocacional molt greu des de fa molts anys. 



41 | 60 

  

RACÓ DE LECTURA 

 

La Llibreria Claret presenta els materials d’Advent 2019 

 

(Claret) Un any més, la Llibreria Claret inicia la campanya de venda de diversos materials 
d’Advent i Nadal, editats i publicats per l’Editorial Claret.  L’Advent, que significa vinguda, 
és el període de temps immediatament anterior al 24 de desembre, un temps litúrgic i 
sagrat de preparació ascètica i espiritual per la celebració de la festa de Nadal, previ a 
l’adveniment de Jesús al món, al naixement del Messies. 
 
Una proposta de l’Editorial Claret és Viu l’Advent 2019, un calendari d’Advent que ens 
ajuda, a partir de la paraula de Déu, a preparar-nos pel Nadal. Inclou la lectura i un 
comentari de cada dia. Les imatges de qualitat que l’acompanyen han estat seleccionades 
per il·lustrar el comentari i ajudar a la reflexió. 
 
Una altra proposta de l’Editorial és la 
publicació de la Lectio Divina. Advent-
Nadal 2019-2020, un mètode que va més 
enllà del mer mètode, perquè es 
submergeix en el cor de Déu. Ens proposa 
un acostament a la Paraula de Déu a 
través d’una lectura orant de la Paraula. 
L’autor d’aquesta edició, Josep Roca i 
Alsina, missioner i claretià, afirma que: “la 
lectura de la Paraula de Déu ens ajuda en 
el camí de la penitència i de la conversió, 
ens permet aprofundir en el sentit de la 
pertinença eclesial i ens consolida en una 
familiaritat més gran amb Déu.”  
 
Un altre material interessant que ens 
prepara pel Nadal és de l’autor del llibre 
L’Animació de la Fe en el lleure, Juanjo 
Fernández, amb el llibre pregAdvent, 
disponible en català i castellà. El llibre és 
una proposta pedagògica on a través de 
dibuixos, esquemes i textos senzills alhora 
que profunds, ens van construint el 
pessebre a través dels diversos 
personatges. La intenció de l’autor, que 
compta amb una llarga trajectòria 
pedagògica, és que el material ajudi a 
viure amb més intensitat els dies previs al 
Nadal. 
 
I finalment, una proposta pels més petits: Nadal, disponible en català i en castellà, de 
l’autora Teresa Campos. Un llibre per pintar, amb dibuixos pensats per als més petits, que 
els acostarà a la història del naixement de Jesús a través de diferents escenes: el camí 
cap a Betlem, el pessebre, l’anunciació als pastors i el viatge dels Reis Mags, entre 
d’altres. 

https://claret.cat/
https://bit.ly/2Jvr1ZD
https://bit.ly/2Jvr1ZD
https://bit.ly/2Jvr1ZD
https://bit.ly/2Jvr1ZD
https://bit.ly/2Jvr1ZD
https://bit.ly/2Jvr1ZD
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“El silencio es esencial para regenerar nuestro cerebro” 

 

Ima Sanchís | La Vanguardia. 05/11/2019 

 

Michel Le Van Quyen, neurocientífico, ha investigado los efectos del silencio  

Tengo 52 años. Soy parisino. Casado, tres hijos. Soy investigador de neurociencia 

en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia. Soy ecologista 

y de izquierdas, pero considero que la flexibilidad es esencial para todo organismo 

vivo, y lo mismo sucede con el pensamiento. Soy agnóstico 

El silencio regenera el cerebro? 
En el 2001, Marcus Raichle demostró que un cerebro en reposo consume tanta energía 
como a pleno rendimiento, y a esa actividad cerebral en el reposo la llamo energía oscura. 
 
¿Porque no sabemos mucho sobre ella? 
Así es, pero sabemos que ese silencio cerebral le permite regenerarse. Es esencial para 
la creatividad, la memoria y la construcción de uno mismo. 
 
¿Nos construimos no haciendo nada? 
Son momentos de ensoñación, actividad a la que dedicamos la mitad de nuestro tiempo. 
Cuando en nuestro cerebro reina la energía oscura viajamos en el tiempo, sentimos 
sensaciones muy vívidas asociadas al pasado y al futuro, y así se consolida la identidad. 

 
¿Cómo afecta el silencio a las neuronas? 
Hace que se reproduzcan. En un estudio publicado en el 2013 sumergieron en el silencio 
a ratones durante dos horas diarias y observaron cómo se creaba una cantidad mayor de 
células nuevas en el hipocampo. Sabemos que dos minutos de silencio bastan para 
disminuir la presión arterial y el ritmo cardiaco. 
 

https://www.lavanguardia.com/autores/ima-sanchis.html


43 | 60 

  

Pero no existe el silencio absoluto. 
Cierto, nuestros ruidos internos siempre están ahí, por eso tenemos que recurrir a los 
sonidos que sientan bien, como los de la naturaleza. 
 
¿Cuál es su efecto? 
El murmullo del arroyo, del viento, de los insectos o el crujir de las ramas producen un 
fenómeno psicológico, el ASMR de acuerdo con sus siglas en inglés, que se traduce 
como respuesta sensorial meridiana autónoma. 
 
¿En qué consiste? 
En una sensación agradable de hormigueo en la punta de los dedos o escalofríos en el 
cuero cabelludo, es como un estremecimiento musical, y se asocia a una secreción de 
dopamina, la hormona de la felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras años de estudio, el doctor Qing Li me dijo en La Contra que pasear por el 
bosque potencia el sistema inmune. 
Disminuye la hormona del estrés, reduce la tensión arterial y el azúcar en sangre, mejora 
la salud cardiovascular y metabólica, la concentración y la memoria. 
 
Es increíble. 
Incluso sabemos que tras una intervención quirúrgica los pacientes se recuperan mejor, 
más rápido y utilizando menos analgésicos si su habitación tiene vistas a un paisaje 
natural. 
 
El silencio también debe ser interior. 
Conviene cerrar los ojos e ir hacia dentro. Cerrar los ojos ralentiza las ondas cerebrales. 
Parpadeamos no sólo para humidificar los ojos sino también para que nuestro cerebro 
descanse. 
 
Curioso. 
De hecho, según varios estudios, si quiere percibir mejor las emociones de alguien, cierre 
los ojos y concéntrese en su voz. 
¿El silencio ayuda a combatir la tendencia de la mente a los pensamientos 
negativos? 
Ya ningún científico cuestiona que la practica del silencio de la meditación evita esas 
cavilaciones negativas. Pero eso ya lo dijo Pascal: toda la desgracia de los hombres viene 
de no saber permanecer en reposo en una habitación. 
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La conciencia en la respiración es un camino hacia el silencio. 
Sesiones diarias de respiración profunda acaban por traducirse en una desaceleración de 
la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, descenso de la tasa de cortisol, 
y el sistema inmunitario se ve reforzado.  
 
¿Por qué? 
En esa situación de calma y de bienestar el corazón produce un 
ritmo especial capaz de sincronizar otros sistemas fisiológicos 
como las ondas cerebrales, la presión sanguínea, la digestión y el 
sistema inmunitario. Hay que aprender a detenerse y respirar. 
 
Nos cuesta mucho. 
En un experimento se pidió a los participantes que se 
mantuvieran quince minutos sin hacer nada, la única posibilidad 
de distracción era darse descargas eléctricas voluntarias. 

¿Y hubo quién se dio descargas? 
El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres prefirieron sufrir 
antes que estar tranquilos en silencio. 
 
¿Qué nos pasa? 
Vivimos en un mundo regido por la economía de la atención: sugerencias, distracciones, 
bombardeo de información, continuas interrupciones en el trabajo..., eso provoca 
sobrecarga cognitiva, agota al cerebro. 
 

¿Con qué consecuencias? 
Cuando la presión es excesiva, el cerebro se 
desconecta, se bloquea, por eso hay quien se queda en 
blanco ante un examen. 
 
El ruido mata. 
Cualquier pequeño ruido que percibimos dispara la 
secreción de hormonas que ponen al cerebro en estado 
de alerta. El ruido auditivo tiene un efecto nefasto sobre 
el sistema inmunológico y el sistema cardiovascular. 

 
Así vivimos. 
Según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente el efecto del ruido mata a 
10.000 personas al año. Se ha demostrado una relación entre la exposición al ruido, el 
descenso del rendimiento escolar y el aumento del riesgo de dislexia. El ruido es una 
grave agresión para nuestro rendimiento cognitivo. 

El desafío es no hacer nada 

Proyectos, viajes, conferencias, todo quedó anulado aquella mañana de hace dos años en 
la que Michel se despertó con una parálisis facial. Le diagnosticaron agotamiento y le 
prescribieron reposo absoluto. Fue así como descubrió los beneficios del silencio, que, 
una vez curado, decidió investigar. El resultado es Cerebro y silencio (Plataforma), en el 
que analiza valiéndose de la neurociencia los diferentes tipos de silencio y sus 
consecuencias en nuestro cuerpo y cerebro recurriendo a investigaciones recientes: “Hay 
un silencio exterior, que es la ausencia de ruido, y un silencio interior: esos momentos en 
que logramos reducir el ruido de fondo de nuestros pensamientos, ambos son esenciales 
para nuestra salud”. Un libro esclarecedor que ofrece claves para vivir en equilibrio. 
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Actualitat de sant Pere Claver 

 

La Vanguardia 
17 novembre 2019 
 
Hi ha moments en què és oportú, i fins i tot necessari en el si de la mateixa Església, 
recórrer al testimoni dels seus sants per enfortir el compromís evangèlic al món. Un d’ells 
és el de sant Pere Claver, de qui el papa Lleó XIII va arribar a dir, quan el va proclamar 
“patró de les missions entre els esclaus”, que després del testimoni i vida de Jesús, era el 
que més l’havia impressionat. 
 

Pere Claver i Corberó, fill de Verdú (Urgell), pren la 
tonsura clerical als 15 anys, pocs anys després 
d’haver perdut la seva mare, i es trasllada a 
Barcelona, apadrinat pel seu oncle canonge, a fi 
d’estudiar lletres i arts; entra en contacte amb els 
jesuïtes i estudia filosofia a l’escola de Betlem, i 
ingressa a la Companyia de Jesús el 1602. Amplia 
estudis a l’escola de Montesión, a Palma, on 
coneix el germà porter Alonso Rodríguez –també 
elevat als altars–, amb qui estableix una relació 
que el predisposa al servei dels més necessitats. 
Sol∙licita anar a missions i així arriba a Cartagena; 
prossegueix estudis al Seminari de San Bartolomé 
de Bogotà i a la Pontifícia Universitat Javierana, on 
demana de poder continuar 
com a germà porter. Els seus superiors decideixen 
que vagi a Cartagena (Colòmbia), on és ordenat 
sacerdot el 1616; moment en què entra en contacte 
amb el P. Alonso de Sandoval, investigador de la 
vida dels negres i absolutament contrari a l’ambient 
esclavista, i allà descobreix la seva realitat i el 

terrible comerç que produeix. 
 
Resulta difícil resumir la vida d’aquest sant des que decideix estampar al costat de la seva 
firma la rúbrica Petrus Claver aethiopum sempre servus (Pere Claver esclau per sempre 
dels negres), que comprometrà la seva vida, fins a l’extrem de ser criticat fins i tot entre 
els seus, per menyspreu als blancs. 
 
Pere Claver va als vaixells que arriben al port de Cartagena amb el seu carregament 
d’esclaus a les lúgubres bodegues on, amuntegats pels seus capturadors, els transporten 
per vendre’ls al Nou Món. Allà descobreix l’espant d’aquells que han sobreviscut en 
condicions inhumanes i de terror a la travessia. Baixa a les bodegues i, proveït d’aigua, 
fruites i primers auxilis, neteja les seves ferides, els abraça, els consola i besa les seves 
nafres. Com sigui que no resultava fàcil, demana informació, fins i tot oferint misses a qui 
així ho faci, sobre l’arribada dels vaixells per no deixar ni un sol d’aquests sinistres 
carregaments sense auxili. Aquests esclaus han estat comprats a l’Àfrica per dos escuts i 
seran venuts a destinació per doscents, un negoci indiscutible malgrat que molts arribaven 
sense vida. 
 
Conscient que no podia suprimir l’esclavitud malgrat denunciarla, sant Pere Claver no va 
desistir en els seus esforços per alleujarla. Ni les dificultats ni l’austeritat de la seva vida 
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d’oració i sacrifici no li van impedir de dedicarse a la seva tasca misericordiosa i tampoc 
no es va desentendre d’altres pobresomarginats, com és el cas dels leprosos que 
personalment atenia; els condemnats per delictes comuns als calabossos i els 
condemnats a mort. A tots va dedicar la seva existència i, en els casos de pesta, va ser el 
primer que va auxiliar els empestats, malaltia de la qual va morir el 1654. 
 
La seva mort va provocar una veritable manifestació de dol; centenars d’esclaus i de 
persones de tota condició s’acostaven a retre-li homenatge, fins i tot els seus enemics 
ideològics. Des d’aleshores descansa a la catedral que porta el seu nom a Cartagena i la 
seva tomba ha rebut la visita de papes que s’han agenollat davant sant Pere Claver, 
“patró de Colòmbia i de Missions entre els esclaus”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avui la situació d’aquells que són arrabassats de la seva terra és diferent, ja no són 
aparentment esclaus; a diferència d’aquells, que era comprats i venuts, paguen als nous 
traficants per aconseguir una vida digna. Tot i així molts continuen morint al mar, altres no 
arriben a cap destinació; són amuntegats encamps de refugiats; rebutjats als països on 
arriben, acabaran assetjats en grans camps de concentració sense futur ni consol davant 
una situació també avui desgraciadament irreversible, però contra la qual cal lluitar per la 
dignitat de tots, ja que no hi ha ésser humà que no sigui fill d’un mateix Creador, el nostre 
Déu. 
 
Text elaborat per: ALBERT BATLLE, JOSEP MARIA CARBONELL, MÍRIAM DÍEZ, 
EUGENI GAY, DAVID JOU, JORDI LÓPEZ CAMPS, MARGARITA MAURI, JOSEP MIRÓ 
I ARDÈVOL, MONTSERRAT SERRALLONGA I FRANCESC TORRALBA 
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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. 
 
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. 
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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 
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!) 

https://intemperie.org/ca
https://intemperie.org/ca
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• 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://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  
 
 

CONFER: Jornada formativa para la Misión Compartida 
 
30/10/2019 – IVICON 
 
Madrid, 30 de octubre de 2019 (IVICON); El próximo 30 de noviembre tendrá lugar una 
Jornada formativa para la Misión Compartida. 
 
Bajo el título, “Yo soy Misión: La cultura 
vocacional”, se profundizará en la cultura 
vocacional y su significatividad para la Misión 
Compartida. Otro de los objetivos de este 
encuentro será comprender la vida como 
vocación o cómo aplicarlo para la misión 
compartida en el propio Instituto Religioso. 
 
Los destinatarios serán religiosos y laicos que 
participan y desarrollan su vocación cristiana en 
Misión Compartida. 
 
Esta Jornada tendrá lugar en las Religiosas del Amor de Dios, situada en la calle Asura, 90 
de Madrid. 
 
Para más información e inscripción pincha en el siguiente enlace  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdslOy6LRHQsRJZJsNYG3js8IIW2l3qHJe2qNa5ngxsHGBYhQ/viewform
https://www.catalunyareligio.cat/ca/quinzena-jornada-sant-jordi-vol-apropar-cel-terra
http://www.confer.es/que_hacemos/actividades/Jornada+formativa+para+la+Misi%F3n+Compartida
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Lliurament del premi Abat Marcet a Mons. Sebastià Taltavull  
 
La Lliga ha instituït el premi Abat Marcet com a reconeixement per a un llibre publicat en 
català de temàtica religiosa. Enguany s'ha celebrat la primera edició.  
 
El jurat ha decidit atorgar el premi al llibre "Brots de vida" del bisbe Sebastià Taltavull.  
 
El lliurament del premi que es celebrarà, si Déu vol, el divendres 29 de novembre a les 
18 h a la Sala Verdaguer de l’Ateneu Barcelonès, a la planta baixa del carrer Canuda 
núm. 6 de Barcelona.  
 
L’acte el presidirà l’Honorable Senyora Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. Serà un acte obert al públic i breu, de no més d’una hora 
de durada. Tots hi esteu convidats. 
 

 

https://claret.cat/ca/llibre/BROTS-DE-VIDA-849136026
https://1.bp.blogspot.com/-pwNsWAU_thc/XbgmWGU1_CI/AAAAAAAAKG0/2pUY60msHV4kbrjlLQ9HH6GAD3ueVPl_QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191028-WA0008%2B%25281%2529.jpg
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Cristianisme i Justícia 
 
Nova edició del ja tradicional Cicle de cinema Ignasi Salvat, rememorant qui va ser el 
promotor d’aquest espai de diàleg entre cinema i societat. Amb aquesta, ja seran deu les 
edicions d'aquest cicle organitzat per Cristianisme i Justícia i que compta amb la 
col·laboració de Barcelona.cat, Fundació Migra Studium, SOS Racisme Catalunya, 
Asociacion Mujeres Migrantes Cataluña-Aomicat i la Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya. 

Parlarem de diversitat funcional, de bondat i humanisme, de distopies i esperança, de 
lluita contra el racisme, de pobresa i infància, dels 
drets de les treballadores en el sector de les cures, 
del talent femení amagat en la història de l’art i 
d’amors lorquians que no passen de moda.  

Donatiu: 3€ 

La sessió de cinema del 29 de novembre forma part 
de la programació de la Mostra de Cinema 
Espiritual de Catalunya 

PROGRAMA DE LA MOSTRA 

divendres, 29 de novembre 2019, 19.00h  

Sala d'actes Cristianisme i Justícia, Roger de 
Llúria 13, Barcelona  

Presenta: Jaume Flaquer  

Coordinació: Sonia Herrera Sánchez, Pau 
Cuadern i Jaume Flaquer 

 
 
 

Premi de Periodisme Solidari “Memorial Joan Gomis 2019” 
 

Fins a 6 noms entre els guanyadors del Premi de Periodisme Solidari  
“Memorial Joan Gomis 2019” 

 
Premiats ex aequo dos reportatges multimèdia, un sobre la República Democràtica del 
Congo i un altre que parla del paper de la dona en tres continents, i la trajectòria de Sergi 
Cámara, al “Memorial Joan Gomis 2019”. 
 
A continuació, compartim amb vosaltres l'acta del jurat del Premi de Periodisme Solidari 
"Memorial Joan Gomis 2019": 
 
En la categoria d'obres periodístiques, el primer reportatge premiat és #Sexsymbols, 
projecte de les periodistes Gemma Parellada, Maria Olivella-Quintana i Majo Siscar. El 
reportatge descriu la determinació de dones de tres continents que lluiten, amb les eines de 
què disposen, per defensar els seus drets en contextos de discriminació i violència. 
 
Les dones s'organitzen, s'uneixen i pressionen per transformar realitats injustes. Esdevenen 
agents de canvi a les seves comunitats: a Bolívia, proporcionant a les embarassades 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=15449&qid=1320849
http://bit.ly/sexsymbolsgomis2019
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l'accés a un part segur o promovent l'accés a la participació política; a Indonèsia, oferint 
educació sexual als adolescents musulmans, o combatent l'estigma i la desinformació de 
les treballadores sexuals; i, finalment, a la República Democràtica del Congo, denunciant 
atacs i agressions, i treballant per a reduir l'estigma de les víctimes de violència sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jurat ha valorat també la qualitat del format multi plataforma que inclou text, imatge, 
vídeo, veu, infografies, mapes i música local, convidant l'espectador a endinsar-se en les 
històries d'aquestes heroïnes. 
 
El segon reportatge premiat és El Congo: la guerra sin fin, del periodista Santiago 
Barnuevo i la fotògrafa Marta Soszynska, que narra la vida a l'est de la República 
Democràtica del Congo, amb històries de superació, mostres de solidaritat i alegria, en un 
dels països africans amb majors conflictes latents. 
D'aquesta obra, el jurat destaca la riquesa de les experiències humanes, l'anàlisi profund 
del conflicte bèl·lic i, sobretot, la reflexió sobre les causes i les responsabilitats de les 
nostres societats benestants en aquells drames. 
És un reportatge esperançador i constructiu que descriu la tasca d'una sèrie de persones 
(metges, llevadores, investigadors, advocats, actors...) i ONGs. Tots treballen en un context 
de guerra i violència per pal·liar el sofriment de les seves comunitats, aportant solucions als 
seus grans reptes, i "somnien amb el país que la República Democràtica del Congo 
podria ser i que encara no és". 
 
A més a més, el jurat ha valorat també la diversitat de formats, que permeten donar a 
conèixer la realitat a Kivu del Sud, involucrant el lector, que esdevé alhora espectador i 
oient. 
En la modalitat de trajectòria periodística el jurat ha premiat a Sergi Cámara, 
fotodocumentalista que, des de 2004, denuncia la vulneració de drets humans al 
Mediterrani, a Melilla i a les fronteres europees. El jurat va considerar que el seu treball 
mereix ser premiat, per retratar conflictes que ens són molt actuals i propers, per la puresa 
de les seves fotografies, que transmeten el dolor i la injustícia de manera molt nítida. 

http://bit.ly/congogomis2019
http://bit.ly/camaragomis2019
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Abadia de Montserrat 
 
Dijous 21 de novembre se celebra la III Jornada d’Estudi sobre Cultura i Religions a la 

Mediterrània, organitzada per l’Abadia de Montserrat i l’IEMed 
 

Montserrat acull una sessió de reflexió sobre el paper discursiu de les imatges 
 
Identitats i alteritats Mediterrànies: imatges entrecreuadesés el títol de la jornada en la que 
participaran arqueòlegs, antropòlegs, fotoperiodistes, sociòlegs, filòlegs i escriptors  
 
Montserrat, novembre de 2019. Arran de la 
recent digitalització del fons fotogràfic aplegat pel 
P.Bonaventura Ubach durant les seves llargues 
estades al Pròxim Orient i els treballs 
preparatoris per a una futura exposició en què es 
donarà a conèixer, l’Abadia de Montserrat i 
l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 
dediquen la III Jornada d’Estudi sobre Cultura i 
Religions a la Mediterrània, que tindrà lloc dijous 
21 de novembre al Monestir de Montserrat,a la 
qüestió sobre identitat i alteritat, sobre la forma 
en que ens reconeixem i reafirmem a través de 
la imatge deformada d’aquells als que hem optat 
per considerar diferents. 
 
I és que les més de 6.000 fotografies que el 
monjo de Montserrat va realitzartenien per funció 
il·lustrar la Bíblia i, en essència, intentar establir 
vincles amb la cultura i els habitants d’una riba 
distant de la Mediterrània amb la qual, defensava 
el P. Ubach, estàvem lligats per l’herència 
comuna dels relats bíblics.Per aquest motiu, segons els organitzadors, han considerat 
necessari dedicar aquesta jornada a fer una reflexió més detinguda sobre el poder discursiu 
de les imatges. 
 
En pocs espais es fa tan evident el poder de la imatge com en el de la negociació de la 
diferència, en la forma que tenim d’entendre el que ens és propi i el que ens és aliè. I 
poques vegades la icona ha guanyat tant de pes enfront del text com en la nostra societat 
digital, on la immediatesa i efectivitat del missatge visual s’ha imposat com a medi preferent 
per a la transmissió d’informació i d’opinió. 
 
Vivim, certament, un temps de canvi i d’incertesa. La societat s’enfronta a fenòmens com el 
del Brèxit i el creixement de l'ultra dreta. El predomini en l'autoritat prescriptiva exercit 
durant dècades pel fotoperiodisme i el cinema documental es veu, a hores d'ara, contestat 
per l'explosió de les xarxes socials que, a costa de fragilitzar un sector professional ja 
malmès per la crisi econòmica, estan obrint-se a nous públics i assolint una insospitada 
capacitat d'influència, mentre es comença a perfilar un horitzó de formes de comunicació on 
la reflexivitat que comporta la lectura aniria cedint a favor de la immediatesa i el potencial 
viral d'unes imatges que cada cop esdevindran més influents. 
 
El títol de la jornada és Identitats i alteritats mediterrànies: imatges entrecreuades, i tindrà 
lloc a la Sala de la Façana del Monestir de Montserrat, amb entrada lliure. 
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IX Trobada d’intel·lectuals i professionals cristians 
 

 
 
La vida se’ns escola de les mans com el vent suau que es filtra per l’escletxa del finestral. 
Però tot el que deixem anar, ofert amb intensitat, es fon en l’atmosfera eterna de l’amor 
que embolcalla l’univers. Tot perviu..., més enllà de tu... i de tot. En aquesta esperança 
vivim i descansem els cristians. Una esperança, però, plena d’incerteses i d’interrogants. 
Com deu ser la vida a l’Eternitat? Quines són les respostes de la ciència davant l’enigma 
de la mort? ¿És el procés de morir un camí vers la nostra plena llibertat? Què volem dir 
els cristians quan afirmem que creiem en la resurrecció de la carn? i, sobretot, què implica 
i quines conseqüències concretes té en les nostres vides? Deia un professional d’una 
comunitat terapèutica, que la mort pot esdevenir una experiència tan bella com la del 
naixement. De fet, en la nostra fe professem que, amb la mort, naixerem a la vida  
veritable. Un part implica dolor, patiment i incertesa, però també l’esclat d’una vida a un 
nou estat ple de llum i creativitat. 
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FECC INFORMA  núm. 748   Data: 18.11.2019 

La tutela dels drets fonamentals entorn la llibertat d’ensenyament, una primordial 
tasca del govern 
 

Publicàvem al FECC Informa de dilluns passat, un cop celebrades les eleccions generals, 
que la classe política ha de fer política, ha de resoldre i decidir. Demanàvem als nostres 
dirigents la defensa encoratjada i generosa dels drets de la societat, entre els quals, la 
garantia d’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. Manifestàvem que no és exigir gaire i desitjàvem que tant de 
bo que tothom complís. 
 
El mateix dia 12 apareixia la notícia del pacte signat pels dirigents del PSOE i d’Unides 
Podem per a un govern de coalició, govern que en tot cas ha de sorgir d’una investidura 
que requerirà d’un posicionament favorable, per acció o omissió, de la majoria de 
formacions representades a la cambra parlamentària.  
 
No hi ha dubte que la política educativa serà protagonista des del primer moment. Al 
segon punt del preacord signat entre ambdós partits es fa esment a la protecció dels 
serveis públics, especialment l’educació, incloent-hi l’impuls a les escoles infantils de zero 
a tres anys. Una afirmació que no ens ha de resultar estranya quan prové de dues 
formacions que als seus programes electorals recullen la proposta d’una nova llei 
educativa que blindi l’educació pública com a eix vertebrador del sistema educatiu, que 
aparti la religió de l’horari escolar obligatori i que elimini els concerts educatius a les 
escoles que practiquen la segregació educativa per raons de sexe.  
 
Afegiríem que si el recolzament per a la investidura ha de venir, entre d’altres, dels partits 
catalans, Esquerra Republicana propugna al seu programa que aspira a un “servei públic 
educatiu que garanteixi el dret a l’educació a tothom i que, prenent com a fonament la 
igualtat, l’equitat i la justícia social, ofereixi una educació laica, gratuïta i de qualitat en 
l’educació obligatòria i postobligatòria”. També afirma que la “formació religiosa s’ha de 
produir a les esglésies, a les mesquites o a l’espai que cada culte decideixi, però no en el 
marc de l’educació institucional reglada”. I presentaran a les Corts la mesura de modificar 
la LOMCE perquè no permeti cap tipus de segregació, instant la retirada del finançament 
públic del centre, ja sigui per raó de gènere, social o religiosa.  
 
Sempre atenent al contingut dels programes electorals, el PDCat afirma que la “Llei 
d’Educació de Catalunya, una llei de consens, és la que determina el model educatiu 
català. Un sistema educatiu públic català que es caracteritza per la convivència de la 
xarxa pública i concertada, ambdues amb la necessitat de més recursos humans i 
materials per poder garantir la qualitat de l’ensenyament que el país necessita, i on cal 
incrementar els pressupostos públics destinats a educació, amb la finalitat d’aportar més 
recursos humans i materials per a l’escola pública i actualitzar els mòduls de 
l’ensenyament concertat, adequant-los als costos reals”. 
 
El panorama potesdevenir preocupant, i ja comencen a arribar els primers avisos. El 
proppassat dijous dia 14, i davant el nombrós auditori present a l’acte d’obertura del XV 
Congrés d’Escoles Catòliques, la Sra. Ministra d’Educació va declarar que “De ninguna 
manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o 
a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los 
de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, 
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madres, en las condiciones legales que se determinen. Pero no son emanación estricta de 
la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución”.  
 
Se’ns fa difícil pensar que aquesta afirmació obeís a un lapsus. Ni la capacitat de la Sra. 
Ministra ni el marc on es produeix podien donar peu a pensar en una incorrecta lectura 
d’un discurs que venia preparat. Perquè, si bé és cert que a l’article 27 de la Constitució 
no existeix cap apartat concret que expressi literalment aquest dret, no és menys cert, i 
absolutament consolidat, que la doctrina ha reconegut que el dret d’elecció de centre està 
dins el dret de llibertat d’ensenyament. Són uns pronunciaments que perfilen i 
sistematitzen la interpretació de l’article 27, a partir del primerenc fonament del Tribunal a 
la sentència 5/1981 de 13 de febrer, sobre la LOECE, on ja expressava que «el derecho 
de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, 
consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro 
docente que enuncia el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, aunque también es obvio que la elección de centro docente sea un 
modo de elegir una determinada formación religiosa y moral». El Constitucional ha vingut 
reconeixent posteriorment de manera clara, reiterada i sistemàtica, que «no hi ha cap 
dificultat en admetre que el dret de tots a l’educació quant a dret de llibertat, comprèn la 
facultat d’elegir centre docent», entre d’altres, i sense ànims d’avorrir, a les seves 
sentències 74/2018 de 5 de juliol, 10/2014 de 27 de gener, 133/2010 de 2 de desembre i a 
l’acte 382/1996, de 18 de desembre. 
 
No és gaire prometedor que un discurs tant perfilat torni a sorgir en forma de controvèrsia 
després de quasi mig segle de debat. I encara que la mateixa Ministra ha volgut tancar la 
polèmica, un raonable sentiment d’inquietud presideix el nostre horitzó més immediat. 
 
Però nosaltres tenim el clar convenciment que ens aporten la raó i la justícia. Hi ha 
d’haver prou a recórrer als organismes internacionals o a la immensa majoria de les Lleis 
Fonamentals dels diferents països del nostre entorn, també al nostre, per comprendre que 
l'educació i, per tant, l'ensenyament, s'ha convertit en un patrimoni comú que afavoreix el 
creixement de la cohesió social. I que el context de la llibertat d’ensenyament no s’entén 
sense enllaçar-lo a altres drets humans i, en particular, als de llibertat de pensament, de 
consciència i de religió. Que aquesta llibertat d’ensenyament és concep en un context 
específic: el d’una societat democràtica pluralista. I que la llibertat d’ensenyament és una 
part essencial de l’Estat sobre el dret a l’educació, de manera que els governs han de 
garantir l’accés i la igualtat als centres educatius, independentment de si són públics o no.  
 
Un repartiment equitatiu de les càrregues suportades i dels serveis rebuts per la 
ciutadania exigeix la disponibilitat de fons suficients per atendre l'exercici dels drets 
ciutadans, un dels quals és la resposta a la demanda de llibertat d'elecció d'un 
ensenyament de qualitat per a les joves generacions. El mòdul de concerts és la quantitat 
que l'Estat destina per a cada aula en un centre privat concertat perquè pugui impartir 
l'ensenyament en condicions de gratuïtat. Per tant, garantir la gratuïtat és l'objectiu que ha 
de complir el mòdul de concert. Si l'Administració no compleix aquesta premissa, el règim 
de concerts fa fallida, atès que el titular adquireix una sèrie d'obligacions que es 
fonamenten en la insuficiència de la provisió de concerts per impartir els ensenyaments en 
règim de gratuïtat.  
 
Tot i que el fonament del finançament de l’ensenyament rau en el dret de les famílies a 
l'elecció d'una educació per als seus fills, de conformitat ambla seva mentalitat o els seus 
interessos, des de l'administració pública es presenta els centres com a destinataris 
directes d'uns fons públics. Res més lluny de la veritat. El finançament públic de 
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l’ensenyament, en realitat, està finançant les famílies amb uns fons que tenen com a 
finalitat cobrir les despeses generades per uns ensenyaments que garanteixen el lliure 
exercici del dret de tots a l'educació. Afirmem, amb raó, que el finançament de 
l'ensenyament concertat sempre ha estat i segueix sent insuficient. No ho diem nosaltres, 
ho diuen autoritats, diputats, entitats socials, polítiques, sindicals... I diversos estudis. El 
darrer, recollit en essència a l’article L’escola (des)concertada, recentment publicat a la 
revista Vida Nueva i al qual podeu accedir amb aquest enllaç, que conclou, entre d’altres 
qüestions, que la despesa pública en un centre públic és un 37%superior a la d’un centre 
concertat. Que, en personal, la despesa per unitats és el doble en un centre públic que en 
un de concertat i que les despeses de funcionament són cobertes en un 44% per sobre 
als primers que als segons... Localitzat a l’àmbit navarrès, és un més de la llarga i cada 
cop més aclaparadora sèrie de dades orientada cap a la constatació de l’infrafinançament 
que pateixen els centres concertats. 
 
Sí, ho dèiem i ho reiterem. La classe política ha de fer política, ha de resoldre i ha de 
decidir, però no lesionant la llibertat d’ensenyament i la seva esfera de drets en ella 
continguda, sinó fent possible que aquesta llibertat sigui definitivament real i efectiva per a 
tots i cadascun dels ciutadans d’aquest país. No renunciem a que això sigui possible. 
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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  

    

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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