
   

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Entrada gradual al dinamisme del Fòrum de la Vida Religiosa 

Barcelona, 16 de gener de 2020                                                                           ANY XIII  núm.       
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VIDA RELIGIOSA • Catalunya 2020  

Estem ja dins de la primera fase: gener, febrer, març 

ESCOLTAR 
 

 

EL REREFONS D’UN LLIBRE POLÈMIC 
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Escoltar 

 
La cultura contemporània ofereix tot tipus 
d'estímuls als sentits, que van del gaudi a 
l'agressivitat. Imatges de colorit i bellesa que 
alternen amb imatges de violència i dolor. Sons 
pletòrics de musicalitat amb sorolls d'enorme 
estridència. Olfacte de perfums agradables 
enfront d'un aire profundament contaminat. 
Sabors de plats refinats amb sensacions de mal 
gust. Carícies d'un tacte agradable enfront 
d'abusos i violències. Un ventall molt ampli, que 
afecta la nostra vida quotidiana. 

No és el mateix sentir que escoltar. Sentir 
apunta a la captació de sons, de paraules, de sorolls. Escoltar va més enllà. Implica 
atenció i receptivitat per a comprendre el que arriba a cau d'orella. La tecnologia millora 
l'audició. Quantes persones van amb els seus auriculars en els mitjans de transport o 
caminant pel carrer! La prolongació de l'edat i l'abús de sotmetre l'oïda a pressions 
indegudes està generant moltes botigues que venin audiófons. Escoltar, per contra, és 
una actitud personal. Moltes persones tenen la sensació que se sent molt i s'escolta poc. 
Escoltar, a més d'atenció, requereix temps, un bé que sembla cada vegada més escàs. 
Sense escolta en profunditat no hi ha interacció ni relacions consistents ni diàleg. 

La primera fase d'un projecte en comú és escoltar. La regla de sant Benito comença amb 
la paraula “escolta”. La vida humana, la vida cristiana, la vida religiosa, es nodreixen de 
l'escolta. El text benedictí apunta més lluny: “aplica l'oïda del teu cor”. Es tracta d'escoltar 
des del centre essencial de la persona. No es redueix a la captació de sons. El Fòrum, 
organitzat per la Unió de Religiosos de Catalunya, proposa com a primera fase l'escolta. 
Existeixen molts textos bíblics que nodreixen aquesta actitud: “Escolta, filla, mira i posa 
atenta oïda” (salm 44,11) o “Parla, Senyor, que el teu serf escolta” (I Sam 3,9). Escoltar la 
paraula de Déu, Escoltar la veu de l'Església. Escoltar a les dones i als homes d'avui. 
Només una vida religiosa que escolti a fons serà capaç de donar respostes generoses i 
adequades. Déu continua cridant. El problema vocacional, no està vinculat en gran part a 
la falta d'escolta? 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 



3 | 45 

  

VIDEOPRESENTACIÓ 

DEL FòRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 

 

Aquest 2020, els religiosos i religioses de la URC celebren FÒrum de la Vida Religiosa, amb el 

lema: "Tinguem la mirada fixa en Jesús".  

El president de la Unió de Religiosos de Catalunya, fra Eduard Rey, i la vicepresidenta Rosa 
Masferrer, ens el presenten. 

Les religioses  
i els religiosos,  

a través de la Unió de Religiosos de Catalunya,  
celebrem, al llarg de tot aquest any,  

el Fòrum de la Vida Religiosa. 
 

El lema que el presenta és: 
«Tinguem la mirada fixa en Jesús». 

Perquè aquesta és l’essència de la nostra vida espiritual i evangèlica,  
i l’arrel del nostre compromís. 

 

En aquest Fòrum volem escoltar Déu i els  homes  i  dones  del  nostre  temps, reflexionar  
sobre  què  ens  diuen per  discernir  
quina ha de ser la nostra resposta.  

 

Avui i aquí,  
volem continuar amb més empenta que mai,  

com a memòria i profecia. 

Podeu veure el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=LAwpqBrBHXo 

https://www.youtube.com/watch?v=LAwpqBrBHXo
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Dues maneres d’afrontar -lo 

A partir d’un text d’Ignasi Hazim, metropolita ortodox de Lattaquié, 1968 

 

Sense 
l’Esperit Sant 

 
 
 

Amb  
l’Esperit Sant 

Sense l’Esperit Sant, Déu és 
lluny; Crist es troba en el passat; 
l’Evangeli és lletra morta; 
l’Església, una simple 
organització; l’autoritat, 
despotisme; la missió, 
propaganda; el culte, una 
evocació, i la vida cristiana, una 
moral d’esclaus.  
 
 
 

 

 

Però, en l’Esperit Sant i en 
permanent comunió amb ell, el 
cosmos queda elevat i gemega en 
els dolors de part del Regne; 
l’home es manté en lluita contra 
la carn; Crist ressuscitat és 
present; l’Evangeli és poder de 
vida; l’Església significa comunió 
trinitària; l’autoritat és un servei 
alliberador; la missió és una nova 
Pentecosta; la litúrgia és 
memorial i anticipació, i tota la 
vida cristiana queda deïficada.  
 

Sense l’Esperit Sant, Déu no 
solament és lluny, sinó que és 
infinita llunyania. És l’Absolut, 
etern i inaccessible, Creador i 
Senyor, que inspira respecte i 
fins i tot por. 
 

Tanmateix, amb l’Esperit Sant i 
gràcies a ell, Déu és proximitat 
infinita, infinita Tendresa, Amor-
Amistat, Presència viva, 
Misericòrdia entranyable, 
Trinitat-Família, misteriosa Llar, el 
gran Amic de l’home, que vol la 
seva plena realització humana, 
com a actiu col·laborador seu, i 
que respecta tremolosament la 
seva llibertat. Per això, la nostra 
actitud fonamental davant ell és 
l’adoració estremida, la fe en el 
seu Amor, la il·limitada confiança, 
la docilitat activa, l’adhesió 
incondicional, la cooperació 
responsable i la lloança agraïda. 
L’adoració no és esclavitud sinó 
l’èxtasi de l’amor. 

 
VIDA RELIGIOSA • Catalunya 2020 
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Unió de Religiosos de Catalunya 

FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 
“Tinguem la mirada fixa en Jesús” (Heb. 12,2) 

 

ETAPES CALENDARI ALGUNS CONTINGUTS 

   

Preparació 
 Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81 

Reunions de la junta directiva 

   

Primera 
ESCOLTAR 

2020 
gener, 
febrer  
i març 

“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11) 
"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9) 
▪ Obertura del Fòrum a càrrec del president de l’URC 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ Tres reunions comunitàries 
▪ Reunions sectorials (SIRBIR, administradors, formadors, 

comunicadors...) 
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrer 
▪ Jornades de Formació Permanent: 8 de febrer i 21 de març 
▪ 82 assemblea general de l’URC 
▪ Reunió del grup Anawim 
▪ Nova secció sobre el Fòrum al web de l’URC: www.urc.cat 

   

Segona 
DISCERNIR 

2020 
abril, maig 

i juny 

“Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins.” 
(salm 25,4) 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ Dues reunions: intercomunitària i intercongregacional 
▪ Reunió d’Abats i Provincials 
▪ Tramesa d’aportacions al secretariat del Fòrum 

   

Fase 
intermèdia 

2020 
juliol, agost  
i setembre 

“Aquí trobareu repòs, feu reposar els cansats; és un recer tranquil”. Is. 
28,12 
▪ Invitació a pregar per la vida religiosa i elaborar un plantejament 

vocacional en profunditat, pregària per les vocacions inclosa 
▪ Tramesa als mesos d’estiu de documents, conferències, xerrades, 

entrevistes o textos referents a la vida religiosa  

   

Tercera 
RESPONDRE 

2020 
octubre, 

novembre  
i desembre 

“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5) 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ 83 assemblea general de l’URC 
▪ Dues jornades de formació permanent 
▪ Una reunió comunitària, intercomunitària i/o intercongregacional per 

formular recomanacions Celebració de l’aplec - festa major de la vida 
religiosa. octubre 

   

Cloenda 
POSAR-SE 
EN CAMÍ 

2021 
gener, 
febrer  
i març 

“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5) 
▪ Difusió de les recomanacions 

▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ 84 assemblea general de l’URC 

▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
▪ Jornades de formació permanent 
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ESCOLTAR 
gener, febrer i març 

 

“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11) 

"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9) 

 

La regla de Sant Benet comença amb la paraula “Escolta”. Aquest és el primer objectiu del Fòrum: “La vida 
religiosa a l’escolta”. Aquesta primera fase correspon a l’àmbit de les comunitats religioses. Es tracta 
d’escoltar Déu a través de la pregària, d’escoltar l’Església i l’entorn (com se’ns veu, què ens diuen, què se 
n’espera...), d‘escoltar-se entre els membres de les comunitats. Cal fomentar una obertura del cor per acollir 
tots els missatges que se’ns facin arribar i discernir entre ells els que porten l’impuls de l’Esperit. 

 

UNA POLIFONIA DE VEUS QUE CAL ESCOLTAR 
Escoltar transforma. La Vida Religiosa a Catalunya, en aquest Fòrum que celebra, 

considera que la seva primera tasca és escoltar. 

 

 
 

La veu de Déu 

 

 

 

Escoltar Déu present entre nosaltres com a Paraula.  

Ser sensibles a la seva presència en el nostre món: “En Ell existim, ens 

movem i som” (Fets 17,28).  

Què ens diu a les religiosos i religiosos avui, que evangelitzem a 

Catalunya?  Com podem viure a fons el projecte de la seva voluntat? 

Escoltar Déu en la pregària, en la meditació de la Paraula, en el 

silenci... 

 

La veu del cor 

 

 

Escoltar el ressò de la veu de Déu en el propi cor: “Ves, fes tot el que es 

proposi el teu cor: tens amb tu el Senyor” (2Sa 7,8).Obrir-se a crida 

vocacional que brolla del cor, com María, que “guardava tot això en el 

seu cor i ho meditava” (Lc 2,19). 

Déu es fa present “en el murmuri d'un ventijol suau” (1Re 19,12). 
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La veu dels 

germans i 

germanes de 

comunitat 

Les reunions comunitàries tenen una gran importància, des de les 

primeres comunitats cristianes: “Germans, fixeu-vos qui sou els qui heu 

rebut la crida” (1Co 1,26).  “Germans (germanes), què cal fer? Quan us 

reuniu, que cadascú doni el que té: un salm, un ensenyament, una 

revelació, el do de parlar en llengües o bé d'interpretar-les; però que tot 

serveixi per a edificar els altres. (1Co 14,26). 

 

La veu dels 

homes i dones 

d’avui 

Jesús fa als seus deixebles dues preguntes. “Qui diu la gent que és el 

Fill de l'home?” i “I vosaltres, qui dieu que sóc?”  (Mt 16,13.15). Podem 

formular als homes i dones d’avui, als joves, unes preguntes semblants 

per detectar com veuen avui la vida religiosa, com es veuen... Escoltar 

les seves respostes, pot il·luminar-nos i estimular-nos a una 

transformació evangèlica més profunda.. 

 

La veu de les 

víctimes, de 

les persones 

que pateixen... 

Entre els homes i dones d’avui, unes veus que cal escoltar amb major 

atenció i respecte són les veus de les víctimes, de les persones que 

pateixen, que estan ferides, que sofreixen... “Ploreu amb els qui ploren” 

(Rm 12,15). El Senyor “escolta el clam dels oprimits” (Job 34,28). 

Nosaltres l’escoltem? 

 

 

 
Algunes accions 

▪ Obertura del Fòrum a càrrec del president de l’URC 
▪ Proposta d’una pregària mensual per comunitats 
▪ Proposta de reunions comunitàries 
▪ Diverses reunions: SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de les Relacions entre Bisbes i 

Religiosos), de Responsables d’Administració provincial, de Responsables de 
Comunicació de les congregacions i de Responsables de la formació inicial. 

▪ Celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrer 
▪ Jornada de formació permanent: 8 de febrer. Tema: « La vida religiosa, avui: un 

senyal estrident de llibertat. » a càrrec d’Antoni Puigverd 
▪ 82 assemblea general de l’URC 
▪ Jornada de formació permanent; 21 de març 
▪ Nova secció sobre el Fòrum al web de l’URC: www.urc.cat 
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TRES PROPERES REUNIONS 

AMB EL FÒRUM COM A TELÓ DE FONS 
 

TEMA QÜESTIONS D’ADMINISTRACIÓ I D’ECONOMIA núm. 5 
Data 22 de gener de 2020, dimecres 

Hora 09.30 – 12.00 

Lloc Aula de CSSCC (Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya) 

Plaça Urquinaona 11, 3-2. Barcelona. 

Assistents Administradors generals i provincials i/o persones amb responsabilitats econòmiques en aquests 
àmbits 
Fra Eduard Rey, president, Gna. Rosa Masferrer, vicepresidenta, i el G. Lluís Serra, secretari 
general de l’URC 

Finalitat Mantenir en el marc de l’URC entre els participants un espai d’intercanvi i diàleg sobre temes 
econòmics d’interès (inter)congregacional. 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. El Fòrum de la Vida Religiosa 2020 

a. Presentació 
b. Diàleg 
c. Aportacions 

3. Propostes que arriben a l’URC  de caire immobiliari 
4. Realitat de la implantació de la targeta sanitària de la Seguretat Social per a religiosos i 

religioses 
5. Intercanvi sobre temes de gestió ordinària 
6. Torn obert de paraula 
7. Recordatori de la propera reunió 
8. Cloenda  

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans de les 20 de gener inclòs al següent enllaç. 

Empleneu les dades i cliqueu el requadre vermell posant a sobre la fletxa del ratolí 

 

 

 

MESTRES I RESPONSABLES  
DE LA FORMACIÓ INICIAL 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Curs 2019-2020 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 2/2019-2020 

Data 27 de gener de 2020, dilluns 

Hora 4 a 6 de la tarda (16.00 – 18.00) 

Lloc Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)   

Convocats Mestres de noviciat i responsables de la formació inicial 
▪ Puresa de Maria 

 
2 

CEVRE 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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▪ Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor 
▪ Mercedaris 
▪ Franciscanes Missioneres de la Nativitat | Darderes 
▪ Serventes del Sagrat Cor de Jesús 
▪ Germanes Josefines de la Caritat 

G. Lluís Serra (marista, director del CEVRE) 

Ordre del dia 1. Pregària inicial  
2. Presentació del Fòrum de la Vida Consagrada: 

a.  Presentació 
b.  Diàleg 
c. Aportacions 

3. Tema de reflexió diàleg i estudi: “La nova Ratio sacerdotalis i la formació 
humana en la vida consagrada” de Beniamino Stella. Aplicació dels tres pilars 
a l’etapa formativa del novicicat. 

4. Cop d’ull a alguns aspectes organitzatius del curs. 
5. Torn obert de paraula  

 
 

 

URC: XARXES DE COMUNICACIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

Data 27 de gener de 2020, dilluns 

Hora 09.30 – 12.00 

Lloc CSSCC Centres SocioSanitaris Catòlics de Catalunya 
Plaça Urquinaona 11, 3   ̶ 08010 Barcelona 

Assistents Periodistes responsables, caps de comunicació o alguna persona que faci una feina 
similar a les congregacions religioses 
Animaset: Jordi Llisterri i Montse Punsoda 
Membres de la junta directiva de l’URC 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. El Fòrum de la Vida Religiosa 2020 

a. Presentació 
b. Diàleg 
c. Aportacions des de les oficines de comunicació de lecongregacions 

3. Funció d’Animaset a l’URC 
4. Creació intercongregacional de sinèrgies comunicatives 
5. Acords i conclusions 

Inscripció Confirmeu l’assistència a l’URC, abans de les 23 de gener inclòs al següent enllaç. 
Empleneu les dades i cliqueu el requadre vermell posant a sobre la fletxa del ratolí 
 
 
 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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SIRBIR ampliat                                 
Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos 

 

Reunió  
 
Dia: 13 de gener de 2020, dilluns, sessió matinal. 
Lloc: Seu de l’URC, plaça Urquinaona, 11, 3, Barcelona. 
 

Mons. Romà Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC 
Fra Eduard Rey, ofm cap, president de l’URC  
Gna. Rosa Masferrer, rsjg, vicepresidenta de l’URC 
P. Pere Cardona, ofmcap, delegat episcopal de VC de Tarragona 
P. Joan Josep Moré, sdb, delegat episcopal de VC de Barcelona 
G. Lluís Serra Llansana, fms, secretari general de l’URC 
 
Mn. Ramon Labernie, delegat episcopal de VC de Tortosa 
P. Antoni Riera Figueras, sj, delegat episcopal de VC de Lleida 
Mn. Jaume Pujol i Balcells, delegat episcopal de VC d’Urgell 
P. Jordi Castanyer i Bachs, osb, delegat episcopal de VC de Solsona 
Mn. Joan Casas, delegat episcopal de VC de Vic  
Srta. Pilar Pina Espinosa, delegada episcopal de VC de Girona 
Fra Gonzalo Fernández-Gallardo, ofm conv, delegat episcopal de VC de Terrassa 
P. Josep Maria Henríquez Farreras, osb, delegat episcopal de VC de Sant Feliu 

 

 
Es va celebarar la reunió del SIRBIR ampliat, presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i 
president del SIRBIR. Es va presentar  el document URC • FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 
2020, sobre el qual es va dialogar i es varen concretar possibilitats d’animació i de col·laboració 
entre l’URC i les delegacions episcopals de Vida Consagrada intentant afavorir les sinèrgies entre 
tots.  
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

URC • FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 2020 
La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 

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

 

«La vida religiosa, avui: un 
senyal estrident de llibertat» 
La vida contemporània a Occident empeny les persones cap a una vida exterior, 

sorollosa, teatral, entotsolada, viscuda cada vegada més a través de pantalles, 

basada en l’artifici, l’aparença, la moda, la falsificació. S’esgota socialment 

l'humanisme de tradició cristiana. Però també la cultura il·lustrada que, 

abanderant la ciència i la raó, va menystenir el paper de la religió fins a 

expulsar-la de la vida social. El resultat no és el nou ciutadà autònom que 

esperaven els savis il·lustrats, sinó una massa obedient de consumidors plena de 

pors, hipocondríaca, temorosa d’apocalipsi, emotiva, visceral,  que emmascara la buidor existencial i 

apaivaga les pors amb una constant demanda de  satisfaccions sensuals. 
 

A ulls d’aquesta cultura, fonamentada en el desig individual, el lliurament total del religiós a Déu i als altres 

equival a una renúncia absurda als plaers sensuals de la vida. Però la pau interior, l’equilibri personal, 

l’alegria de la generositat i la donació gratuïta i sense límits de les persones que opten per la vida religiosa 

conformen una proposta xocant. Una provocació radical. Un senyal estrident de llibertat.  

 

a càrrec d’Antoni Puigverd 

 

Antoni Puigverd (la Bisbal d'Empordà, 1954) és escriptor i periodista. Ha col·laborat en diversos diaris. Des 

de fa 17 anys és columnista de La Vanguardia. Després de participar habitualment a les tertúlies de TV3 i 

Catalunya Ràdio, ha abandonat aquesta activitat. Llicenciat en filologia hispànica, és catedràtic de literatura 

en excedència. 

 

Publicacions 

D’entre els seus llibres destaquen la novel·la  La gàbia d'or (Empúries), els poemaris Vista cansada 

(Columna)  i Curset de natació (Proa), així com les proses del dietari La finestra discreta 

(LibrosdeVanguardia) on alterna la reflexió assagística i l’apunt literari (n’hi ha versió en castellà: La 

ventana discreta). Ha obtingut diversos premis, entre els quals el Carles Riba de poesia i el de la crítica. En 

col·laboració amb altres autors ha publicat diverses obres, entre les quals Creients i no creients (Pagès). 

N’hi ha versió castellana: Creyentes y no creyentes (Milenio) 

 
 

 

Data: 8 de febrer de 2020, dissabte. Hora: 9.45-13.30  

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  

Pas 1 - Inscripció: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  

Pitgeu la tecla control + Cliqueu el requadre vermell amb el mouse 
  

Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres AP 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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PAPA FRANCESC • VATICÀ 
 
 

Catalunya Religió amb el papa Francesc 

 
Catalunya Religió 08/01/2020 
 
El papa Francesc ha conegut aquest dimecres el projecte comunicatiu de Catalunya 
Religió. Coincidint amb el desè aniversari del digital català el Papa ha saludat una 
representació de Catalunya Religió i se li han entregat el primer número de l’edició impresa. 
Una delegació del patronat i de la redacció han assistit a l’audiència pública d’aquest 
dimecres per celebrar l’aniversari. 
 

Al final de l’audiència el papa Francesc ha saludat el president de la Fundació Catalunya 
Religió, Eduard Ibàñez, i el director Jordi Llisterri. Els ha acompanyat el cardenal Lluís 
Martínez Sistach que ha presentat els representants de Catalunya Religió al pontífex. En la 
trobada personal amb el Papa, ha escoltat amb interès l’explicació sobre les finalitats del 
servei informatiu de Catalunya Religió. Se li ha explicat la voluntat de presentar la realitat 
més positiva de l’Església i l’aportació de les confessions religioses a la societat catalana. El 
papa Francesc ha donat les gràcies a tots els qui fan possible Catalunya Religió pel servei 
que ofereix.   

En la trobada amb el papa, a més de mostrar-li el primer exemplar de l’edició en paper, 
també se li ha entregat un col·lecció enquadernada dels números publicats durant el 2019, 
el primer any de l’edició en paper. Aquesta edició pel papa Francesc també inclou una 
explicació el lideratge informatiu de Catalunya Religió en format digital, com l’inici de l’edició 
impresa amb 20.000 exemplars que situa una publicació religiosa entre les de més difusió 
en català, o el resum setmanal en italià.   

Per celebrar els 10 anys de Catalunya Religió es va demanar una trobada amb el papa i 
aquest dimecres una representació de patronat i de la redacció ha participat en l’audiència. 
A més del president i el director, del patronat hi han assistit Míriam Díez, Nuria Iceta, 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-francesc-catalunya-religio


13 | 45 

  

Manel Manonelles, i Anna Vilà, i les redactores del portal Laura Mor i Glòria Barrete. 
També hi ha participat el president d’Animaset, el claretià Màxim Muñoz, expresident de la 
Unió de Religiosos de Catalunya, una de les primeres entitats que va donar suport al 
Catalunya Religió. De l’equip d’Animaset hi ha assistit el director, Jordi Roigé, i Paris 
Grau. Ha acompanyat al grup el delegat del Govern de la Generalitat a Itàlia, Luca Bellizi.   

La trobada amb el Papa s’ha fet coincidir amb un acte organitzat per Animaset i Aleteia a la 
Filmoteca Vaticana per projectar el curt documental “Sagrada Família. La Bíblia en pedra”. 

 

Sistach a la Filmoteca Vaticana: 

"Gaudí volia evangelitzar amb la seva obra" 

 
Catalunya Religió. 09/01/2020. (Animaset)  
 
La Filmoteca Vaticana ha acollit la projecció del documental Sagrada Família. La Bíblia en 
Pedra, dirigit per Jordi Roigé i produït per Animaset, davant d’una important representació 
eclesiàstica, institucional i de mitjans de comunicació. A l’acte també hi han intervingut el 
cardenal Lluís Martínez Sistach, el rector de la Basílica de la Sagrada Família, Josep M. 
Turull, i la directora de la Filmoteca, Claudia di Giovanni. 
 
El documental mostra l’obra d’Antoni Gaudí a través del relat bíblic, des de la creació del 
món fins a la resurrecció de Jesús, posant de relleu el caràcter catequètic de l’obra de 
l’arquitecte català. En aquest sentit, el cardenal Martínez Sistach ha destacat que “Gaudí 
volia evangelitzar amb la seva obra, amb el temple. Considerava les seves tres façanes 
com una catequesi, tres retaules que va col·locar al carrer, com una Bíblia per als pobres”. 
Sistach va ser el cardenal arquebisbe de Barcelona que va convidar el papa Benet XVI a 
la dedicació de la Sagrada Família, el novembre del 2010. 

 
Els prop de quinze mil visitants diaris de la Sagrada Família poden veure aquest 
documental, que es projecta permanentment a l’interior del temple. Pel seu director, Jordi 
Roigé, el repte és fer entenedor el significat de la basílica a tots els visitants, sigui quina 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sistach-filmoteca-vaticana-gaudi-volia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sistach-filmoteca-vaticana-gaudi-volia
http://animaset.cat/


14 | 45 

  

sigui la seva procedència, cultura o creença, i “això s’aconsegueix mostrant la bellesa i el 
sentit transcendent de l’obra de Gaudí. Perquè tothom és sensible a la bellesa”. La 
directora de la Filmoteca Vaticana, Claudia di Giovanni, ha afegit que amb “aquestes 
imatges hem sentit l’alè, la llum de Déu.  M’atreveixo a dir que la imatge ajuda a 
comprendre la transcendència cap a Déu”. 
 
En un diàleg posterior amb Míriam Díez, vicepresidenta de la Fundació Catalunya Religió, 
el rector de la Sagrada Família, Josep M. Turull, ha fet referència a l’orginalitat de Gaudí. 
“Es diu que era un arquitecte original. L’originalitat, segons Turull, és tornar a l’origen, a les 
fonts, al llibre de la Creació, a la natura. El gran miracle de Gaudí és que amb la seva obra 
és capaç de commoure els visitants, siguin ateus, creients o agnòstics”. 

 
Finalment, el claretià Màxim Muñoz, president d’Animaset, la productora responsable de 
Sagrada Família, la Bíblia en Pedra, ha destacat que era molt important fer aquesta 
presentació a la Filmoteca Vaticana pel seu significat, “crec que està clara la potència 

evangelitzadora de la Sagrada Família. Animaset hi 
ha afegit la creativitat i el talent. El nostre objectiu 
és posar-nos al servei de l’Església i entitats i 
institucions humanistes en matèria de comunicació, 
també amb la vocació de fer arribar el missatge 
evangèlic en àmbits no religiosos i donar a 
conèixer el missatge a tot el món”. 
 

A l’acte organitzat conjuntament amb Aleteia al Vaticà, també han assistit el cardenal Peter 
Turkson, prefecte del Dicasteri pel Servei del Desenvolupament Humà Integral, el superior 
general dels claretians, Mathew Vattamattam, el bisbe secretari del Pontifici Consell pels 
Textos Legislatius, Juan Ignacio Arrieta Ochoa, el procurador general de l’orde del Cister, 
Lluc Torcal, el director de l’arxiu de la Prelatura de l’Opus Dei, Francesc Castells, el 
delegat de la Generalitat a Itàlia, Luca Bellizzi, i el ministre conseller de l’ambaixada 
espanyola davant de la Santa Seu, Félix Costales, entre altres representants religiosos i 
institucionals. 
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El món ens mira  

 
Carles Armengol 
Grup Sant Jordi 
El Punt Avui 15 gener 2020 
 
En una de les cícliques polèmiques sobre la basílica de la Sagrada Família, el cardenal 
Lluís Martínez Sistach va deixar-ho ben clar: “Si poguéssim posar rodes a la basílica, les 
principals capitals del món se la rifarien.” La frase mostra molt bé la capacitat de projecció 
internacional que ens dona tenir a Barcelona una obra única com la Sagrada Família. 
 
La setmana passada aquest projecte de Gaudí va 
permetre tornar a fer present la realitat de catalana 
a la Santa Seu. La Filmoteca Vaticana, situada dins 
del Vaticà i a pocs metres de l’actual residència del 
papa, va acollir la projecció del curtmetratge 
Sagrada Família. La Bíblia en pedra, dirigit per Jordi 
Roigé. A més del cardenal Martínez Sistach, l’acte 
també va servir per donar veu dins la Santa Seu a 
l’actual rector de la Sagrada Família, Josep Maria 
Turull, i a Animaset, productora del curtmetratge i 
projecte comunicatiu en el qual participen els 
Missioners Claretians (fundats pel català sant 
Antoni Maria Claret). Tot això davant d’algunes 
personalitats de la cúria vaticana, com el cardenal 
ghanès Peter Turkson. Els periodistes italians que 
van cobrir l’acte es van interessar molt per 
l’explicació de Turull i es van sorprendre de la 
fascinació que genera la Sagrada Família entre els 
japonesos. El mateix dia, durant l’audiència pública, 
el papa Francesc va tenir una trobada amb els 
responsables de la Fundació Catalunya Religió amb 
motiu del desè aniversari d’aquest projecte comunicatiu en català. El papa va veure que a 
Catalunya, sobre religió, en parlem en català i que hi ha qui es preocupa de transmetre un 
missatge positiu sobre el fet religiós. 
 
Obrint més el focus, hi ha altres experiències vinculades a la religió que donen a 
Catalunya l’oportunitat de parlar al món. Manresa, juntament amb Montserrat, és una de 
les fites del Camí Ignasià. Els 500 anys del pas de sant Ignasi per Manresa que s’escaurà 
el 2022 és una de les poques oportunitats perquè el papa jesuïta decideixi fer un viatge a 
Catalunya. Mentrestant, la Cova de Manresa és un centre internacional d’espiritualitat pel 
qual cada any passen centenars de persones de tot el món, creients i també no creients, 
atretes per la seva formació jesuítica de qualitat. 
 
No sabem si el món ens mira, però aquests exemples mostren que el món ens veu i que 
el fet religiós és un bon agent de projecció de la realitat catalana. Hi podríem sumar 
Ramon Llull, altres sants fundadors catalans amb obres esteses arreu del món com santa 
Joaquima Vedruna, sant Josep Manyanet o sant Enric d’Ossó, el patrimoni romànic i 
gòtic... Un major impuls a aquestes iniciatives a casa nostra i una major col·laboració per 
difondre la seva tasca, seria una bona aportació per posar Catalunya al món. Més 
productiva que la crítica sistemàtica, i ja molt tronada, a tot allò que pugui fer olor 
d’encens. 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/1723970-el-mon-ens-mira.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/1723970-el-mon-ens-mira.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/1723970-el-mon-ens-mira.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
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POLÈMICA ENTORN D’UN LLIBRE 
 

Una contribució sobre el celibat sacerdotal en obediència filial al Papa 

Andrea Tornielli. Per Catalunya Religió. Dm, 14/01/2020.  

 
[Foto: Vatican News] 

15 de gener es publicarà a França un llibre sobre el sacerdoci que porta la signatura del 
Papa emèrit Joseph Ratzinger i del cardenal Robert Sarah, Prefecte de la Congregació 
per al Culte diví. De l'anticipació proporcionada per Le Figaro, es pren coneixement que 
els autors entren amb les seves intervencions en el debat sobre el celibat i sobre la 
possibilitat d'ordenar sacerdots a homes casats. Ratzinger i Sarah – que es defineixen 
com dos bisbes en "obediència filial al papa Francesc" que "busquen la veritat" en un 
"esperit d'amor per la unitat de l'Església" – defensen la disciplina del celibat i exposen les 
raons que, segons el seu parer, aconsellarien no canviar-la. La qüestió del celibat ocupa 
175 pàgines del volum, amb dos textos, un del Papa emèrit i un altre del cardenal, al 
costat d'una introducció i una conclusió signada per tots dos. 

Sarah, en el seu text, recorda que "hi ha un vincle ontològic-sacramental entre el 
sacerdoci i el celibat. Qualsevol afebliment d'aquest vincle posaria en dubte el magisteri 
del Concili i dels Papes Pau VI, Joan Pau II i Benet XVI. Suplico al Papa Francesc que 
ens protegeixi definitivament de tal eventualitat vetant qualsevol afebliment de la llei del 
celibat sacerdotal, si bé limitat a l'una o l'altra regió". A més, Sarah arriba a definir "una 
catàstrofe pastoral, una confusió eclesiològica i un enfosquiment de la comprensió del 
sacerdoci" l'eventual possibilitat d'ordenar homes casats. Benet XVI, en la seva breu 
contribució, reflexionant sobre l'argument, es remunta a les arrels jueves del cristianisme, 
afirmant que el sacerdoci i el celibat estan units des del principi de la "nova aliança" de 
Déu amb la humanitat, establerta per Jesús. I recorda que ja "a l'Església antiga", és a dir 
en el primer mil·lenni, "els homes casats podien rebre el sagrament de l'ordre només si 
s'havien compromès a respectar l'abstinència sexual". 
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El celibat sacerdotal no és ni mai ha estat un dogma. Es tracta d'una disciplina 
eclesiàstica de l'Església llatina que representa un do preciós, definit d'aquesta manera 
per tots els últims Pontífexs. L'Església Catòlica de ritu oriental preveu la possibilitat 
d'ordenar sacerdots a homes casats i també per a l'Església llatina han estat admeses 
excepcions precisament per Benet XVI en la Constitució apostòlica "Anglicanorum 
coetibus" dedicada als anglicans que demanen la comunió amb l'Església catòlica, on es 
preveu "admetre cas per cas a l'Ordre sagrat del presbiteri també als homes casats, 
segons els criteris objectius aprovats per la Santa Seu". 

 Val la pena recordar que sobre l'argument 
també es va expressar diverses vegades el 
papa Francesc, qui sent encara cardenal, en 
el llibre conversa amb el rabí Abraham 
Skorka, havia explicat que estava a favor de 
mantenir el celibat "amb tots els pros i els 
contres que comporta, perquè són deu segles 
d'experiències positives més que d'errors. La 
tradició té un pes i una validesa". El mes de 
gener passat, en diàleg amb els periodistes en 
el vol de retorn de Panamà, el Papa havia recordat que a l'Església catòlica oriental era 
possible l'opció del celibat o del matrimoni abans del diaconat, però havia afegit, a 
propòsit de l'Església llatina: "Em ve a la ment aquesta frase de Sant Pau VI: ‘Prefereixo 
donar la meva vida abans que canviar la llei del celibat’. M'ha vingut a la ment i vull dir-la, 
perquè és una frase valenta, en un moment més difícil que aquest, 1968/1970... 
Personalment, penso que el celibat és un do per a l'Església... Jo no estic d'acord a 
permetre el celibat opcional, no". En la seva resposta, també havia parlat de la discussió 
entre els teòlegs sobre la possibilitat de concedir dispenses per a algunes regions 
allunyades, com les illes del Pacífic, però precisant: "No hi ha cap decisió per part meva. 
La meva decisió és: celibat opcional abans del diaconat, no. És una cosa meva, personal, 
jo no ho faré, això queda clar. Soc "tancat"? Potser. Però no tinc la voluntat de posar-me 
davant Déu amb aquesta decisió". 

A l'octubre de 2019 es va celebrar el Sínode sobre l'Amazònia i es va debatre el tema. 
Com es pot veure en el document final, va haver-hi bisbes que van demanar la possibilitat 
d'ordenar sacerdots a diaques permanents casats. No obstant això, crida l'atenció que el 
26 d'octubre, en el seu discurs conclusiu, el Papa, després d'haver seguit totes les fases 
de les intervencions i de la discussió a l'aula, no hagi esmentat en absolut el tema de 
l'ordenació dels homes casats, ni tan sols fent una al·lusió. En canvi, va recordar les 
quatre dimensions del Sínode: la relativa a la inculturació, la dimensió ecològica, la social 
i, finalment, la dimensió pastoral, que "les inclou a totes". En aquest mateix discurs, el 
Pontífex va parlar de la creativitat en els nous ministeris i del paper de la dona, i referint-
se a l'escassetat de clergat en certes àrees de missió, va recordar que hi ha molts 
sacerdots d'un país que s'han anat al primer món – els Estats Units i Europa – “i no hi ha 
per a enviar-los a la zona amazònica d'aquell mateix país”. 

Finalment, també és significatiu el fet que Francesc, agraint als mitjans de comunicació 
social, en aquella mateixa ocasió els va demanar que, en difondre el document final, es 
detinguessin sobretot en els diagnòstics, "que és la part en la qual el Sínode s'ha 
expressat realment millor": el diagnòstic cultural, el diagnòstic social, el diagnòstic pastoral 
i el diagnòstic ecològic. El Papa va convidar a no caure en el perill de detenir-se "a veure 
el que van decidir en aquella qüestió disciplinària, en el que van decidir en aquesta altra, 
en quin partit va guanyar i quin va perdre". 
 
Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/contribucio-sobre-celibat-sacerdotal-en-obediencia 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/contribucio-sobre-celibat-sacerdotal-en-obediencia
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Benedicto XVI nunca vio ni aprobó el libro que el cardenal Sarah 
presenta como de ambos 

 

ABC 14/01/2020. Juan Vicente Boo 

El libro firmado por Benedicto XVI y el cardenal Robert Sarah, lanzado a bombo y platillo 
ayer por el diario “Le Figaro” y medios conservadores norteamericanos e italianos es una 
manipulación editorial y mediática en la que el Papa emérito no ha tenido parte alguna, 
según manifestaron ayer fuentes muy cercanas a Joseph Ratzinger.  

Todo parece indicar una grave manipulación de Benedicto XVI por parte del cardenal 
guineano, prefecto de la Liturgia y uno de los principales opositores visibles a Francisco. 

 

“Desde lo profundo de nuestros corazones”, presentado como una defensa ardiente del 
celibato sacerdotal frente a la propuesta de ordenación sacerdotal de diáconos 
permanentes indígenas formulada en octubre por el Sínodo de la Amazonia era, en 
realidad, una maniobra contra Francisco, que pilló completamente por sorpresa al Vaticano. 

Desde hace seis meses, Benedicto XVI no está en condiciones de escribir y apenas de 
hablar, como han constatado personas que le visitan. Posiblemente mantenga su 
extraordinaria lucidez, pero las conversaciones, imprecisas, no suelen pasar de los diez 
minutos, por no mencionar sus dificultades de vista, audición y la debilidad general. 

Al cabo de una jornada de desconcierto, en la que el departamento de Comunicación del 
Vaticano prefirió inicialmente minimizar el impacto del inusitado gesto de Benedicto XVI y el 
prefecto de la Liturgia, y reiterar la firme postura de Francisco en favor de mantener el 
celibato, fuentes muy próximas al Papa emérito “descubrieron el pastel”. 

Benedicto XVI no ha escrito ese libro con el cardenal Sarah, no ha visto ni aprobado la 
portada ni el hecho de que se presentase como escrito “a cuatro manos”. 

Aparte de la foto demasiado ostentosa, resultaba muy extraño que firmase “Benedicto XVI” 
cuando, siendo todavía papa, había firmado “Joseph Ratzinger – Benedicto XVI” su gran 
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obra “Jesús de Nazaret, precisamente para dejar claro que no era un libro de magisterio 
sino una reflexión personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sucedido es que hace unos meses Benedicto XVI trabajaba en un texto sobre el 
sacerdocio y el cardenal Sarah le pidió verlo. El papa emérito se lo dejó sabiendo que el 
prefecto de Liturgia estaba escribiendo un libro sobre el sacerdocio y, probablemente, 
pensando que lo utilizaría solo como “background”. 

A partir de ahí, todo es obra del cardenal guineano y de su publicita, Nicolas Diat, junto con 
las editoriales Fayard de Francia, Ignatius Press de Estados Unidos y Cantagalli de Italia. 

Si bien es correcto defender el celibato, el modo de hacerlo era una falta de respeto a las 
iglesias orientales y al Papa Francisco, a quien corresponde la decisión final en conciencia, 
libre de las presiones mediáticas que los propios autores del libro denunciaban pero a la 
vez practicaban con ese lanzamiento. 

La edición norteamericana lleva como subtítulo alarmante “Sacerdocio, celibato y la crisis 
de la Iglesia católica”. El adelanto de parte del contenido en tono catastrofista por el diario 
“Le Figaro” recuerda el lanzamiento mundial del manifiesto del ex nuncio en Estados 
Unidos Carlo Maria Viganò, quien pedía la dimisión del Papa Francisco sobre bases 
absolutamente falsas. 

 

Un texto atribuido a Benedicto XVI afirma que “de la celebración diaria de la Eucaristía, que 
implica un estado permanente de servicio a Dios, nace espontáneamente la imposibilidad 
de un lazo matrimonial”. El cardenal Sarah habla incluso de “sacerdotes de segunda clase”. 

La realidad histórica es que siempre ha habido sacerdotes casados, del mismo modo que 
continúa habiéndolos en las Iglesias ortodoxas y también en las 23 Iglesias católicas de rito 
oriental. 

De hecho, la introducción de los sacerdotes casados en la Iglesia latina fue llevada a cabo 
por Benedicto XVI en 2009 con la constitución apostólica que creó los ordinariatos para 
sacerdotes y fieles anglicanos que vengan a la Iglesia católica manteniendo su rito y su 
tradición. 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

El benedictí Juan Javier Flores Arcas, Memorial Pere Tena de Pastoral 
Litúrgica 

 

(CPL) El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona 
(CPL) ha atorgat el VI Memorial Pere Tena de 
Pastoral Litúrgica a Juan Javier Flores Arcas, 
monjo benedictí. El lliurament del guardó serà 
dimarts 11 de febrer a les 17:30h a l’aula Magna del 
Seminari Conciliar de Barcelona. 
 
Amb aquest memorial es vol posar de relleu el 
servei que des de la seva funció de consultor, 
professor, preside del Pontifici Institut Litúrgic Sant 
Anselm i rector de l’Ateneu Anselmià (Roma) ha 
defensat i divulgat la reforma litúrgica promoguda 
pel Vaticà II, i contiua fent-ho; perquè ha format 
molts professors de litúrgia de tot el món en la 
reforma litúrgica; perquè ha col·laborat activament 
amb Mons. Tena i amb el CPL, des del consell de 
redacció de la revista Phase, fundada pel bisbe 
Pere Tena. 
 
Juan Javier Flores Arcas va néixer a Linares (Jaén) 
el 1951 i és monjo benedictí de l’Abadia de Santo 
Domingo de Silos (Burgos), on va professar el 1978 
i 1981 (professió solemne); va ser ordenat prevere el 1983. Llicenciat en Filologia 
Hispànica per la Universitat Complutense (1973) i doctor en Sagrada Litúrgia pel Pontifici 
Institut Litúrgic (PIL) del Pontifici Ateneu de San Anselm de Roma (1995) del qual va ser 
preside durant vuit anys (2000-2008) i rector del 2009 al 2017. 
 
És professor ordinari del PIL i membre del consell rector de la universitat. Es consultor de 
la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments i membre del Comitè 
Pontifici pels Congressos Eucarístics Internacionals. Ha participat com a expert en els 
Sínodes sobre l’Eucaristia, Paraula de Déu i Nova Evangelització. Va ser assessor del 
secretariat de la Comissió Episcopal de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola 
fins que va ser traslladat a Roma. 
 
Ha publicat diversos llibres: Las horas diurnas del “Liber Horarum” de Silos. Introducción y 
edición crítica (Studia Silensia XXI), Rituale Romanum. Editio princeps (1614) 
(Monumenta Liturgica Concilii Tridentini 5) de la Libreria Editrice Vaticana. La col·lecció 
“Biblioteca Litúrgica” del CPL té els següents títols publicats: Introducción a la teología 
litúrgica; Los sacramentales. Bendiciones, exorcismo y dedicación de las iglesias; La 
evolución del concepto de sacramento a través de los siglos. Com a novetat, al gener 
sortirà el seu últim assaig La belleza de la liturgia, contemplar la hermosura de Dios 
(Biblioteca Litúrgica 60). 

http://memorialperetena.cpl.es/
http://memorialperetena.cpl.es/
http://www.seminaribarcelona.net/
http://www.seminaribarcelona.net/
http://phase.cpl.es/
https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=111020
https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=111020
http://www.book.cpl.es/detalle.asp?codart=111038
http://www.book.cpl.es/detalle.asp?codart=111048
http://www.book.cpl.es/detalle.asp?codart=111048
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El Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica va ser creat per mantenir viva la memòria del 
bisbe Pere Tena (1928-2013), fundador del CPL i pedagog de la litúrgia, per promoure tot 
allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en el nostre món actual, i per recordar de 
manera constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana. 
 
En les edicions anteriors, el Memorial es concedí a l’Abadia de Montserrat (2015), al bisbe 
Julián López i a Joan Maria Canals (2016), a l’arquebisbe de Puebla, Víctor Sánchez 
(2017), a la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (2018) i a l’arquebisbe Piero Marini 
(2019). 
 
 

Nou Provincial de la Inspectoria salesiana Santiago el Mayor 

 
15 de enero de 2019 (IVICON) 
El Rector Mayor de los Salesianos ha nombrado al salesiano sacerdote Manuel Fernando 
García Sánchez nuevo Provincial de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, con sede 
en Madrid, para el sexenio 2020-2026. El nuevo Inspector sustituirá a Juan Carlos Pérez 
Godoy, quien asumió este mismo cargo en junio de 2014.  
  
Fernando García (Madrid, 1974), 
que asumirá su cargo a finales 
del próximo mes de mayo, era 
en la actualidad miembro del 
Consejo Provincial y 
Coordinador inspectorial de 
Escuelas de Salesianos 
Santiago el Mayor. Hizo su 
primera profesión religiosa en 
Arévalo el 16 de agosto de 1993, 
y fue ordenado sacerdote en 
Madrid - Paseo de Extremadura 
el 19 de junio de 2004. 
 
El nuevo Provincial obtuvo la 
Licenciatura en Filosofía y Letras 
en la Universidad Pontificia de 
Salamanca y el Bachillerato en 
Teología en la Universidad 
Pontificia Salesiana de Roma, 
en donde también cursó 
estudios de Pastoral Juvenil. Ha 
sido coordinador de pastoral, director del centro juvenil y coordinador de deportes en la 
Casa salesiana de Soto del Real, así como director de Salesianos Aranjuez y Salesianos 
Atocha. 
 
La provincia salesiana Santiago el Mayor son 54 comunidades con 523 salesianos que 
animan 36 colegios, 22 centros de Formación Profesional, 44 centros juveniles, 30 
parroquias y más de 70 proyectos de intervención social en las plataformas sociales. Un 
trabajo educativo y pastoral que es posible gracias a la dedicación de unos 6.000 
educadores y animadores que atienden a alrededor de 64.000 jóvenes en las diferentes 
obras salesianes. 

http://memorialperetena.cpl.es/?page_id=281
http://memorialperetena.cpl.es/?page_id=409
http://memorialperetena.cpl.es/?page_id=409
http://memorialperetena.cpl.es/?page_id=455
http://memorialperetena.cpl.es/?page_id=514
https://memorialperetena.cpl.es/?page_id=541
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Pregària de la família franciscana: “Fugir del pelagianisme actual” 

 
Pregària que fa la família franciscana tots els mesos als Tallers d’oració amb Francesc i 
Clara, aquesta vegada feta per les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció. 
 
Introducció 
 
La nostra pregària d’aquesta tarda la volem fer en companyia dels sants, que han viscut 
arrelats en Déu i la seva gràcia, sense buscar la salvació en les seves pròpies forces.    
 
Això sí, els cristians estem cridats a posar de la nostra part tot el que puguem, per ser 
agradables a Déu practicant les virtuts, comptant i demanant l’ajuda de la seva gràcia. 
 
I fem aquesta pregària tenint present l’exhortació apostòlica del papa Francesc “Gaudete 
et exsultate”. En la que ens fa una crida a la santedat en el món actual. 
 
 
Cant 
 
Tu ets el nostre Déu, Salvador! Volem seguir els teus camins: som aquí, Senyor! 
 

1. Com Abraham i Samuel, Isaïes i Moisès, com tants d’altres, et vull dir: 
2. Com Josep de Natzaret, home just i de cor net, els fidels et volem dir: 
3. Oh Senyor, Pare dels sants, no ens demanes coses grans, sinó que et sapiguem 

dir: 
4. Quan estens la teva mà, amagat en el germà, sense espera t’hem de dir: 

 
 
Reflexió 
Todavía hay cristianos que se empeñan en 
seguir otro camino: el de la justificación por las 
propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad 
humana y de la propia capacidad, que se 
traduce en una autocomplacencia egocéntrica y 
elitista privada del verdadero amor. Se 
manifiesta en muchas actitudes aparentemente 
distintas: la obsesión por la ley, la fascinación 
por mostrar conquistas sociales y políticas, la 
ostentación en el cuidado de la liturgia, de la 
doctrina y del prestigio de la Iglesia, la 
vanagloria ligada a la gestión de asuntos 
prácticos, el embeleso por las dinámicas de 
autoayuda y de realización autorreferencial. En 
esto algunos cristianos gastan sus energías y su 
tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu 
en el camino del amor, de apasionarse por 
comunicar la hermosura y la alegría del 
Evangelio y de buscar a los perdidos en esas 
inmensas multitudes sedientas de Cristo. (n. 57) 
 
Silenci meditatiu (música) 
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Cant 
 
L’Esperit de Déu omple l’univers: Esperit d’amor, que ens guarda tots en la unitat. 
L’Esperit de Déu omple l’univers: Esperit d’amor que ens dóna força d’estimar. 
 

1. Oh Senyor! Oh Senyor! Amb l’impuls del teu amor volem bastir un món nou, on 
regni la pau, l’amor i el bé. 

2. Oh Déu meu! Oh Déu meu! L’Esperit que hi ha en nosaltres ens fa dir a una veu: 
“Tot el que tenim és un do teu”. 
 

Reflexió  
Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la Iglesia se convierte en una 
pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando algunos grupos 
cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, 

costumbres o estilos. De esa 
manera, se suele reducir y 
encorsetar el Evangelio, quintándole 
su sencillez cautivamente y su sal. 
Es quizás una forma sutil de 
pelagianismo, porque parece 
someter la vida de la gracia a unas 
estructuras humanas. (n. 58) 
 
Sin darnos cuenta, por pensar que 
todo depende del esfuerzo humano 
encauzado por normas y estructuras 

eclesiales, complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja 
pocos resquicios para que la gracia actúe. Santos Tomás de Aquino nos recordaba que 
los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación” para no 
hacer pesada la vida a los fieles”, porque así “se convertiría nuestra religión en una 
esclavitud.” (n. 59) 
 
 
Silenci meditatiu (música) 
 
 
Salm 138 (a dos cors) 

Senyor, has penetrat els meus secrets i em coneixes,  
tu saps quan m'assec i quan m'aixeco;  
descobreixes de lluny estant els meus propòsits,  
saps prou bé si camino o si reposo,  
et són coneguts tots els meus passos.  
  
Encara no tinc als llavis la paraula,  
que tu, Senyor, ja la veus pronunciada.  
M'estrenys a banda i banda,  
has posat damunt meu la teva mà.  
No puc abastar un saber tan admirable;  
és tan elevat que no el puc entendre.  
 
On aniria lluny del teu esperit?  
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On fugiria lluny de la teva presència?  
Si pujava dalt al cel, hi ets present,  
si m'ajeia als inferns, també t'hi trobo.  
 
¿Provaré de prendre les ales de l'aurora?  
¿Aniré a viure a l'altre extrem del mar?  
També allà les teves mans m'hi portarien,  
també allà m'hi vindrien a buscar.  
 
¿Diré, doncs, que m'amaguin les tenebres  
i tingui per llum la negra nit?  
Per a tu no són fosques les tenebres  
i la nit és tan clara com el dia:  
llum o fosca et són igual.  
 
Tu has creat el meu interior,  
m'has teixit en les entranyes de la mare.  
Et dono gràcies perquè m'has fet tan 
admirable,  
les teves obres són meravelloses:  
ho reconec amb tota l'ànima.  
 
Res del meu cos no et passava per alt  
quan jo m'anava fent secretament,  
com un brodat en el fons de la terra.  
Els teus ulls em veien abans d'estar format,  
i els anys que em destinaves  
eren tots escrits en el teu llibre,  
abans que n'existís un de sol.  
 
Déu meu, com podria ponderar els teus designis?  
Com podria comptar-los d'un a un?  
Si m'hi posava, serien més que els grans de sorra!  
Em desvetllo i encara estic amb tu.  
 
Déu meu, penetra els meus secrets i coneix el meu cor,  
examina'm per conèixer què desitjo.  
Mira si vaig per camins d'idolatria  
i guia'm per camins eterns.  

 

 
Reflexió  
Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones: “En el atardecer de esta vida 
me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta 
de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos.” (Santa Teresa de 
Lisieux) (n. 54) 
 
Como enseñaba san Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no 
puedas; o bien a decirle al Señor humildemente:” Dame lo que me pides y pídeme lo que 
quieras.” (n. 49)   
 
Silenci meditatiu (música) 
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Intercessions 
 
Presentem, ara, les nostres pregàries: 
 
1 Perquè el Senyor Déu, l’únic sant, mostri el seu amor a l’Església, i renovi envers ella 
les seves gestes d’amor i de misericòrdia. Preguem el Senyor 
 
2 Perquè el qui és el Bé suprem, tot el Bé i l’únic Bé, condueixi les nacions pels seus 
camins, que són sendes de pau i bé. Preguem el Senyor 
 
3 Perquè el qui és la nostra seguretat, la nostra veritable alegria i l’única riquesa de 
l’home, engendri entre tots els homes una veritable fraternitat. Preguem el Senyor 
 
4 Perquè el qui és la nostra fe i la nostra 
caritat, i l’única vida veritable, ens concedeixi 
als que ens hem aplegat aquí, una vida 
digna del seu amor. Preguem el Senyor 
 
 
Intercessions lliures........ 
  
 
(Tots junts) Parenostre que esteu en el 
cel........... 
 
Oració  (el frare que presideixi) 
 
Déu omnipotent i misericordiós, escolteu 
benignament les nostres súpliques i feu 
que, il·luminats pels exemples del nostre 
pare sant Francesc, experimentem les 
proves del vostre amor i perseverem 
fidels en el seguiment del vostre Fill 
Jesucrist, que viu i regna pels segles dels 
segles. 
 
      
                    ANA RAVELL I BARRERA  

        FUNDADORA FRANCISCANES MISSIONERES I. C.  

Cant final 
 

1. Oh Mare virginal, santa Maria, vós sou la nostra llum, la nostra guia, puix Déu de 
terra i cel Senyora us féu: Sigueu nostra salut, Mare de Déu. 

 
2. Dels àngels i dels sants, dolça regina, per vostra intercessió la mà divina ens obre 

el gran tresor de l’amor seu. Sigueu nostra salut, Mare de Déu. 
 

3. Ampari’ns piament el vostre auxili: i quan haurem sortit d’aquest exili, no hi hagi en 
nostre cor ni un pecat lleu. Sigueu nostra salut, Mare de Déu. 
 

4. Cantem amb devoció vostra puresa. De vostra santedat la gran bellesa és llum que 
ens guia al Cel per via breu. Sigueu nostra salut, Mare de Déu. 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 
 

La unitat dels cristians 

 

JOAN PLANELLAS I BARNOSELL 

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat 

 

Catalunya Cristiana 

12 gener 2020 

 

Refer la unitat és un deure de l’Església i de cada petita comunitat cristiana. Va  ser una 
de les  finalitats principals del Concili Ecumènic Vaticà II. Era necessari, ja que Jesús va 
fundar una única Església i, en canvi, al llarg de la història els cristians s’han dividit. Avui 
hi ha diverses comunitats i totes afirmen ser l’autèntica Església de Crist. Aquestes 
divisions han portat enfrontaments, acusacions i també violències. Tot això és contrari al 
que Jesús volia: estimeu-vos, manteniu-vos units perquè el món pugui creure. Qui són 
aquests «altres cristians» que hem d’estimar i amb els quals hem de treballar per la unió? 
Fer un resum aquí és impossible, però dibuixar una breu panoràmica pot ajudar a 
entendre la situació. Al costat de l’Església catòlica, doncs, hem de reconèixer com les 
més valuoses i properes a nosaltres les Esglésies orientals i les Comunitats evangèliques, 
també anomenades protestants. 

El cristianisme protestant té el seu origen en els moviments de reforma que van 
desvetllar-se a Europa en el llindar del temps modern (segles XV-XVI). En una època molt 
rica d’iniciatives i grups espirituals, un frare agustinià, Martí Luter, s’enfrontà amb 
l’autoritat catòlica, alçà la bandera de la Bíblia contra l’Església i ensenyà que només la fe 
en Crist pot salvar l’home pecador. Rebutjà l’orde sacerdotal i acceptà únicament 
l’autoritat de la Bíblia. El baptisme i la Cena són els únics sagraments. Luter creà un 
cristianisme retallat, mutilat. Anglaterra trencà també amb Roma per despit del rei. 
L’anglicanisme resta en bona part catòlic, però van tenir-hi molta influència les idees de 
Luter i, també, de Joan Calví. 

En canvi, la separació dels cristians d’Orient és anterior i es consumà en l’inici del segon 
mil·lenni, l’any 1054. Els factors de la ruptura s’han de buscar en la creixent rivalitat entre 
Roma i Bizanci que acabà en «divorci». El cristianisme ortodox, com s’anomena el 
d’Orient, depenia de l’Emperador més que del Papa. Llatins i grecs cada cop es 
distanciaven més. És trist, ja que tenim la mateixa fe i celebrem els mateixos sagraments, 
encara que amb ritus diferents. Però consideren que el Papa no té autoritat a nivell 
universal. És el gran cisma dels cristians orientals que s’estén de Grècia i Rússia cap a 
l’Est i, per l’emigració, a molts països d’Occident. A l’Orient també hi ha altres Esglésies 
separades abans de l’Ortodoxa: caldea, assíria, copta, armènia, siríaca i malabar, aquesta 
última al sud de l’Índia. 

Per ecumenisme entenem el conjunt d’esforços de pregària, diàleg i cooperació per reunir 
tots els cristians en aquella única Església que volia el Senyor, tal com afirma el Concili 
Vaticà II (Unitatis redintegratio, 4). Cada any, la Setmana de Pregària per la Unitat dels 
Cristians és del 18 al 25 de gener. El darrer dia es fa coincidir sempre amb la festivitat de 
la conversió de sant Pau, el gran apòstol predicador de l’Evangeli. Tots els cristians hem 
de pregar per obtenir la unió que Déu vol. Conèixer, acollir i ajudar els cristians d’altres 
Esglésies és un bon inici de cara a la unitat. 
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Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 18-25 gener 2020 

 

 
 
· Gen 17 Pregària ecumènica. Església Protestant del Valldoreix, 20:00 h. Sant Cugat del 
Vallès 
· Gen 17 Pregària Unida dels cristians de Terrassa. Parròquia de la Mare de Déu del 
Carme, 21:00 h. Terrassa 
· Gen 17 Presentació-conferència del llibre “Visions del cristianisme oriental” per Sebastià 
Janeras. Oratori dels Felipons. València 
 · Gen 18   Pregària per la unitat dels cristians. Parròquia Sant Josep, amb la participació 
d’anglicans, baptistes, catòlics, adventistes i pentecostals, carrer Muntaner, 6. 
Organitzada pel Moviment Ecumènic de Sabadell, 18:00 h. Sabadell (La Concordia) 
 · Gen 18  Cant de vespres ecumèniques, Parròquia Ortodoxa de la Protecció de la Mare 
de Déu, carrer Aragó, 181, 19:00 h. Barcelona. 
· Gen 18   Pregària en favor de la unitat dels cristians. Parròquia Sant Josep. 19:30 h. 
Girona 
· Gen  18  Celebració ecumènica presidida per mons. Antoni Vadell amb la participació de 
representants de diverses confessions cristianes, Catedral de Barcelona, 20.00 h. 
·  Gen 18  Ruta de sant Vicent. Peregrinació ecumènica, amb la presentació d’una icona 
feta per l’escola d’iconografia de l’Església Ortodoxa de la Protecció de la Mare de 
Déu. València. 
· Gen 22  Pregària ecumènica. Parròquia de Santa Maria, 19:00 h., Rubí. 
· Gen 24  Pregària ecumènica per la unitat dels cristians, Catedral, 19:00 h., Sant Feliu 
de Llobregat.    
· Gen 24  Pregària ecumènica per la unitat dels cristians, amb la participació de les 
esglésies Baptista, Catòlica i Ortodoxa. Església Baptista del carrer Sagunt, 19:30 
h., Badalona. 
· Gen 24  Pregària ecumènica per la unitat dels cristians, Parròquia sant Joan Baptista, 
L'Ampolla. 
· Gen 25  Cloenda de la Setmana de pregària per la unitat dels cristians. Catedral, 17:00 
h. Terrassa. 
· Gen 25  Pregària ecumènica per la unitat dels cristians. Església Prioral de sant Pere 
Apòstol, 20:00 h. Reus 
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Servei de Documentació: 
« Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians » 

 

 

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 
Comissió Interdiocesana d'Ecumenisme i de Relacions 
Interreligiosses 

249 
Títol 

Textos referents a la Setmana de Pregària per la Unitat 

dels Cristians | 18 - 25 de gener de 2020 

Font www.bisbatsantfeliu.cat 

Publicat 16 de gener de 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 

Setmana 
De pregària 
Per la  
Unitat dels 
Cristians 
 
18-25 gener 
 
 
“Ens tractaren 
Amb una 
Humanitat poc 
Corrent” 
 
 

(Ac 28,2) 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Patricia Gualinga: “Amazonizar es que, quien creía saberlo todo, re-
aprenda mientras el olvidado le enseña”  

 
 

Lideresa indígena de Ecuador 
Beatriz García 
ZENIT – 9 enero 2020 
 
La fuerza y convicción de sus palabras son señales de la experiencia reivindicativa que 
atesora como activista en favor de los derechos humanos y, particularmente, de los 
pueblos indígenas. Ella es Patricia Gualinga, lideresa del pueblo indígena Kichwa de 
Sarayaku (Ecuador). 
 
Ha representado a su pueblo en importantes procesos judiciales a nivel internacional, 
como el que en 2012 declaró culpable al gobierno ecuatoriano por violación de derechos 
diversos en relación a la concesión de lotes petroleros y la militarización de las tierras del 
Sarayaku sin autorización de la comunidad. 
 
Además, Gualinga ha participado recientemente en el último Sínodo de la Amazonía 
como auditora. Ahí denunció en el propio Vaticano las inversiones de la Iglesia Católica y 
solicitó personalmente al Papa Francisco y a las máximas autoridades eclesiales la 
reversión de las mismas. 
 
En esta entrevista la lideresa indígena ecuatoriana nos cuenta cómo asume la 
responsabilidad de estar dentro del equipo post-sinodal, muestra su esperanza ante los 
movimientos juveniles por el cuidado de la tierra y envía un claro mensaje de unión: “No 
es tiempo de ver los límites raciales, culturales o sociales. Ricos y pobres, todos 
compartimos un mismo planeta y es hora de luchar juntos”. 
 
A continuación, se expone la entrevista completa realizada por Beatriz García para el 
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Gualinga, lideresa indígena de Ecuador © Beatriz García 
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Beatriz García: Semanas después de culminar el Sínodo de la Amazonía se anunció 
la conformación equipo post-sinodal que dará seguimiento al proceso más allá de 
las reuniones de tres semanas en Roma. En ese equipo usted figura como uno de 
los tres representantes indígenas escogidos. ¿Cómo afronta el papel de continuar 
apoyando en los caminos y lineamientos que marca el Papa Francisco? 
Patricia Gualinga: Es un honor grande que el Papa Francisco haya tomado la decisión 
de incluirnos dentro del equipo postsinodal, algo que acojo con gran responsabilidad a la 
par que sorpresa porque, personalmente, no esperaba que pusieran ahí mi nombre. Ha 
sido una sorpresa inmensa. Cuando escuché que había sido nominada no sabía 
exactamente lo que se esperaba del equipo postinodal y, especialmente, del grupo de los 
pueblos indígenas. Pero ahora me han venido diciendo que lo que se espera es que 
sigamos aportando para que el equipo postinodal se centre en el territorio y se vaya 
orientando hacia ese propósito. Por eso lo afronto tratando de ver cómo es la realidad de 
la Amazonía, de los pueblos originarios y todo desde nuestra experiencia como pueblos 
que luchamos en el cuidado de la naturaleza y protección de los ecosistemas 
amazónicos. 
 
Beatriz García: Analizando su participación en el Sínodo con cierta perspectiva, dos 
meses después, ¿qué es lo que se llevó de Roma? 
Patricia Gualinga: Sé que fue un evento de mucha trascendencia pero, como soy 
activista más que religiosa, lo vi como un paso más de los muchos que hay que dar. No lo 
vi como la culminación de algo, sino como un trabajo que se ha empezado y que hay que 
seguir asumiéndolo para dar 
los próximos pasos siguientes 
como mucha fuerza. Eso sí, 
de la participación en Roma 
me llevé la experiencia de 
cómo se trabaja a nivel de la 
Iglesia Católica y la forma en 
que se reflexiona. Aprendí 
mucho, además de los 
aportes que pude dar. Pero 
siento que fue un paso más, 
no la culminación. Ahora nos 
espera un trabajo mucho más 
arduo, la implementación en 
territorio de lo que se habló en 
Roma y lo que se dice en los 
documentos.    Gualinga saluda al Papa. Foto: Cedida 

  
Beatriz García: En realidad su opinión es coincidente a la de muchos obispos e 
incluso del propio Papa Francisco, pues hablan de procesos. 
Patricia Gualinga: Sí, siempre ha sido así. En mis experiencias, en los procesos que he 
tenido con juicios, demandas, sentencias, siempre han sido pasos hacia la protección de 
la Amazonía. Por eso lo tomo así y, obviamente, fue grato terminar bien, pero todavía no 
podemos festejar. 
 
Beatriz García: Al volver a casa, ¿qué le preguntaba la gente? 
Patricia Gualinga: La gente de la Amazonía, como todos nosotros, está contenta de que 
la Iglesia sea una aliada más para la defensa del territorio y del ecosistema, que ya no se 
sienta como una lucha aislada. Pero la gente pregunta más sobre cómo es Roma, cómo 
es el Papa Francisco, cómo es la estructura, cómo se siente ahí… son interrogantes no 
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tanto de la reunión sinodal, sino de cómo funciona la estructura de la Iglesia. Por ejemplo, 
preguntan bastante sobre cómo se tomaron las decisiones. Eso les estamos explicando y 
compartiendo, además del objetivo y las decisiones y sugerencias que se dieron en el 
Sínodo. Pero preguntan detalles particulares. Eso sí, la gente está consciente de que la 
Iglesia es una aliada para la defensa de la Amazonía. 
 
Beatriz García: ¿En qué luchas está actualmente el pueblo Kichwa del Sarayaku? 
¿Se entrelazan con las acciones post-sinodales también? 
Patricia Gualinga: Bueno, nosotros como Sarayacu seguimos con temas de demandas 
desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahora están con la demanda ante la Corte 
Constitucional del Ecuador sobre el incumplimiento de la sentencia del Caso Sarayaku y 
la propuesta de la selva viviente que se está difundiendo. Son los temas que ahora el 
Sínodo viene a reforzar, como una estrategia de apoyo a la lucha de los pueblos 
indígenas. Se continúa con una agenda que ya existía pero ahora con el apoyo de la 
institucionalidad de la Iglesia. 
 
Beatriz García: ¿En qué situación están las esas reivindicaciones? 
Patricia Gualinga: En el Caso de 
Sarayaku creo que se logró respeto 
y una inspiración hacia otros 
pueblos indígenas que han 
empezado a luchar y han tenido 
éxitos. Se han ganado otras 
sentencias a nivel más local, pero 
Sarayaku está exigiendo que se 
cumpla la totalidad de la sentencia 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos porque hay 
puntos muy importantes, 
trascendentales, que no se han 
cumplido. Uno de ellos es la 
consulta previa e informada de los 
pueblos cuando se trata de 
megaproyectos extractivos que 
afectan a los territorios indígenas. 
Este es un punto que la Corte 
estableció muy claramente dentro 
del fallo de Costa Rica y en el Caso 
Sarayaku. El otro tema importante es la extracción de tonelada y media de explosivos que 
están aún enterrados en territorio de Sarayaku. El Estado ecuatoriano todavía no ha 
cumplido estos dos puntos que, para nosotros,s son vitales, aparte del de no concesionar 
bloques petroleros en territorios indígenas. Ya han pasado siete años desde la sentencia 
del 2012, por eso Sarayaku ahora ha interpuesto una demanda en la Corte Constitucional 
que tiene 45 días para pronunciarse, a la par que el Estado tiene ese tiempo para 
responder a esta demanda. 
 
Beatriz García: ¿Las sentencias favorables han traído cambios? 
Patricia Gualinga: Definitivamente el Caso Sarayaku logró que los pueblos indígenas se 
pongan en pie y sepan que pueden exigir derechos, cuestionar cuando hay concesiones 
sin consultas también. Para mí eso es muy importante porque es un precedente jurídico 
que apoya a otros pueblos indígenas del continente. Además, es un símbolo de 
resistencia. A nivel local se ha avanzado muchísimo y, a pesar de que los Gobiernos no 
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quieren cumplir, se ve que los pueblos indígenas no se van a quedar quietos, que van a 
seguir exigiendo hasta lo último. No ha cambiado el tema de generar nuevas concesiones, 
ni los procedimientos… pero sí ha cambiado que los pueblos indígenas ya no quieren 
dejar que se violenten sus derechos y continúan con acciones, haciendo incidencia dentro 
del territorio y ganando juicios. 
 
Beatriz García: En el Sínodo, en su primera intervención donde les daban cuatro 
minutos para hablar, usted escogió un tema muy polémico: las inversiones de la 
propia Iglesia Católica. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué reacciones espera ahora a ese 
pedido público que realizó en el Vaticano? 
Patricia Gualinga: Escogí el tema de la desinversión de las instituciones de la Iglesia 
Católica, incluyendo al Banco Vaticano, porque creo que es una cosa vital. Si estamos 
hablando de la conservación del Amazonas y del cuidado de la Casa Común debemos ser 
coherentes con lo que hacemos y decimos. Hasta entonces ese punto no lo habían 
tocado los hermanos indígenas y yo lo hice porque creo que es vital ya que la Iglesia sí 
tiene inversiones, y debe dar el ejemplo. Esas inversiones, y tal vez ellos lo sepan, 
pueden estar afectando los territorios indígenas afectando derechos. A mí me parece que, 
si lo vemos desde el dogma y la fe de la Iglesia, sería un pecado sumamente grave. La 
Iglesia debe tener coherencia y esas reflexiones me permitieron hablar sobre el tema. Si 
el extractivismo está destruyendo la Creación y violentando los derechos de los pueblos, y 
la Iglesia tiene inversiones en ello, habrá que actuar de forma radical. En ese momento se 
quedaron callados pero luego vi con mucho gusto que esto se incluía dentro del 
documento del Sínodo. 
Además, antes de 
volverme entregué al 
Papa Francisco una 
carta firmada por mi 
persona y por Gregorio 
Díaz Mirabal, 
coordinador de la 
COICA, pidiendo 
formalmente la 
desinversión del 
Banco del Vaticano en 
combustibles fósiles. 
Creo que es algo 
trascendental, todos 
estamos preocupados.   Conversación con el Papa en el Sínodo de la Amazonía © Vatican Media 

 
Beatriz García: ¿Será el mundo occidental capaz de frenar toda la vorágine 
consumista que tanto se cuestiona? 
Patricia Gualinga: Tiene que ser capaz. No estamos en un punto de discutir si seremos 
capaces o no, estamos en el punto de decir tenemos que hacerlo ya, independientemente 
de toda la situación que estamos viviendo porque no tenemos otra alternativa. O ponemos 
orden en las cosas que están ocurriendo o no tenemos la posibilidad de seguir habitando 
en este planeta, de seguir subsistiendo. Sería una bomba de tiempo en nuestro hogar. La 
sociedad occidental debe tomar decisiones radicales, que puede ser que duelan y les 
cueste un poco su comodidad, pero no se puede esperar. Estamos en un punto crítico y 
ya no se puede pensar en “habrá que hacer”, sino en “lo hacemos”. La sociedad debe 
empezar a asumir las cosas ya. 
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Beatriz García: Los 
jóvenes están tomando 
la palabra, liderando 
iniciativas en defensa 
de la tierra. No sólo 
hablamos de Greta, 
sino que aquí en 
Latinoamérica también 
hay otros líderes, 
incluida una de sus 
sobrinas. ¿Cómo lo 
valora? 
Patricia Gualinga: Lo 
veo con muchísima 
esperanza. A diferencia 
de mí, que era muy 
tímida a su edad, ellos 
se han lanzado con 
fuerza para defender y 
para pronunciarse. Yo 
con 17 años era muy 
tímida y tardó tiempo en 
salir la Patricia que hoy 

soy. Sin embargo mi sobrina ahora se enfrenta a los medios, reflexiona, pregunta, se deja 
asesorar y apoyar en lo que tiene dudas… les veo con mucha fuerza, al igual que a otros 
jóvenes. Eso me da esperanzas de que tal vez nosotros dejemos un poco el camino, pero 
estos jóvenes tendrán que actuar con mucha más severidad y nosotros, los adultos, 
tenemos que estar apoyándoles. No debemos disminuir su proceso de defender los 
ecosistemas. Debemos estar orgullosos de que ellos estén dispuestos a luchar mucho 
más fuerte que todos nosotros. 
 
Beatriz García: Y, curiosamente, la mayoría de esos jóvenes líderes son mujeres… 
Patricia Gualinga: Es que las mujeres tenemos mayor sensibilidad, estamos atentas a 
todo. De alguna manera, si nos han dado espacios estamos dispuestas a asumirlos con 
fuerza. Muy a pesar de que nos digan el sexo débil, tenemos mucha capacidad de 
afrontar las cosas a pesar de haber pasado por mucho dolor. He conocido mujeres que 
han sufrido muchísimo, pero que vuelven a resurgir con una fuerza impresionante. Esas 
son las mujeres que están tratando de generar los cambios, y curiosamente estas 
jovencitas también son mayoritariamente mujeres aunque también hay algunos jóvenes 
valientes. Creo que ahora muchas más mujeres van a empezar a cuestionar, a dar la 
vuelta a las cosas. Lo que siempre digo: descubramos la fuerza femenina, pues muchas 
veces la tenemos perdida o confundida en un mundo donde el patriarcado nos disminuyó. 
 
Beatriz García: ¿Qué significa para usted la idea de ‘Amazonizar el mundo’? 
Patricia Gualinga: Para mí es transmitir el amor que se tiene hacia la naturaleza y el 
cuidado de los ecosistemas. Es transmitir que la gente que antes consideraban un mito, 
que no existía, ahora está dando lecciones de cómo cuidar y conservar la Amazonía. Y 
ese desconocimiento que tenía la sociedad occidental está siendo compartido desde el 
mundo amazónico sobre la relación y el cuidado de la naturaleza. Es algo así como que 
los olvidados empiecen a enseñar a los que creían que lo sabían todo. Tendrán que 
volver a reaprender mientras la Amazonía les enseña. 
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Beatriz García: En esa idea entra el diálogo, el aprendizaje mutuo y, dentro de él, 
establecer lazos. Y ahí se plantea también cómo relacionar las cosmovisiones 
amazónicas y la religiosidad católica. ¿Cómo realiza esa relación desde su propia 
cosmovisión? 
Patricia Gualinga: Creo que nadie 
somos dueños de Dios. Dios ha tenido 
sus distintas formas de expresión 
dentro del planeta y, lo que hemos 
hecho, es tratar de adueñarnos para un 
solo grupo. Y eso no está bien. Por eso 
todos tenemos que abrir la mente para 
no ser dueños de la absoluta verdad y, 
la que más debe abrirla, es la 
estructura de la Iglesia Católica. Creo 
que el Papa Francisco sí tiene la mente 
demasiado abierta, pero hay quienes 
no. En ese contexto pienso que, viendo 
que hay distintas cosmovisiones, 
siempre habrá en cada una de ellas la 
huella de Dios, la huella de la 
Creación, la huella de lo infinito. Muy a 
pesar de las diferencias, cuando he 
empezado a ver en otros países y 
continentes, encontramos similitudes 
muy fuertes. Sí, con distintos nombres, 
distintas expresiones… pero, para mí, 
todo está relacionado y conectado. 
Todo tiene un solo Dios. Sé que 
muchos me podrán cuestionar, pero 
creo que en eso debemos tener la 
mente muy abierta, así como en las 
expresiones diversas. Creo que la 
Biblia es un libro que lo tiene bastante 
claro, sólo que no se le interpreta de esta manera. Es hora de abrir la mente y tratar de 
entender los porqués de las cosas. Llegará el momento en que vamos a reconocer en los 
otros el poder de Dios y la fuerza de la Creación. Para mí, todo el que hace el bien, que 
lucha por los derechos humanos, que respeta la Creación… así sea en una cosmovisión 
distinta, ellos son los que están identificados con Dios. 
 
Beatriz García: ¿Un mensaje final para las sociedades occidentales o de nuestras 
propias ciudades latinoamericanas? 
Patricia Gualinga: Que muchas veces pensamos que estamos lejos y en realidades 
completamente diferentes y, en parte, parece cierto. Sin embargo estamos 
completamente conectados. Ya se está publicando que el humo de Australia está 
llegando a Chile y Argentina. Por eso cualquier cosa que se destruye va a afectar 
directamente a todos. Es tiempo de luchar desde nuestros distintos lados. No es tiempo 
de ver los límites raciales, culturales o sociales. Ricos y pobres, todos compartimos un 
mismo planeta y es hora de luchar juntos por esta casa que es la Creación. Quitemos 
nuestras vendas y nuestros prejuicios para luchar desde diferentes lados. Si la Unión 
Europea está comprando cosas que violentan el territorio brasileño denuncien y cambien. 
Hay muchísimas formas de luchar y el mundo necesita la unidad frente la injusticia. No es 
tiempo de impasividad, sino de actuación urgente. 
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la protecció dels menors 

 

CONFER celebra su jornada antiabusos: “La protección de 
menores no es una moda, no es un tema más para la Vida 

Religiosa” 
 

 
Elena Magariños 
Vida Nueva 10 enero 2020  
 
“La protección de menores no es una moda, no es un tema más. Como Vida 
Religiosa, no podemos dejar que el miedo nos coarte para actuar”. De esta manera 
se ha expresado esta mañana el secretario general de la Conferencia Española de 
Religiosos, el lasaliano Jesús Miguel Zamora, en la 2ª edición de las jornadas sobre 
abusos, que este año lleva por título ‘Entornos seguros para menores y personas 
vulnerables: cauces operativos’. 
 

 
 

Durante su breve presentación de esta cumbre de los religiosos españoles, Zamora ha 
dirigido a los consagrados para advertir, “por si alguien lo duda, que las víctimas son y 
deben ser nuestra preocupación constante”. Asimismo, ha entonado un mea culpa por 
“todos aquellos momentos en los que no hemos obrado bien”. Y ha agregado justificando 
la celebración del evento: “No queremos que lo anterior se repita, por eso queremos ir por 
delante y que los entornos que generamos sean siempre seguros”. 
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Del asco al miedo 
La ponencia marco ha estado a cargo de la teóloga Dolores Guzmán, quien ha 
comenzado su intervención, titulada ‘La perversión del abuso: desfigurar a Dios’, 
citando frases de víctimas. “Me gustaría decirle que destruyó mi vida, que no merece 
llamarse sacerdote”; “Ningún dinero puede compensar esto”; “No soporto ver a un 
sacerdote vestido, no puedo comulgar de la mano de un cura y me dan ganas de cruzar la 
calle cuando veo una Iglesia”; “Perdí mi dignidad. Cuando acabó la violación me dijo que 
no se lo contara a nadie”, relataba ante el silencio del auditorio. 
 
Guzmán ha detallado 5 palabras que se repiten en todas las víctimas: asco, 
angustia, rechazo, vergüenza y miedo. Para luego recordar que “el abuso en la Iglesia 
tiene una gravedad extrema. Esto tiene que revolvernos, porque es un pecado mortal. 
Asusta decirlo, pero no debemos esquivar esta verdad”. Y ha dado tres razones: “Produce 
muerte porque destroza la vida de una persona, porque deteriora la imagen de la Iglesia y 
su labor y evangelización, y porque distorsiona la imagen de Dios, que muere para 
muchas personas y deja de ser una Buena Noticia”. 
 
Guzmán se ha dirigido con dureza a los religiosos. Y lo ha advertido durante varios 
momentos de su ponencia: “Esto no es para paladares exquisitos”. Al mismo tiempo, ha 
indicado que “el abuso de poder en la Iglesia no es solo una cuestión de casos, de 
números, de denunciantes y denunciados… cuando el abuso lo comete un sacerdote 
aumenta la gravedad del caso, porque representa al señor Jesús”. Y ha subrayado con 
vehemencia: “Un solo caso tiene valor infinito”. 
 

 
 
“Ponerse en marcha ya” 
Por otro lado, Diego Blázquez e Ignacio Oficialdegui, expertos en la materia, dieron a 
los religiosos pistas para ponerse a caminar en la protección de jóvenes y adultos 
vulnerables bajo un modelo integral. “Lo importante es ponerse en marcha, porque 
crear entornos seguros es para todos, quienes han tenido o no casos de abusos”, ha 
señalado Blázquez. 
 
Durante su intervención, han puesto el foco en la prevención; “no hay que poner tiritas a la 
herida”, ha recalcado. Por ello, les ha animado a que nombren a una persona responsable 
sobre protección de menores en cada institución. “El riesgo no desparece nunca, pero 
podemos reducirlo y darle respuesta”, ha subrayado. 
 
Por su parte, Oficialdegui ha instado a una verdadera “transformación” de las 
instituciones para construir ambientes seguros. “Debemos detectar indicadores de 
comportamientos inadecuados. Y para ello necesitamos una política, ponerla en marcha y 
luego revisarla”, ha incidido invitándoles a ser proactivos. 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, 

seminaris, informacions, conferències, 
exercicis, presentacions… 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Dansa 
contemplativa 

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

dimecres 15 de gener 
de 8 a 9 del vespre 

Concert 

 Cor Sarabanda 
 cor de dones de la Garriga 
   direcció: Mariona Castelar 
  
   Cartell [clic] 

   preu: taquilla inversa 

diumenge 19 de gener 
a les 6 de la tarda 

Taller 
de Cal·ligrafia 

 Iniciació a la lletra gòtica rotunda. 

 Nivell zero  

   amb la gna. Conxa Adell 

   Cal inscripció prèvia 

   Més informació [clic] 

dissabte 1 de febrer 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

Concert 

 Agrupació Coral Matadepera 

   direcció: Rosa Ribera 

 cantata Tapestry of light 

 de Joseph M. Martin 

   preu: taquilla inversa 

diumenge 2 de febrer 
a les 12 del migdia 

Taller d’Evangeli 
  Lectio divina en grup 

   amb la gna. Catalina Terrats 
diumenge 2 de febrer 
a les 5.45 de la tarda 

La Regla 
de Sant Benet, 
una eina actual 

La Regla de Sant Benet i la família 

   organitza Amigues i Amics 

   de la Comunitat del Monestir 

   de Sant Pere de les Puel·les 

   Cal inscripció prèvia 

   Cartell [clic] 

diumenge 9 de febrer 
de 10 del matí 
a 5 de la tarda 

Taller de 
Constel·lacions 

Familiars 
i Teràpia 
Sistèmica 

El dirigeixen 

    Andreu Adrover Tirado 

    i Tòfol Salas Covas 

    Més informació [clic] 

del divendres 21 
al diumenge 23 de febrer 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2001Sarabanda.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC18.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/img/aasp202002.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/cons10.jpg
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 Recés  
de Quaresma  

 Preparem la Pasqua del Senyor 

   Cal inscripció prèvia si us quedeu a dinar 

dissabte 29 de febrer 

de les 10 del matí 

a les 5 de la tarda  

 
 

 

 

Espai d'Interioritat Francesc Palau 
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Fundació Migra Studium 
 

Amb l’adhesió de la Unió de Religiosos de Catalunya 
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Parròquia Mare de Déu del Carme 

 

 

Hospital de Campanya de Santa Anna 
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Hospital de Campanya de santa Anna 
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Caputxins 
 

 

A l’Ateneu Barcelonès 
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Unió Internacional de Superiores Generals UISG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECC 
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INFORMA  núm. 754   Data: 13.01.2020 

Un anhel per a la legislatura que enceta el govern central 
 

Seguint la regla no escrita, però absolutament actual, que cada govern central que 
assumeix les tasques executives ha de modificar la legislació educativa, PSOE i Unides 
Podem signaven el 31 de desembre de l’any passat el document “Coalición Progresista. 
Un nuevo acuerdo para España”, un conjunt d’acords de govern per a tota la legislatura 
que vincularien els Pressupostos Generals de l’Estat i que haurien d’elaborar-se en base 
a aquests pactes. El document recull un conjunt d’acords en matèria educativa, 
particularment adreçats als centres concertats, als quals destina diverses mesures 
educatives de diferent abast, però totes transcendents i poc tranquil·litzadores. Les 
resumim: 
Destaca l’aprovació d’una Llei Bàsica d'Educació, que derogui la LOMCE, que blindi 
l'educació pública com a eix vertebrador del sistema educatiu i que garanteixi des dels 
seus principis rectors la inclusió i l'eliminació de la segregació escolar per les condicions 
d'origen dels estudiants, per les seves necessitats educatives especials o per sexe. 
Preveu promoure la coeducació en tot el sistema educatiu, impedint la segregació 
educativa per raó de sexe en els centres sostinguts amb fons públics. Igualment vol 
assegurar que tots els centres privats concertats informin l'alumnat i famílies que les 
aportacions són voluntàries i que mai condicionen la prestació del servei educatiu. 
Contempla també que l'assignatura de religió sigui de caràcter voluntari per als estudiants, 
sense que hi hagi una assignatura alternativa ni la nota sigui computable a efectes 
acadèmics, i potenciar l'educació afectiva-sexual dins el sistema educatiu. 
Preveu una universalització de l'accés a l'educació infantil 0-3 anys a través de la xarxa 
pública en condicions d'equitat, un increment dels recursos públics destinats a l'educació i 
beques, fins assolir en sis anys el 5% del PIB, així com la garantia de la gratuïtat real i 
efectiva de l'educació obligatòria per a famílies en situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica. Finalment, inclou l’elaboració d’un Pla contra el fracàs escolar i 
l'abandonament escolar prematur i la posada en marxa d’un Pla de Millora de la 
Convivència per a la Prevenció de l'Assetjament (bullying) i la Violència en els Centres 
Educatius, juntament amb les comunitats autònomes. 
En molts aspectes, aquestes propostes no són noves, perquè ja eren previstes a 
l’avantprojecte de modificació de la LOMCE que el PSOE presentà a les acaballes de 
l’any 2018 i que ha restat en suspens. Caldrà veure com n’evoluciona la tramitació en una 
legislatura que no es preveu planera i que, en aquestes matèries educatives, requerirà del 
consens d’altres forces polítiques, que hauran de definir les seves postures reals davant 
les propostes concretes: finançament dels centres concertats, assignatura de religió, 
mesures compensatòries per a l’equitat educativa, ajuts a les llars d’infants privades... 
Fent un exercici d’identificar les urgències del nostre sistema educatiu, se’ns presenten 
tres principis: qualitat, igualtat, llibertat. Efectivament, un cop assolida l'escolarització 
plena, la societat reclama amb justa raó que aquesta educació assoleixi unes altes cotes 
de qualitat, d'acord amb les necessitats de l’alumnat i els reptes que plantegen els nostres 
temps. D'altra banda, la igualtat i la llibertat són dos valors presents en tots els àmbits d'un 
Estat democràtic que pretengui atendre una societat plural, i per aquest motiu són recollits 
en les seves legislacions fonamentals. 
L’experiència ens diu que el sistema educatiu es descompensa quan fem prevaldre un sol 
d’aquests conceptes i aquest desequilibri provoca el descontentament d'uns sectors o 
d’altres, creant debats estèrils i dificultant l'ambient serè i estable necessari per dur a 
terme la tasca escolar. Per això pensem que la urgència més gran del nostre sistema 
educatiu és l'harmonització d'aquests principis: la qualitat, la llibertat i la igualtat. Aquesta 
harmonització és possible, i de forma raonablement equilibrada, es va assolir a Catalunya 

https://izquierdaunida.org/wp-content/uploads/2019/12/Programa-Gobierno-Coalicion-PSOE_UP.pdf
https://izquierdaunida.org/wp-content/uploads/2019/12/Programa-Gobierno-Coalicion-PSOE_UP.pdf
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a través de la LEC, que té el valor de ser un autèntic pacte educatiu amb vocació 
duradora. 
El nostre sistema educatiu requereix estabilitat i que les energies dels que treballem per 
l'educació, des de qualsevol posició de responsabilitat, ens dediquem a allò que els 
alumnes necessiten. Aquests tenen dret que l'educació al nostre país tingui la qualitat que 
es mereix, contribueixi a compensar les seves desigualtats de partida i es desenvolupi en 
un context de llibertat d'elecció de projectes educatius diversos. Tant de bo que així 
s’assoleixi en la legislatura que s’inicia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020  
   GENER 

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

20 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

22 dc Fòrum de qüestions econòmiques  

26 dg Diumenge de la Paraula de Déu  

27 dl 

Reunió dels responsables congregacionals de 
comunicació 
Jornada formativa de responsables de formació inicial 
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial 

 

    

16 dj Dia internacional contra l’esclavitud  

28 dm Dia mundial contra l’escalfament terrestre  

30 dj Dia de la No-violència i la Pau  

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

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

 Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00  

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