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La crida evangélica a la conversió, una urgència de vida cristiana

Convocatòria de la 82 assemblea
general de l’URC

Fòrum 2020 – Jornada de formació
permanent: «La vida religiosa
contemplada desde el crisol de la
vida.» a càrrec d’ Ana García-Mina
Freire

Jornada de la vida consagrada al
Bisbat de Saint Étienne-França

“Querida Amazonía o los sueños de
Francisco” per Victor Codina

Servei de documentació: intervenció
Antoni Vadell Ferrer i Ana Medina al
Congrés de Laics 2020

1 | 52

D’entrada

Les proves de la Vida Religiosa
Tot iniciant la Quaresma
Quan una persona vol comprar una peça de roba i tenir la garantia abans de pagar-la que
li va bé se l’emprova. No és suficient veure-la, tocar-la, analitzar-la de què està feta. Per
això les botiges tenen els seus emprovadors. En una sabateria succeeix el mateix.
T’emproves les sabates, camines per la moqueta, mires la imatge que reflecteixen els
miralls, valores la comoditat i no solament l’estètica. A més del preu, clar.
Fa força dècades era habitual parlar de les proves del noviciat. Un novici, una novícia, se
l’havia de provar. Algunes proves eren fins i tot grotesques, però revelaven la reacció i el
comportament. Una major racionalitat ens ha allunyat d’aquests extrems, però potser hem
eliminat la part bona que tenien.
Avui dia, els jesuïtes continuen dient que fan la tercera provació abans d’emetre els vots
solemnes que marquen la seva incorporació definitiva a la Companyia de Jesús. La pregària
afectiva i l’experiència apostòlica són elements principals a considerar. La primera provació
es realitza abans del noviciat, període formatiu aquest que constitueix la segona provació.
Sant Benet, en la seva Regla, accepta els hostes
sense pràcticament cap exigència, però si algú vol
entrar al monestir gairebé li tanca la porta per veure
si és capaç de resistir i esperar. El capítol 58 tracta
sobre la manera d’admetre els Germans: “ Quan algú
es presenta per primera vegada per fer-se monjo, que
no l'admetin fàcilment; ans, com diu l'Apòstol, "proveu
els esperits per si són de Déu". Si, doncs, el qui es
presenta perseverava trucant i, després de quatre o
cinc dies, es veia que suporta amb paciència els greuges que li han fet i la dificultat de
l'admissió i que persisteix en la seva demanda, que li concedeixin l'entrada, i que s'estigui
uns quants dies a l'hostatgeria. Després s'estarà al noviciat, on han d'estudiar, menjar i
dormir. Que se'ls destini un ancià que sigui capaç de guanyar les ànimes, el qual ha de
vetllar damunt d'ells molt atentament.” Avui, en temps d’escassetat vocacional, la temptació
és acceptar tothom sense problemes. Els problemes, però, venen després, si no s’afavoreix
un autèntic discerniment. La vida comunitària esdevé una riquesa i, a la vegada, un espai
privilegiat de posar a prova la nostra espiritualitat tot acceptant les proves que suposa.
La vida religiosa en el seu conjunt està essent força provada. La manca de fecunditat
vocacional només deixa camp per a la resignació inactiva o per l’esperança teologal.
Individualment, les proves apareixen a la vida quan menys un ho pensa o obren itineraris
de purificació i d’espiritualitat. En iniciar el temps litúrgic de la Quaresma, la conversió és
temps de prova. Jesús, en acabar la seva estada al desert, s’enfronta a les tres temptacions.
La Paraula de Déu és l’antídot per neutralitzar les insídies del diable. Tenim un mestre.
Només cal seguir-lo de cor. El Fòrum de la Vida Religiosa 2020 esdevé un temps de
pregària, d’escolta i de prova. No estem elaborant un pla estratègic, sinó que ens obrim a
l’acció amorosa de Déu.
Lluís Serra Llansana
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Obert el web del Fòrum:
www.urc.cat
Primer pas: cliqueu sobre la paraula FORUM

Cliqueu la paraula
FÒRUM i s’’obrirà
una nova pàgina
amb el seu contingut

Cliqueu ESCOLTAR i
tindreu els recursos i
materials corresponents
a la primera fase (gener,
febrer i març)

Segon pas: navegueu-hi

Aquí trobareu el programa bàsic del
Fòrum i les seves notícies més destacades
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La bústia del Fòrum
urcforum2020@gmail.com

Després de les reunions
comunitàries, es prega que
s’enviin, redactats de manera
breu i clara, a l’adreça els punts
més significatius, que es volen
compartir amb les altres
comunitats i que seran recollits i
oportunament tramesos a totes
les comunitats de Catalunya
urcforum2020@gmail.com
Aquesta bústic està oberta a
totes les persones que participen
al Fòrum i que volen compartir
els seus pensaments, iniciatives,
sentiments...
Recordeu l’adreça!!!
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Reunió comunitària • 2
Mes de febrer 2020

QUÈ PENSEU DE LES RELIGIOSES I ELS RELIGIOSOS?
Objectiu: escoltar què diu la gent qui som nosaltres, les religiosos i els religiosos, aquí i avui.
Obrir les oïdes i el cor a les paraules de les persones que ens parlen.
Proposem tres modalitats de reunió. Cada comunitat pot escollir la que cregui més convenient.

Guia de la reunió
Modalitat 1: invitar a la comunitat algunes persones, especialment laiques, per parlar
sobre la vida religiosa, com l’entenen, com ens veuen, dialogar amb elles i compartir goigs i
esperances...
Modalitat 2: convocar en una obra (escolar, hospitalària, social...) o en organismes
provincials de interconnexió amb els laics perquè juntament amb religioses/os parlin sobre
la vida religiosa, com l’entenen, com ens veuen, dialogar amb elles i compartir goigs i
esperances...
1. Pregària inicial
2. Presentació de les persones invitades a la comunitat
3. Escolta de les seves opinions sobre la vida religiosa,
com l’entenen, com ens veuen, com ens somien...
4. Diàleg obert a la participació de tothom

Modalitat 3: si les propostes anteriors no són factibles, compartir els nostres parers dins
de la nostra comunitat sobre què ens diu l’Esperit a la vida religiosa, aquí i ara

1. Pregària inicial
2. Obrir un primer torn d’intervencions per exposar què
crec que l’Esperit ens diu com a vida religiosa aquí i ara
3. Obrir un segon torn per comentar i dialogar el que
hem escoltat abans
4. Agraïment a Déu per aquesta estona comunitària

En acabar la reunió, agrairem que algun membre de la comunitat faci un resum sobre les principals
idees que han sortit, de manera clara i breu, sigui en català o en castellà, a l’adreça de correu electrònic
de la secretaria del Fòrum: urcforum2020@gmail.com, tot indicant congregació i ciutat a l’inici.
Faríem un recull de les aportacions i les farem arribar a tothom. No es pretén fer un estudi sistemàtic
sinó afavorir conductes de comunicació entre totes les comunitats.
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Reunión comunitaria • 2
Mes de febrero 2020

¿QUÉ PENSÁIS DE LAS RELIGIOSAS Y LOS RELIGIOSOS?
Objetivo: escuchar qué dice la gente sobre quiénes somos nosotros, las religiosas y los religiosos,
aquí y hoy. Abrir los oídos y el corazón a las palabras de las personas que nos hablan.
Proponemos tres modalidades de reunión. Cada comunidad puede escoger la más conveniente.

Guía de la reunión
Modalidad 1: invitar a la comunidad algunas personas, especialmente laicas, para hablar
sobre la vida religiosa, como la entienden, como nos ven, dialogar con ellas y compartir gozos
y esperanzas...
Modalidad 2: convocar en una obra (escolar, hospitalaria, social...) o en organismos
provinciales de interconexión con los laicos porque junto con religiosas/os hablen sobre la
vida religiosa, como la entienden, como nos ven, dialogar con ellas y compartir gozos y
esperanzas...

1. Plegaria inicial
2. Presentación de las personas invitadas a la comunidad
3. Escucha de sus opiniones sobre la vida religiosa, cómo
la entienden, cómo nos ven, cómo nos sueñan...
4. Diálogo abierto a la participación de todos

Modalidad 3: si las propuestas anteriores no son factibles. Compartir nuestros pareceres
dentro de nuestra comunidad sobre qué nos dice el Espíritu a la vida religiosa, aquí i ahora.

1. Plegaria inicial
2. Abrir un primer torno de intervenciones para exponer
que creo que el Espíritu nos dice como vida religiosa
aquí y ahora
3. Abrir un segundo torno para comentar y dialogar lo
que hemos escuchado antes
4. Agradecimiento a Dios por esta reunión.

Al acabar la reunión, agradeceremos que algún miembro de la comunidad haga un resumen sobre las
principales ideas que han salido, de manera clara y breve, sea en catalán o en castellano, a la dirección
de correo electrónico de la secretaría del Foro: urcforum2020@gmail.com, indicando congregación
y ciudad al inicio. Haríamos una compilación de las aportaciones y las haremos llegar a todo el
mundo. No se pretende hacer un estudio sistemático sino favorecer conductas de comunicación entre
todas las comunidades.
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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
Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81
Reunions de la junta directiva

Preparació

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

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

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

Segona
DISCERNIR

Fase
intermèdia

▪
▪
▪
▪
▪

“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

Exercicis Espirituals a Montserrat
amb el suport de l’URC - Estiu 2020
EE1

Dates: 13 al 19 de juliol de 2020, dl.-dg.

A la recerca de la felicitat
Efrem de Montellà, monjo
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 19 després de dinar
Preu: 335 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020

EE2

Dates: 17 a 23 d’agost de 2020, dl.-dg.

Els fruits de l’Esperit: pau, goig, amor...
Anton Gordillo, monjo
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 23 després de dinar
Preu: 335 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020
Forma d’inscripció:
1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11,
2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de
09,00h a 13,00h.
Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte.
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places
2. Segon pas: confirmació de la plaça.
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places
disponibles, podrà passar-se al tercer pas.
3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça,
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació.
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
ES 37 2100 3040 0622 0034 0826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1
(Montserrat, 13-19 juliol) o EE2 Montserrat, 17-23 agost)
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina
les inscripcions.
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« La vida religiosa contemplada desde el crisol de la vida. »

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 contemplada desde
el crisol de la vida. »
a càrrec d’

Ana García-Mina Freire

Todo tiene su tiempo… tiempo de trabajar, de atender, de acompañar… y
también tiempo de descansar, de recibir, de dejarse cuidar…
En estos momentos inciertos de búsqueda y escucha, necesitamos personas
que, desde otras claves y elección de vida, nos ayuden a preguntarnos sobre el
sentido de nuestra vocación y por la manera de llevarla a cabo. Personas que
compartan con nosotros cómo nos perciben, cuáles creen que son nuestras
fortalezas y vulnerabilidad; nuestras inercias, miedos y encrucijadas; nuestros
dones, fecundidad y atractivo. Transmitimos mucho más de lo que nos creemos
y nuestro estilo de vivir nuestra vocación no pasa desapercibida aun cuando
pensemos lo contrario. A lo largo del encuentro, desde una mirada discernida
iremos contemplando la vida religiosa desde el Kairos que se nos hace presente
en nuestro mundo de hoy.
Ana García-Mina Freire (Pamplona, 1965), es doctora en Psicología y Psicoterapeuta. Profesora propia
Agregada de la Universidad Pontificia Comillas. A lo largo de estos últimos años ha sido miembro del consejo
de Redacción de la Revista Catequistas, Sal Terrae y actualmente forma parte del consejo de redacción de la
Revista Clínica contemporánea. Es miembro del patronato de la Fundación Entreculturas-Fe y Alegría, la
Fundación Educativa Sofía Barat y la fundación Promenor. Ha participado en la formación de numerosas
congregaciones religiosas y actualmente, junto con su labor docente desempeña el cargo de Vicerrectora de
Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Publicacions
Es autora de más de 70 artículos y obras relacionadas con los ámbitos del crecimiento personal, intervención
social, cuestiones de género, el fenómeno de las novatadas, el liderazgo ignaciano y psicología y catequesis.

Data: 21 de març 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 AGM
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82 assemblea general de l’URC

ASSEMBLEA GENERAL ● URC
Unió de Religiosos de Catalunya
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

82

Reunió

82

Data

26 de març de 2020, dijous

Hora

De 1/4 de 10 del matí fins a les 2 de la tarda, i dinar de germanor

Lloc

Salesianes – Torre Gironella (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona)

Convocats

Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades

Ordre del dia

9.15
9.30

10.20

12.00
12.30

14.00

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella
Assemblea general – Aula
OBERTURA
1.
Obertura de l’assemblea a càrrec del fra Eduard Rey, president
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS
2.
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea
3.
Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2019
4.
Presentació i aprovació, si escau, del balanç 2019
5.
Ratificació, si escau, del pressupost 2020
6.
Proposta de modificació parcial dels Estatuts de l’URC
SEGON MOMENT: EL FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 2020
7.
Explicació de les línies bàsiques del Fòrum
8.
Comentaris sobre la dinamització i participació de les comunitats
Descans
TERCER MOMENT: INTERVENCIONS
9
AUDIR: Sol·licitud de col·laboració per a poder fer viable i sostenible la tasca del
diàleg interreligiós a Catalunya
10
Presentació d’una proposta d’acollida de joves en risc d’exclusió social
11
L’adaptació dels centres de culte creats amb anterioritat a la Llei 16|2009 de 22
de juliol acaba l’11 d’agost de 2020. Condicions que cal complir i acreditacions
12
Informacions diverses
CLOENDA
13
Intervenció de la Gna. Margarita Bordallo, coordinadora de las CONFER RiD
14
Torn obert de paraula
15
Cloenda de l’assemblea
Dinar de germanor (assortiment de plats per dinar a peu dret a fi d’intercanviar amb els
assistents)
Lluís Serra i Llansana
Secretari general

ESTATUTS URC - Art 13 COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA
13.1
13.2

13.3
13.4

Els membres de l’URC, d’acord amb l’article 8, participen a l’Assemblea general amb veu i vot.
Els Superiors Majors i les Superiores Majors que no tenen residència habitual a Catalunya, però sí cases i comunitats, poden
designar un delegat permanent o una delegada permanent, que tindrà veu i vot a l’Assemblea, tot i que mantenen el dret de
participar-hi amb veu i vot. En aquest cas, el delegat o la delegada pot assistir-hi amb veu, però sense vot.
Els Superiors Majors i les Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya poden designar un delegat o una delegada
“ad casum”, amb veu i vot, quan no puguin assistir personalment a l’Assemblea.
Els noms dels delegats i de les delegades permanents, així com els d’aquells “ad casum”, han de ser comunicats oficialment a
la Secretaria general amb antelació a l’Assemblea per poder tenir veu i vot.
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Quaresma, temps de
conversió
Missatge del Papa Francesc per a la Quaresma 2020
«En nom de Crist us demanem que us reconcilieu amb Déu» (2 Co 5,20)

Benvolguts germans i germanes:
El Senyor ens torna a concedir enguany un temps propici per a preparar-nos a celebrar amb
el cor renovat el gran Misteri de la mort i resurrecció de Jesús, fonament de la vida cristiana
personal i comunitària. Hem de tornar contínuament a aquest Misteri, amb la ment i amb el
cor. De fet, aquest Misteri no deixa de créixer en nosaltres en la mesura en què ens deixem
involucrar pel seu dinamisme espiritual i l'abracem, responent de manera lliure i generosa.

1. El Misteri pasqual, fonament de la conversió
L'alegria del cristià brolla de l'escolta i de l'acceptació de la Bona Notícia de la mort i
resurrecció de Jesús: el kerygma. En aquest es resumeix el Misteri d'un amor «tan real, tan
veritable, tan concret, que ens ofereix una relació plena de diàleg sincer i fecund» (Exhort.
ap. Christus vivit, 117). Qui creu en aquest anunci rebutja la mentida de pensar que som
nosaltres els qui donem origen a la nostra vida, mentre que en realitat neix de l'amor de
Déu Pare, de la seva voluntat de donar la vida en abundància (cf. Jn 10,10). En canvi, si
preferim escoltar la veu persuasiva del «pare de la mentida» (cf. Jn 8,45) correm el risc
d'enfonsar-nos en l'abisme del contrasentit, experimentant l'infern ja aquí en la terra, com
lamentablement ens testimonien molts fets dramàtics de l'experiència humana personal i
col·lectiva.
Per això, en aquesta Quaresma 2020 voldria dirigir a tots i cadascun dels cristians el que ja
vaig escriure als joves en l'Exhortació apostòlica Christus vivit: «Mira els braços oberts de
Crist crucificat, deixa't salvar una vegada i una altra. I quan t'acostis a confessar els teus
pecats, creu fermament en la seva misericòrdia que t'allibera de la culpa. Contempla la seva
sang vessada amb tant d'afecte i deixa't purificar per ella. Així podràs renéixer, una vegada
i una altra» (n. 123). La Pasqua de Jesús no és un esdeveniment del passat: pel poder de
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l'Esperit Sant és sempre actual i ens permet mirar i tocar amb fe la carn de Crist en tantes
persones que sofreixen.
2. Urgència de conversió
És saludable contemplar més a fons el Misteri pasqual, pel qual hem rebut la misericòrdia
de Déu. L'experiència de la misericòrdia, efectivament, és possible només en un «cara a
cara» amb el Senyor crucificat i ressuscitat «que em va estimar i es va lliurar per mi» (Ga
2,20). Un diàleg de cor a cor, d'amic a amic. Per això l'oració és tan important en el temps
quaresmal. Més que un deure, ens mostra la necessitat de correspondre a l'amor de Déu,
que sempre ens precedeix i ens sosté. De fet, el cristià resa amb la consciència de ser
estimat sense merèixer-ho. L'oració pot assumir formes diferents, però el que veritablement
compte als ulls de Déu és que penetri dins de nosaltres, fins a arribar a tocar la duresa del
nostre cor, per a convertir-lo cada vegada més al Senyor i a la seva voluntat.
Així doncs, en aquest temps favorable, deixem-nos guiar com Israel en el desert (cf. Us
2,16), a fi de poder escoltar finalment la veu del nostre Espòs, perquè ressoni en nosaltres
amb major profunditat i disponibilitat. Com més ens deixem fascinar per la seva Paraula,
més aconseguirem experimentar la seva misericòrdia gratuïta cap a nosaltres. No deixem
passar en va aquest temps de gràcia, amb la il·lusió presumptuosa que som nosaltres els
que decidim el temps i la manera de la nostra conversió a Ell.

3. L'apassionada voluntat de Déu de dialogar amb els seus fills
El fet que el Senyor ens ofereixi una vegada més un temps favorable per a la nostra
conversió mai hem de donar-ho per descomptat. Aquesta nova oportunitat hauria de
suscitar en nosaltres un sentit de reconeixement i sacsejar el nostre ensopiment. Malgrat la
presència —a vegades dramàtica— del mal en la nostra vida, igual que en la vida de
l'Església i del món, aquest espai que se'ns ofereix per a un canvi de rumb manifesta la
voluntat tenaç de Déu de no interrompre el diàleg de salvació amb nosaltres. En Jesús
crucificat, a qui «Déu va fer pecat en favor nostre» (2 Co 5,21), ha arribat aquesta voluntat
fins al punt de fer recaure sobre el seu Fill tots els nostres pecats, fins a “posar a Déu contra
Déu”, com va dir el papa Benet XVI (cf. Enc. Deus caritas est, 12). En efecte, Déu estima
també als seus enemics (cf. Mt 5,43-48).
El diàleg que Déu vol entaular amb tot home, mitjançant el Misteri pasqual del seu Fill, no
és com el que s'atribueix als atenesos, els quals «no s'ocupaven en una altra cosa que a
dir o a sentir l'última novetat» (Hch 17,21). Aquest tipus de xerrameca, dictat per una
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curiositat buida i superficial, caracteritza la mundanitat de tots els temps, i en els nostres
dies pot insinuar-se també en un ús enganyós dels mitjans de comunicació.
4. Una riquesa per a compartir, no per a acumular només per a si mateix
Posar el Misteri pasqual en el centre de la vida significa sentir compassió per les nafres de
Crist crucificat presents en les nombroses víctimes innocents de les guerres, dels abusos
contra la vida tant del no nascut com de l'ancià, de les múltiples formes de violència, dels
desastres mediambientals, de la distribució injusta dels béns de la terra, del tràfic de
persones en totes les seves formes i de la set desenfrenada de guanys, que és una forma
d'idolatria.

Avui continua sent important recordar als homes i dones de bona voluntat que han de
compartir els seus béns amb els més necessitats mitjançant l'almoina, com a forma de
participació personal en la construcció d'un món més just. Compartir amb caritat fa a l'home
més humà, mentre que acumular comporta el risc que s'embruteixi, ja que es tanca en el
seu propi egoisme. Podem i hem d'anar fins i tot més enllà, considerant les dimensions
estructurals de l'economia. Per aquest motiu, en la Quaresma de 2020, del 26 al 28 de
març, he convocat a Assís als joves economistes, empresaris i change-makers, amb
l'objectiu de contribuir a dissenyar una economia més justa i inclusiva que l'actual. Com ha
repetit moltes vegades el magisteri de l'Església, la política és una forma eminent de caritat
(cf. Pius XI, Discurs a la FUCI, 18 desembre 1927). També ho serà l'ocupar-se de
l'economia amb aquest mateix esperit evangèlic, que és l'esperit de les Benaurances.
Invoco la intercessió de la Benaurada Mare de Déu sobre la pròxima Quaresma, perquè
escoltem la crida a deixar-nos reconciliar amb Déu, fixem la mirada del cor en el Misteri
pasqual i ens convertim a un diàleg obert i sincer amb el Senyor. D'aquesta manera podrem
ser el que Crist diu dels seus deixebles: sal de la terra i llum del món (cf. Mt 5,13-14).
Roma, a la vora de Sant Joan de Laterà, 7 d'octubre de 2019
Memòria de nostra Senyora, la Verge del Roser
Francesc
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Homilia del papa Francesc al Dimecres de Cendra
Basílica de Santa Sabina | Miércoles, 26 de febrero de 2020
Comenzamos la Cuaresma recibiendo las cenizas: “Recuerda que eres polvo y al polvo
volverás” (cf. Gn 3,19). El polvo en la cabeza nos devuelve a la tierra, nos recuerda que
procedemos de la tierra y que volveremos a la tierra. Es decir, somos débiles, frágiles,
mortales. Respecto al correr de los siglos y los milenios, estamos de paso; ante la
inmensidad de las galaxias y del espacio, somos diminutos. Somos polvo en el universo.
Pero somos el polvo amado por Dios. Al Señor le complació recoger nuestro polvo en sus
manos e infundirle su aliento de vida (cf. Gn 2,7). Así que somos polvo precioso, destinado
a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo que
contiene sus sueños. Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria.
La ceniza nos recuerda así el trayecto de nuestra existencia: del polvo a la vida. Somos
polvo, tierra, arcilla, pero si nos dejamos moldear por las manos de Dios, nos convertimos
en una maravilla. Y aún así, especialmente en las dificultades y la soledad, solamente
vemos nuestro polvo. Pero el Señor
nos anima: lo poco que somos tiene
un valor infinito a sus ojos. Ánimo,
nacimos para ser amados, nacimos
para ser hijos de Dios.
Queridos hermanos y hermanas: Al
comienzo
de
la
Cuaresma,
necesitamos caer en la cuenta de
esto. Porque la Cuaresma no es el
tiempo para cargar con moralismos
innecesarios a las personas, sino
para reconocer que nuestras pobres
cenizas son amadas por Dios. Es un
tiempo de gracia, para acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y, sintiéndonos
mirados así, cambiar de vida. Estamos en el mundo para caminar de las cenizas a la vida.
Entonces, no pulvericemos la esperanza, no incineremos el sueño que Dios tiene sobre
nosotros. No caigamos en la resignación. Y te preguntas: “¿Cómo puedo confiar? El mundo
va mal, el miedo se extiende, hay mucha crueldad y la sociedad se está
descristianizando...”. Pero, ¿no crees que Dios puede transformar nuestro polvo en gloria?
La ceniza que nos imponen en nuestras cabezas sacude los pensamientos que tenemos
en la mente. Nos recuerda que nosotros, hijos de Dios, no podemos vivir para ir tras el polvo
que se desvanece. Una pregunta puede descender de nuestra cabeza al corazón: “Yo,
¿para qué vivo?”. Si vivo para las cosas del mundo que pasan, vuelvo al polvo, niego lo que
Dios ha hecho en mí. Si vivo sólo para traer algo de dinero a casa y divertirme, para buscar
algo de prestigio, para hacer un poco de carrera, vivo del polvo. Si juzgo mal la vida sólo
porque no me toman suficientemente en consideración o no recibo de los demás lo que
creo merecer, sigo mirando el polvo.
No estamos en el mundo para esto. Valemos mucho más, vivimos para mucho más: para
realizar el sueño de Dios, para amar. La ceniza se posa sobre nuestras cabezas para que
el fuego del amor se encienda en los corazones. Porque somos ciudadanos del cielo y el
amor a Dios y al prójimo es el pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte. Los bienes terrenos
que poseemos no nos servirán, son polvo que se desvanece, pero el amor que damos —
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en la familia, en el trabajo, en la Iglesia, en el mundo— nos salvará, permanecerá para
siempre.
La ceniza que recibimos nos recuerda un segundo camino, el opuesto, el que va de la vida
al polvo. Miramos a nuestro alrededor y vemos polvo de muerte. Vidas reducidas a cenizas.
Ruinas, destrucción, guerra. Vidas de niños inocentes no acogidos, vidas de pobres
rechazados, vidas de ancianos descartados. Seguimos destruyéndonos, volviéndonos de
nuevo al polvo. ¡Y cuánto polvo hay en nuestras relaciones! Miremos en nuestra casa, en
nuestras familias: cuántos litigios, cuánta incapacidad para calmar los conflictos. ¡Qué difícil
es disculparse, perdonar, comenzar de nuevo, mientras que reclamamos con tanta facilidad
nuestros espacios y nuestros derechos! Hay tanto polvo que ensucia el amor y desfigura la
vida. Incluso en la Iglesia, la casa de Dios, hemos dejado que se deposite tanto polvo, el
polvo de la mundanidad.
Y mirémonos dentro, en el corazón:
¡cuántas veces sofocamos el fuego de
Dios con las cenizas de la hipocresía! La
hipocresía es la inmundicia que hoy en el
Evangelio Jesús nos pide que eliminemos.
De hecho, el Señor no dice sólo hacer
obras de caridad, orar y ayunar, sino
cumplir todo esto sin simulación, sin
doblez, sin hipocresía (cf. Mt 6,2.5.16). Sin
embargo, cuántas veces hacemos algo
sólo para ser estimados, para aparentar,
para alimentar nuestro ego. Cuántas
veces nos decimos cristianos y en nuestro corazón cedemos sin problemas a las pasiones
que nos esclavizan. Cuántas veces predicamos una cosa y hacemos otra. Cuántas veces
aparentamos ser buenos por fuera y guardamos rencores por dentro. Cuánta doblez
tenemos en nuestro corazón... Es polvo que ensucia, ceniza que sofoca el fuego del amor.
Necesitamos limpiar el polvo que se deposita en el corazón. ¿Cómo hacerlo? Nos ayuda la
sincera llamada de san Pablo en la segunda lectura: “¡Dejaos reconciliar con Dios!”. Pablo
no lo sugiere, lo pide: «En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2
Co 5,20). Nosotros habríamos dicho: “¡Reconciliaos con Dios!”. Pero no, usa el pasivo:
Dejaos reconciliar. Porque la santidad no es asunto nuestro, sino es gracia. Porque
nosotros solos no somos capaces de eliminar el polvo que ensucia nuestros corazones.
Porque sólo Jesús, que conoce y ama nuestro corazón, puede sanarlo. La Cuaresma es
tiempo de curación.
Entonces, ¿qué debemos hacer? En el camino hacia la Pascua podemos dar dos pasos: el
primero, del polvo a la vida, de nuestra frágil humanidad a la humanidad de Jesús, que nos
sana. Podemos ponernos delante del Crucifijo, quedarnos allí, mirar y repetir: “Jesús, tú me
amas, transfórmame... Jesús, tú me amas, transfórmame...”. Y después de haber acogido
su amor, después de haber llorado ante este amor, se da el segundo paso, para no volver
a caer de la vida al polvo. Se va a recibir el perdón de Dios, en la confesión, porque allí el
fuego del amor de Dios consume las cenizas de nuestro pecado. El abrazo del Padre en la
confesión nos renueva por dentro, limpia nuestro corazón. Dejémonos reconciliar para vivir
como hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos sanados, como
caminantes acompañados. Dejémonos amar para amar. Dejémonos levantar para caminar
hacia la meta, la Pascua. Tendremos la alegría de descubrir que Dios nos resucita de
nuestras cenizas.
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Quaresma

PILAR RAHOLA | La Vanguardia, 26 de febrer de 20220
Una bona amiga em repica aquest missatge de WhatsApp: “El dia 26 de febrer és dimecres
de Cendra i comença la Quaresma per a tots els catòlics i de moment no ho han anunciat
en cap mitjà de comunicació... Estic fart que em diguin quan comença i acaba el Ramadà
o l’any nou xinès, us ho vull anunciar. Més enllà de ser la nostra religió, exigim dignitat i
respecte a les nostres tradicions. Passa-ho”. I la meva amiga, jove, progressista i culta,
afegeix: “Així ens sentim els catòlics”.
Reconec que he estat a punt de passar del tema, potser per la pesantor de la correcció
política, que sempre s’incomoda quan s’aixeca la veu a favor d’alguna tradició catòlica. I
com que m’he posat en aquesta diana moltes vegades, i cada cop he notat la violència de
les fletxes, doncs, entenguin, potser val més deixar-ho córrer. Però no, i precisament perquè
no hauria fet l’article per estalviar-me comentaris, la qual cosa significa que el problema és
real i és seriós.
El menyspreu al catolicisme forma el relat públic d’aquests temps
De fet, estic convençuda que el menyspreu al catolicisme en particular i al cristianisme en
general forma el relat públic i publicat d’aquests temps, sempre acomodat en la idea de
modernitat i progressisme. A diferència d’altres religions, davant la fe de les quals
acostumem a projectar un bonisme paternalista o, fins i tot, una fascinació cool , quan es
tracta del catolicisme s’activen els escuts i es disparen les alarmes. Com si anunciar una
festivitat catòlica o mantenir una tradició fos un atemptat a la pluralitat, a la tolerància, a la
democràcia i bla-bla-bla. Tots coneixem les múltiples polèmiques a l’estil pessebre de Sant
Jaume, sempre amb l’objectiu de reduir o fins i tot suprimir el caràcter espiritual i
transcendent que té per als creients. El
més hipòcrita és que, sovint, mantenen
la tradició però desposseint-la del seu
caràcter religiós, la qual cosa és, en el
millor dels casos, una pèrfida apropiació.
Caldria
eliminar
l’anticatolicisme
políticament correcte, en general més
cristianòfob que equànime.
Per acabar, i en suport al missatge de
WhatsApp, un petit recordatori. Avui
comença la Quaresma, que prepara
espiritualment els creients per a la
Pasqua. És, doncs, el moment de
purificar l’ànima i intentar una
transcendència espiritual més gran. Comença dimecres de Cendra i acaba la tarda del
Dijous Sant, i consta de 40 dies perquè va ser el temps que Jesús va passar, al desert de
Judea, preparant-se per a la seva missió. Recolliment, doncs, transcendència i il·luminació,
amb la voluntat de reforçar la fe. En realitat, un intent de millorar l’ànima humana.
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA
RELIGIOSA
Querida Amazonía o los sueños de Francisco
Victor Codina
Blog Crsitianisme i Justícia 17 Febrer 2020
Francisco siempre desconcierta con sus palabras y gestos. Ahora uno esperaba un texto
normativo que tomase postura ante los interrogantes eclesiales que se habían discutido en
el Sínodo sobre la ordenación de hombres casados (viri probati) y el diaconado femenino,
que eran los temas mediáticos centrales y casi exclusivos de la opinión pública en todo el
proceso sinodal. Y Francisco nos sorprende ahora con una carta de amor a la Amazonía
y un bello texto con cuatro sueños. No pretende reemplazar ni sustituir el Documento final,
sino ayudar a asumirlo e invitar a una lectura integra del mismo.
Los sueños constituyen un género literario especial, utilizados también en la Biblia, tanto los
sueños nocturnos donde Dios se comunica al fiel, como los sueños diurnos que manifiestan
profundos deseos y expectativas. Los sueños de Francisco son más bien sueños diurnos, en
vigilia, como los sueños de la tierra de promisión y los sueños evangélicos del Reino de Dios:
dar vida en abundancia, liberar de toda esclavitud, cielo nuevo y tierra nueva.

Los cuatros sueños de Francisco sobre la Amazonía son el sueño social, el sueño cultural, el
sueño ecológico y el sueño eclesial. En los tres primeros sueños, Francisco aterriza a la
Amazonía sus enseñanzas de la encíclica Laudato sí sobre el cuidado de la casa común, con
gran sensibilidad y belleza ante el misterio de la creación que se descubre en la Amazonía:
sus ríos, su selva, su riqueza de fauna y flora y sobre todo la variedad y riqueza cultural y
sabiduría ancestral de sus habitantes que nos enseñan a “vivir bien” en armonía con la
comunidad, la tierra y Dios. Los pueblos amazónicos son una alternativa al mundo
materialista, consumista e individualista occidental moderno que genera desigualdad
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social y destruye la naturaleza. Muchos párrafos concluyen con cantos y poemas llenos de
belleza y armonía: ”Recostados a la sombra de un viejo eucalipto nuestra plegaria de luz se
sumerge en el canto del follaje eterno” (Sui Yun, 56).
Pero esta inmensa riqueza y belleza hoy está amenazada de muerte por grandes empresas
nacionales y multinacionales que en busca de siempre mayores beneficios, destruyen la
naturaleza, avasallan a los pobladores indígenas a los que expulsan de sus territorios y tienen
que emigrar a ciudades, muchas veces sus líderes son amenazados de muerte y asesinados.
Aquí el estilo del Papa se vuelve fuertemente profético frente a los nuevos colonizadores que
oprimen al pueblo como lo hizo el faraón egipcio con los israelitas, creando miseria,
devastación, sometimiento y miseria. El grito del pueblo amazónico clama al cielo, se trata de
una situación injusta, un crimen, un grave pecado ecológico, que desangra las venas de la
madre tierra. Francisco se indigna como lo hicieron los profetas y el mismo Jesús (Mc 3,5).
La Amazonía ha de ser lugar de fraternidad y diálogo, no un proyecto de unos pocos contra
muchos. Ni se han de considerar sus culturas como salvajes sino como diferentes
cosmovisiones, como un verdadero poliédrico amazónico lleno de riqueza y sabiduría. Todo
es obra creadora de Dios, que a través de Jesús se encarna y cuida de nosotros.
Y cuando llegamos al sueño eclesial, uno esperaba que Francisco se pronunciase a favor de
la ordenación de hombres casados y del diaconado femenino, como fue aprobado
mayoritariamente en el Sínodo. Es falsa la afirmación de muchos medios de que el Papa
rechaza la ordenación de hombres casados y el diaconado femenino. El Papa, sobre estos
conflictivos temas, guarda un profundo silencio, no abre ni cierra puertas. Prefiere reforzar
el tejido eclesial más que poner un remiendo nuevo en un traje viejo.

Habla de la importancia de un laicado autóctono y bien formado, con pluralidad de ministerios
laicales, de potenciar las comunidades de base, pide que obispos de otros lugares, sobre
todo de América Latina, envíen misioneros a la Amazonía, pide fomentar la formación inicial
y permanente de diáconos y sacerdotes, reconocer el gran papel misionero de la mujer y de
la vida consagrada inserta e inculturada, la necesidad de la presencia del equipos itinerantes
y de la Red Episcopal Panamazónica (REPAM), sobre todo para zonas fronterizas, pide no
clericalizar a las mujeres, ni valorarlas solo por su funcionalidad, sino por su aporte femenino
a la Iglesia, propone fomentar el diálogo con otros grupos cristianos con los que compartimos
la Palabra y la fe, etc.
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¿Por qué este silencio eclesiológico sobre las cuestiones candentes del sínodo? ¿Para
escuchar a la oposición y no provocar mayores tensiones eclesiales ni posibles cismas,
esperando otros momentos más oportunos para decidir? ¿Es el triunfo de los grupos
conservadores, como ha dicho la opinión pública? ¿O es que, como dice Francisco en La
alegría del evangelio (103) y repite aquí (104-105), en situaciones de conflicto hay que buscar
la solución de las polaridades dialécticas en un plano superior y esperar un desborde del
Espíritu que provoque una mayor audacia ofrecida por Dios?

Añadiría otra razón complementaria. Si se hubiera abierto a la posibilidad de ordenar
hombres casados y la posibilidad del diaconado femenino estos temas intra-eclesiales
acapararían totalmente la atención de la opinión pública y se eclipsaría la dimensión
ecológica, social y cultural del sínodo, no se escucharía el clamor del pueblo
amazónico y de su tierra amenazados de muerte, el sínodo pasaría de tener un horizonte
planetario y universal, abierto a la supervivencia de la humanidad a ser una discusión interna
de los católicos.
Ciertamente la Iglesia, como dice Francisco, no se puede reducir a una ONG preocupada
solo de lo social y del progreso sostenible, sino que ha de anunciar el evangelio de Jesús,
fuente de vida y de salvación, pero actualmente denunciar la vida del planeta amenazada de
muerte quizás prevalezca y sea más urgente que otras cuestiones internas eclesiásticas.
Tal vez sea una coincidencia puramente casual, pero esta exhortación postsinodal, firmada
el 2 de febrero de 2020, se ha promulgado y presentado el 12 de febrero, cuando se cumplen
exactamente 15 años del martirio de la religiosa misionera Dorothy Stang en Xingú, Brasil.
Dorothy que defendía a los indígenas frente el avasallamiento de las empresas destructoras
del territorio, fue amenazada de muerte y mientras leía las bienaventuranzas fue asesinada
¿No puede ser esta muerte un símbolo y compendio de los sueños de Francisco en la
Querida Amazonía?
Contemplemos la belleza del Amazonas que riega la tierra y canta la gloria del Creador y
oremos y trabajemos para defender los pobres de la Amazonía y cuidar su obra creadora.
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Jornada de la vida consagrada al Bisbat de Saint Étienne-França
Intervenció de Jean Jacques Thivillier
2 febrer de 2020. Traducció: G., Eladi Gallego
Al full d’invitació que vau rebre, s’indica com a
tema de la meva intervenció: la visió d’un sacerdot
diocesà sobre la vida consagrada a la diòcesi de
Sant Etienne.
He estat designat delegat per a la vida
consagrada, però no pertanyo a una família
religiosa. Simplement sóc sacerdot diocesà. Tot i
això, tinc una particularitat quan no hi tinc res a
veure: resulta que sóc el primer sacerdot ordenat
a la diòcesi de Sant Etienne. Si la diòcesi es
prepara per celebrar el seu 50è aniversari, podeu
endevinar durant quant temps he estat capellà.
En aquell moment, només dos vam ser ordenats,
un mes després de la festa, que va suposar el
naixement de la diòcesi, Jean Paul MAZIOUX i jo.
Un altre sacerdot va ser ordenat aquell any, una
mica més tard i formant part del Prado: Guy
DAURAT.
No pretenc fer un discurs teològic sobre la vida
religiosa. Molts de vosaltres sou més competents en aquest àmbit que jo. Només
m’acontentaré de donar el meu testimoni com a sacerdot diocesà: com veig la vida religiosa,
la vida consagrada.
És el 2 de febrer i, quan el papa Sant Joan Pau II va decidir fer d’aquest dia el dia de la vida
consagrada, el 1997, es va fixar tres objectius:
- Dóna gràcies per la vida consagrada
- Conèixer i apreciar millor la vida consagrada
- Convidar als consagrats a celebrar junts les meravelles que el Senyor ha realitzat en elles.
Si aquests tres objectius són presents en els nostres dies, aquest és el primer que destacaré:
donar gràcies per la vida consagrada
Vaig tenir l’oportunitat, durant el meu ministeri, de conèixer persones consagrades i treballar
amb elles en diversos llocs que vaig ocupar, en particular amb els germans Maristes, les
germanes del món rural que es van convertir en germanes de Prado, les germanes Saint
Joseph, les germanes de la Sant Infància, les germanes de Notre Dame de la Salette, els
pares maristes i, sens dubte, n’oblido algunes.
Però no volia parlar només en nom meu. A més, vaig enviar un correu electrònic a tots els
rectors de la diòcesi per fer-los la pregunta. Per dir la veritat, vaig tenir poques respostes. Cal
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dir que els vaig parlar poc abans de Nadal i en aquell moment, segur que tenien altres
prioritats que no pas contestar-me. En sé alguna cosa, al ser responsable d’una parròquia.
1. Com puc percebre la participació de la vida consagrada a la missió de l’Església
diocesana?
Hi ha moltes maneres de viure la vida consagrada: comunitats de vida apostòlica, comunitats
de vida contemplativa, verges consagrades. Que em perdonin, però és un món del qual no
sé gaire. Això no vol dir que la seva presència no tingui en compte ni que la seva consagració
tingui sentit, però no puc dir-ho gaire, tot i que reconec el valor del seu compromís.

Tinc alguns punts que em semblen importants:
- Presència. A les parròquies hi ha comunitats de vida apostòlica. La seva presència és
important. Estan ben identificats i, per tant, són signes oficials de l'Església. La gent sap que
es tracta de persones que han escollit la seva vida. En general, es tracta d’unes comunitats
acollidores, ben integrades a la vida local del seu barri o poble. Conviuen en relacions molt
naturals amb els veïns. Són testimonis de Déu dia a dia. Són signes del Déu en qui creiem
qui s’ha encarnat en una vida humana. Per a algunes comunitats, es plantegen qüestions,
però això no és únic a la vida religiosa: quan envelleixes, no és fàcil plantejar-se entrar a
EHPAD (centre per les persones grans).
- Compromís amb la missió de la diòcesi. Molts participen en la missió per la seva
participació en els cossos de la parròquia. Alguns religiosos fins i tot accepten la
responsabilitat d’encarregar-se d’una parròquia com a rector o administrador de la mateixa.
Però també hi ha religiosos en altres casos, sobretot al Consell Pastoral o a l’Equip de
Coordinació Parroquial. També hi ha homes i dones religiosos amb responsabilitats més
específiques: iniciació cristiana de nens i adults, capellans escolars, cura pastoral de la salut,
sobretot acompanyament en cases de jubilats. Molts formen part d’un equip litúrgic. També
es troben en algunes escoles catòliques.
- Compartiment d’habilitats. Alguns religiosos comparteixen les seves habilitats en
formació, en els camps bíblic i litúrgic i teològic.
- Proximitat amb els més pobres. Les comunitats són properes als pobres: Sant Vicenç de
Paul, el carisma del qual són, les petites germanes dels pobres, però també les comunitats
dels barris oberts que viuen amb els més pobres de la nostra societat: també és un signe de
de l’evangeli. Estan atents a les persones que s’ho passen malament, els ajuden a organitzar21 | 52

se. Recorden a tota la diòcesi que no hi ha cristianització sense humanització (em sembla
que l’expressió és de Pau VI). Algunes monges participen en la Pastoral al Món Popular.
- Llocs de renovació espiritual de les comunitats. També hi ha comunitats que són
paradisos de renovació espiritual. Tots són una mica, però per a alguns, és la vocació
principal i és important. A la diòcesi, només tenim una comunitat de contemplatius amb les
germanes Clarisse de Montbrison ... Però també tenim Pradines que no és gaire lluny. Altres
comunitats donen la benvinguda a les persones que volen jubilar-se o simplement es
dediquen a recarregar les bateries. El necessitem i els sacerdots ho necessiten. Penso en
particular en la Mare de Déu de l’ermita de Noirétable i n’aprofito de tant en tant. Necessitem
aquestes presències.
- Aleshores, és fàcil notar que els religiosos també hi són al camí, com tots els cristians: tenen
el seu temperament, el seu caràcter i fins i tot poden tenir falles com tots els altres!
2. Per a mi, vida consagrada
Una crida de Déu
Les persones consagrades són sobretot les
persones que han rebut i han respost a una
crida de Déu en la seva vida. Tot va
començar amb una crida del Senyor. La
majoria viuen en una família espiritual. Es
tracta de persones que es van obrir a Crist i
que el seu viatge passa per la norma de vida
(regla de vida) d’una congregació. Estan
marcats pel carisma del seu fundador, sense oblidar que la regla sempre és l’evangeli.
L’Esperit Sant treballa el cor dels homes i dóna lloc, amb el pas del temps, a maneres
d’exposar-se a la petjada de Crist. La multiplicitat de congregacions és un signe de la
multiplicitat dels dons de l'Esperit. Els religiosos homes i dones van escoltar una crida, però
la crida no es va fer d’una vegada per sempre més. S’ha de renovar cada dia. Ho experimento
amb els germans maristes que es refereixen contínuament al seu fundador, Sant Marcel.lí
CHAMPAGNAT.
Una elecció de la vida
Es tracta de persones que han fet una tria en la seva vida, en pobresa, castedat i obediència,
una opció que molt sovint va en contra del que es viu al nostre món. Com deia a l’editorial de
l’última carta del monestir invisible: “M’agrada la manera en què el papa Francesc va traduir
aquests vots durant una homilia que va fer el dia del vida consagrada, 2 de febrer de 2018:
“Mentre que la vida del món pretén monopolitzar, la vida consagrada renuncia a les riqueses
passatgeres per abraçar Aquell que roman sempre. La vida del món persegueix els plaers i
aspiracions personals, la vida consagrada allibera l’afecte de tota possessió per estimar
plenament Déu i els altres. La vida del món persisteix a fer el que vol, la vida consagrada tria
l’obediència humil com a major llibertat. "
Portar la vida del món davant Déu
Amb Jesús, són persones que s’insereixen a la vida. Es lleven al cor de la humanitat. Això
també val per a les comunitats contemplatives. De vegades sentim dir que els monjos i les
monges estan fora de la vida del món. Es retiren del món, però és millor viure’l i portar-lo
davant Déu. Les persones consagrades, sigui quina sigui la seva forma de vida, en un poble
o un barri o en un monestir, tenen un cor contemplatiu, capaç de reconèixer com Déu camina
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pels carrers de les nostres ciutats i dels nostres pobles. Tot això es porta a una vida de
pregària diària.

Vida fraternal
Una comunitat religiosa és gent que viuen junts quan no s’han escollit. Sé molt bé que no
sempre és evident. No obstant això, és una elecció assumida. I això em torna a la primera
definició de l’Església. M’agrada molt l’evolució del vocabulari a l’evangeli de Sant Joan. Hi
ha un rentat dels peus on Jesús es fa ser servent i diu als seus deixebles: "És un exemple
que us he donat perquè vosaltres també us ho feu com jo ho he fet" (Jn 13 15 ). Una mica
més tard, a l’entrevista que va mantenir amb els seus deixebles després de l’últim àpat, els
va dir: “Ja no us dic servents, perquè el servent no sap el que fa el seu amo; us dic amics,
perquè tot el que he escoltat del meu pare, us ho he fet saber ”(Jn 15:15). I després de la
resurrecció, es dirigeix a Maria Magdalena dient-li: "Vés a buscar els meus germans".
Servents ... amics ... germans. Aquesta paraula "germà" era tan important que es va convertir
en el primer nom propi de l'Església. El teòleg Michel DUJARRIER, que ha treballat molt en
aquesta qüestió, demostra que van ser els cristians els que van inventar la paraula germanor
( adelfotes, en grec). Existia la paraula  filadelfia, amor de germà, però
la paraula però la paraula  adelfotes, no es trobava en cap text profà abans de l'era
cristiana. Es troba dues vegades al Nou Testament, a la primera epístola de Pere. La paraula
"Església" es va utilitzar per designar la comunitat cristiana, però també es va utilitzar en el
món laic. Podríeu dir que en aquell moment, la paraula "fraternitat" era el nom propi de
l'Església. La vida religiosa en una congregació on els membres s’anomenen germans o
germanes recorda a tots els cristians que estan cridats a viure com a germans i germanes
els uns amb els altres, perquè tots som germans de Crist, el nostre germà gran i que tenim
el mateix Pare a qui ens condueix Crist.
Per acabar, com a capellà diocesà encarregat d’una parròquia, sé què és organitzar-se,
buscar gent perquè hi ha necessitats a tot arreu i que ens arrisquem a enredar-nos en
l’organització. Les persones consagrades ens recorden que, sense un contacte constant amb
Déu, la missió arrisca convertir-se en professió. Ens recordeu que Jesús, abans de cada
decisió important, es recollia en si mateix i en una oració intensa i perllongada. Segons els
vots que heu fet, ens recordeu que Jesús va enviar els seus (deixebles) sense diners, bossa
ni sandàlies. El que importa és deixar-se endur per l’amor de Crist, deixar-se portar per
l’Esperit.
Així que gràcies pel que feu, però encara més pel que sou. Dono gràcies al Senyor per tot
això.
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Alícia Guidonet: “Visc arrelada en Déu; l’espai i el temps són
secundaris”
Laura Mor
Catalunya Religió 03/02/2020
Té un parlar calmós, la mirada contemplativa i cap rastre de proselitisme. Se sent còmode
en el diàleg amb els que pensen diferent. Fa un any que Alícia Guidonet va celebrar els
vots com a Filla del Cor de Maria, coincidint amb el dia de la vida religiosa. Un punt i seguit
del que considera “una trajectòria de vida cristiana molt curta”. Costa trobar entrevistes
publicades a d’altres Filles del Cor de Maria. Més aviat les defugen, perquè viure la fe amb
discreció és part del seu carisma.
Alícia Guidonet (Barcelona, 1969) va estudiar infermeria i antropologia. Dos àmbits de
formació que responen a una de les seves grans crides: conèixer l’ésser humà. Mentre la
infermeria li oferia, diu, “un contacte des d’un punt de vista molt tècnic, centrat en la
dimensió biològica”, l’antropologia li va permetre obrir-se a una comprensió més holística.
Des de fa quatre anys s’encarrega de l’espai interreligiós de la Fundació Migra Studium, un
projecte dels jesuïtes ubicat al barri Gòtic de Barcelona.

La seva congregació, la Societat de les Filles del Cor de Maria, neix a París el 2 de febrer
de 1791, en plena Revolució Francesa, de la mà del jesuïta Pierre de Clorivière i
d’Adélaïde de Cicé. Tots dos van decidir obrir una congregació d’espiritualitat ignasiana
amb la singularitat de la persecució religiosa del moment. La branca masculina va
desaparèixer amb la restauració a Europa de la Companyia de Jesús; en canvi, la femenina,
ha perviscut. Avui a Catalunya són una quinzena de germanes i, a tota la província
d’Espanya, una cinquantena. Comparteixen la font espiritual de sant Ignasi amb d’altres
congregacions, com són la Societat del Sagrat Cor, les religioses de Jesús Maria, les
Dames Angleses de Mary Ward, les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús o les Filles de Jesús,
conegudes com les Jesuïtines.
24 | 52

Com va marcar la Revolució Francesa l’estil de vida de la fundació?
Des del principi renuncien a l’hàbit i viuen la fe de forma clantestina, en secret, no sempre
vivint en comunitat, i amb la gestió personal dels beneficis del propi treball. Són persones
implicades en el món i que viuen la fe amb molta discreció. S’anticipen a les característiques
que adoptarien els instituts seculars. Però sense ser-ho: neixen com a forma de vida
religiosa. El fundador va pensar en conservar només el que era essencial per la vida
religiosa: viure els vots des d’una profunda interioritat.
On comença el seu camí de fe?
En la meva història de fe i d’adoració, Déu m’ha buscat, jo no l’he buscat. A casa meva eren
creients perquè vivíem en un context social i tradicionalment cristià, però no eren persones
que visquessin la fe amb molta implicació en grups de revisió de vida o per l’estil. Sí que
em van transmetre la fe, vaig fer la comunió, em vaig batejar, etc. Recordo les pel·lícules
de la vida de Jesús per Setmana Santa, sempre em van cridar l’atenció, em sentia molt
tocada. També recordo haver tingut una dimensió molt contemplativa. Estiuejàvem a
Castelldefels i recordo el camí en cotxe de Barcelona a Castelldefels: ens hi anàvem
apropant, cada cop es veien menys edificis, més vegetació; la posta i la sortida de sol allà
mateix el mar... Allò em feia connectar molt amb alguna que em transcendia, m’admirava
molt.

Quan va prendre una opció personal per cultivar la fe?
En el temps de la universitat vaig conèixer gent implicada en grups de vida cristiana. Primer,
una noia protestant em va convidar un dia a anar al culte. Em cridava molt l’atenció. Després
vaig conèixer una altra noia que estava molt ficada en grups i, coneixent el rector de la meva
parròquia, em va conduir cap al Centre de Cristià dels Universitaris. Vaig entrar en grups, a
fer pregària i vaig tenir la sensació de conversió, en el sentit que jo venia d’una tradició
cristiana i de participar dels sagraments d’iniciació, però allà vaig fer una opció personal,
perquè Déu em cridava.
Què passa quan acaba la universitat?
En aquell moment sento una crida molt forta a donar un pas cap a la vida religiosa. Però no
en faig cas i hi passo una mica de puntetes. Conec una persona i em caso; i visc uns anys
amb parella. Són aquests anys en què estudio antropologia, faig la tesi doctoral,
conec aquesta vida cultural. Però hi havia una proposta que m’havia fet Déu i que jo no
havia respost. Finalment aquesta relació no funciona i es trenca, i la meva vida trontolla. De
cop i volta sento un gran trencament i és un moment de ressituar-me i reconstruir-me.
Una persona del grup de revisió de vida em comenta que ha fet uns exercicis espirituals.
Em surt una feina, jo ja he acabat la tesi i durant sis anys faig classes a la Universitat de
Vic. I durant aquets temps faig aquests exercicis espirituals en la vida quotidiana i em torna
a sortir aquesta crida de Déu.
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Com van anar aquells primers exercicis?
Ho recordo com una cosa molt entranyable. Els vaig fer amb el jesuïta i arquitecte Enric
Comas. En aquests exercicis em torna a sortir aquesta crida, altra cop. Ho comento amb
ell i penso: “Ni hablar, ni hablar”. I torno a passar-hi de puntetes. Fins que al cap d’un any,
el contacte amb l’Enric Comas em va portar a Manresa, a veure què hi feien, els jesuïtes.
Paral·lelament, quan anava a treballar a Vic agafava a les vuit del matí l’autocar el Sagalès,
que para a Casp, just davant de l’església. Un bon dia vaig veure que algú sortia de
l’església i vaig pensar que hi feien l’eucaristia a primera hora. I així m’hi vaig apuntar. Jo
entenc que Déu a mi m’ha anat
buscant a partir d’aquestes
casualitats. Al cap d’un any,
faig uns exercicis de vuit dies a
la Cova de Manresa, i
m’acompanya l’Ana Maria
Díaz, carmelita missionera. I
torno altre cop a sentir-ho. Ho
parlo amb ella i amb el David
Guindulain, i vaig veure que ho
havia d’afrontar.
Quin va ser el catalitzador?
Em va cridar molt l’atenció un
escrit de Cristina Kaufmann,
que explica que havia sentit en
algun moment que Déu li deia
“aquesta és l’última vegada
que et crido”. Jo potser no ho
vaig sentir així, però sí que va
ser un moment de dir-me:
“Alícia,
intenta
contestar
aquesta pregunta, afronta-la!”.
Llavors vaig fer els exercicis de
la vida quotidiana amb l’accent del discerniment. Això va ser el curs 2009-2010. Ho recordo
com d’un moment molt fort i entranyable. Va ser com anar trobant la voluntat de Déu, anarm’hi apropant, anar encaixant allò que Déu m’estava demanant.
Per què diu que “hi passava de puntetes”? A què tenia por?
Potser no era el meu moment vital, em calia madurar o passar per altres experiències.
Després es pot fer la lectura en clau que Déu et busca, Déu és fidel i espera la teva resposta
i et dona la llibertat perquè tu responguis o decideixis. Socialment, tenia una trajectòria de
vida cristiana molt curta; i això havia d’anar creixent. Hi ha la necessitat de fer un procés
abans de ser capaç de reconèixer Déu i de dir que sí a aquesta aliança.
I amb aquesta decisió presa, l’any 2010 comença un període de formació amb la
congregació?
Començo a buscar, no tenia clar amb quina congregació. No tenia trajectòria ni referents,
tampoc vaig anar a cap escola cristiana. Parlant amb uns i altres, l’Ana Maria em va voler
posar en contacte amb una persona molt carismàtica, que era Filla de Maria. Però no
donava respostes perquè va resultar que era una havia emmalaltit, tenia un càncer. En
paral·lel estava fent un voluntariat a l’Hospital de la Vall d’Hebron, als serveis religiosos amb
els malalts, i hi havia una Filla del Cor de Maria que també era voluntària. Vaig parlar-hi i
va ser com anar encaixant peces.
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Viu en comunitat?
Ara no, no. Tenim una comunitat al carrer
València, però és la infermeria, amb persones
molt grans, una de les germanes ha fet cent-dos
anys! Són molt maques i quan comparteixes amb
elles l’oració sents una connexió, una energia;
però allà no és possible l’intercanvi que demana
el temps de formació. Ara mateix visc sola, a la
intempèrie. Però tinc la comunitat de la ciutat de
València com a referència. Hi vaig sovint.
Què implica la formació en aquesta
congregació?
La formació consisteix amb què tu, continuant
amb la teva vida ordinària, tens un seguit de trobades amb una persona de referència i vas
introduint-te en el carisma: en les constitucions, els moviments, els comentaris que va fer el
fundador a les constitucions dels jesuïtes... Es treballen diferents documents i els
comparteixes amb la teva persona formadora o amb tota la comunitat.
No existeix un espai físic, una comunitat
pròpiament on viure el noviciat?
No, hi ha les etapes habituals: el noviciat, el
juniorat, la tercera prova... Però no es trenca la
teva quotidiana perfer un o dos anys de noviciat.
Normalment el noviciat són entre dos i quatre
anys. El meu va durar quatre anys, segurament
perquè no tenia aquesta comunitat de referència
formativa. Hi ha molta diversitat d’itineraris i de
noviciats. A l’Àfrica o l’Índia viure soles és infreqüent, perquè ja culturalment no està gaire
ben vist que una dona visqui sola.
Tampoc ho enteneu com un noviciat a
distància...
No ho explicaria així, perquè la nostra vida
mateixa és el noviciat. En el meu cas, jo
havia de viatjar a València o a Múrcia per
trobar-me amb la formadora i amb la
comunitat de referència i llavors hi
compartia coses. Però el noviciat es fa
participant en la vida quotidiana. Més enllà
de si vius dins o fora de la comunitat, la clau
és la comunió que tens amb les persones
que comparteixen el teu carisma i la teva
interioritat. Viure sota el mateix sostre és
secundari.
I això com es tria o decideix? Va en
funció del que cadascú sent?
Sí, però també de l’obediència, del diàleg.
Amb la meva superiora he fet un discerniment i a dia d’avui tenim la sensació que la meva
crida és estar aquí a Barcelona. També hauria pogut anar a viure a València o a Múrcia, les
dues comunitats on hi ha persones més joves amb capacitat formativa.
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Què hi ha a Barcelona que digui “aquest és el meu lloc”?
Sobretot hi ha la tasca que estic fent a Migra Studium,
amb el projecte de l’espai interreligiós. Però també faig
acompanyament espiritual, amb trobades mensuals;
faig exercicis espirituals a Manresa i exercicis en la vida
quotidiana, des de fa uns tres anys.
Com lliga la vocació amb el fet de donar exercicis
espirituals?
Em sento molt cridada a acollir i acompanyar les
persones que estan fent aquest procés. Em crida molt
això que en diem “mistagoga”: treballar per ajudar a
desvetllar la presència de Déu en les persones. També
ho faig una mica aquí, a l’espai interreligiós.
Arriba un grup d’escola, què proposeu als nois i noies que venen a fer la visita?
A partir d’un itinerari i amb diferents activitats i tallers, treballem amb la diversitat cultural i
religiosa. Intentem que les persones que arriben, que sobretot són infants i joves, facin una
experiència amb allò que els supera, del transcendent, amb la dimensió espiritual o amb la
seva tradició religiosa. Perquè cadascú viu la interioritat o l’espiritualitat d’una manera
diferent.
I com responen?
És una feina de picar pedra. Els infants que venen no acostumen a estar gaire pel tema,
però és molt bonic veure al final de la visita les ressonàncies que ha en aquestes persones.
Diuen: “m’he sentit acollit”, “he sentit igualtat”, o “claredat”, o “espiritualitat”; o el respecte,
és un valor que impacta molt. Recordo amb una visita d’adults, d’una entitat social d’una
persona que al final del recorregut va dir: “jo avui m’he adonat que tinc una dimensió
espiritual”. Això és una crida per mi, sento que la feina que faig aquí hi encaixa.
Portes enfora, l’espiritualitat no és un àmbit gaire reconegut...
Durant molts anys s’ha dit que vivim en societats secularitzades, però els sociòlegs diuen
darrerament que vivim en societats plurals. I hi ha molta gent que busca. El meu parer és
que tothom té una dimensió espiritual i el tema és quin nom li poses, com la reconeixes. Hi
ha moltes reticències, per la història que tenim, a canalitzar-la amb la religió cristiana,
catòlica. Això no vol dir que la gent no tingui un moviment intern, que no hi hagi alguna cosa
que no s’estigui movent dintre seu o que no es faci les preguntes que es fa tot ésser humà:
què faig aquí, cap a on vaig, què hi ha després de la mort... Aquestes preguntes tan
fonamentals que intentem respondre.
Unes respostes que ofereix l’opció per la vida religiosa?
Com es reconeix una religiosa Filla del Cor de Maria?
Com a Filla del Cor de Maria m’identifico en la intempèrie,
en la frontera i en el viure en la nit. Tinc una imatge gravada:
en període de formació, a París vam conèixer el lloc on vivia
amagat el fundador, un amagatall d’un apartament de París.
Sortia a les nits a donar l’eucaristia i els sagraments a les
persones que li ho demanaven. Per mi això és un tret
concret del carisma. En aquesta nit en què aparentment
vivim, preservar l’eucaristia. Després cada persona té un
accent o un altre. Després és un carisma marià, cordial, i
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Maria per mi és la figura de l’acollida, de l’obertura, de la intercessió –quan diu “no tenen
vi” –, aquesta capacitat de diàleg amb Jesús, d’amistat profunda amb Jesús. Això és el que
intento viure i cap a on camino.
Com entén la frontera?
La frontera és ser presència en aquest diàleg
interreligiós: hi entren cultures i maneres de pensar.
A la inauguració del curs de Cristianisme i Justícia, el
jesuïta Jacques Haers va descriure una imatge que
em va tocar profundament. Els anglesos, deia, tenen
dues paraules per descriure la frontera: “border” i
“frontier”. La primera parla d’una línia, que separa dos
espais; però la frontera respon a la imatge d’un
cirurgià, que obre una ferida. Per mi és això: la
frontera és una possibilitat de trobada, no hi ha uns
aquí i uns altres allà; però alhora és una ferida,
perquè hi veus els teus límits, els límits de l’altre i a
partir d’aquestes limitacions i dels conflictes, intentes
possibilitar alguna altra cosa. En el diàleg interreligiós, però també entre persones no
creients i creients. Recordo una vegada una professora que ens va dir que per ella la religió
és una imposició i un adoctrinament. Jo sento la crida a dialogar també amb aquestes
persones que ens mostren hostilitat o incomprensió; però que venen i després et diuen
“l’any que ve potser m’agradaria tornar”.
Però en la frontera es fa difícil arrelar...
Abans parlàvem del lloc... Jo vaig celebrar els vots el 2 de
febrer, el dia de la vida religiosa, en una petita sala de la
comunitat, on no hi havia res, tot era molt senzill vaig.
Aquell dia vaig tenir la sensació d’eternitat, de transcendir
el temps, però també de transcendir l’espai. Cada cop
sento que visc arrelada en Déu; l’espai i el temps són
secundaris. I això no vol dir que com a persona no sigui
sensible: m’imagino plorant el dia que hagi de marxar
d’aquí! Tens uns afectes i fas uns vincles i t’estimes
profundament el que fas, però Déu a mi m’ha comunicat
més d’un cop: “la meva crida està sobre d’això”. Per sobre
d’aquest espai, d’aquest moment; és una cosa que
transcendeix.
En una Església preocupada per la pèrdua
d’influència, amb comunitats que tanquen per manca
de relleu, pot semblar innocent o poc ambiciós parlar
de viure a la intempèrie. Una certa estructura pot
ajudar a difondre el missatge de l’evangeli. Com casen
totes dues coses?
En el moment en què vam néixer, era important viure
desarrelades de l’estructura i de les estructures del món.
Nosaltres vivim un profund carisma eclesial des del cobrir necessitats i recolzant
l’estructura. Quan la necessitat està coberta, marxem. A València hi ha una escola perquè
es va veure la necessitat d’obrir una escola en aquell context; però no ens caracteritzem
per tenir obres molt estables. L’estructura facilita una possibilitat de trobada, de transmissió.
I el nostre carisma és més de recolzar aquesta estructura que de construir-ne de noves.
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El papa Francisco se coló en la academia de Operación
Triunfo… de la mano de sor Lucía Caram
Mateo González Alonso
Vida Nueva. 18.02.2020
“Soy argentina. Si los argentinos no nos citamos entre nosotros no nos cita ni Dios. Los
argentinos tenemos a Messi y tenemos al papa Francisco. A mí me dijo: ‘Lucía, seguí
haciendo lío (armando follón) y eso es lo que intento hacer”. Esta vivencia la compartió
la religiosa dominica Lucía Caram en una visita a la academia del concurso televisivo
Operación Triunfo.

Una hora de coaching emocional y espiritual en el que incluso los jóvenes participantes
han compartido con la religiosa sus propias vivencias más personales. Tanto es así
que muchos son los que han acabado llorando en la primera incursión de una monja en la
academia –de hecho el encuentro sorpresa ha comenzado con la pregunta “¿Cuánto hacía
que no veíais una monja?” lanzada por la dominica contemplativa–.
Transmisores de esperanza
La conocida monja acudió al programa gracias a uno de los profesores revelación de esta
edición de 2020, Cesc Escolà, en preparador físico de los concursantes. “El éxito y el triunfo
no es de un día para otro. Es dar la mejor versión de cada uno de vosotros”, es el
consejo que más ha repetido Caram en su encuentro en el que ha recordado a las jóvenes
promesas que son “referente para mucha gente; también para los que no tienen esperanza”.
Por eso les ha pedido de que sean conscientes de su responsabilidad: “A nuestra sociedad
la va a levantar gente como vosotros, no los que se han pasado la vida prometiendo
cosas”.
“El secreto de la felicidad es amar la vida, compartirla y también entra lo de la
competición, pero no la veáis como un chafar al adversario o al otro”, les ha recomendado
en el concurso invitándoles a compartir. Además, les ha pedido que “no se olviden nunca de
dónde vienen”. “Compartid, superaros y dad lo mejor de vosotros mismos”, añadió.
“Dad las gracias por lo que sois y por lo que tenéis, por quereros. Yo daría las gracias
también por las correcciones que os hacen y que os hacéis entre vosotros. No podéis
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ser mediocres”, prosiguió aleccionando. Para Caram, “necesitamos gente que con pasión
sepa superarse, que si somos un diez en una cosa intentemos también serlo en humanidad”,
añadió tal como recoge la web de RTVE.
Experiencias compartidas
Además de aconsejar, la religiosa ha escuchado las vivencias de algunos de los
concursantes como Anajú, que contó que fue una de las víctimas del atentado en La Rambla
de Barcelona en 2017. Gèrard que desde Ceuta dedica algunos fines de semana a repartir
juguetes a los más necesitados en Marruecos. Por su parte, Bruno ha roto a llorar al
confesar que en su familia, tras salir de Uruguay y llegar a España, muchos días han
comida gracias a las ayudas de Cáritas –de hecho espera que el voluntariado forme parte
de su vida tras el concurso–, algo que secundó también la navarra Anne.

Tras compartir estas vivencias les ha lanzado el reto de componer una canción para su
asociación ‘Invulnerables’ y les ha regalado una de las pulseras solidarias de esta. Además
ha mostrado su satisfacción por la visita: “Me voy de este noviciado sabiendo que todos
van a profesar”. Y es más, espera un segundo encuentro, pero ya en la clausura: “Cuando
salgáis de aquí os invito a todos al convento y os hago un asado argentino”. Por cierto, la
monja no ha disimulado sus preferencias por Flavio…
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA
Fuentes de Esperanza: mujeres musulmanas y cristianas,
contra la trata
Alessandro Di Bussolo
Vatican News. 20 febrero 2020
Se ha presentado en exclusiva el documental "Wells of Hope", sobre el nuevo proyecto de
la red Talitha Kum para la lucha contra la trata de personas en Siria, Jordania y el Líbano,
que une a mujeres católicas y
religiosas
con
mujeres
musulmanas y drusas. Nuestro
colega Alessandro Di Bussolo
entrevistó a la Directora Lia
Beltrami: "queremos hablar a los
jóvenes árabes, las primeras
víctimas de esta plaga"
“Estoy aquí para contar la historia
de mujeres árabes fuertes y
comprometidas en un proyecto
contra la trata de personas”. Así
comienza el documental de la
directora Lia Giovanazzi Beltrami
que narra las actividades que
Talitha Kum, la red internacional de
la Vida Consagrada contra la trata
de personas, realiza Siria, Jordania
y el Líbano, intensificando los esfuerzos para prevenir, proteger y brindar asistencia a las
víctimas de esta lacra.
El proyecto audiovisual fue presentado en exclusiva la mañana del 20 de febrero, en la Sala
Marconi de Radio Vaticano en Roma, patrocinado por el subsecretario de la Sección de
Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, Fabio
Baggio, quien recordó cómo su sección dedicó todo el año 2018 al flagelo de la trata de
personas.
Thalita Kum, que el 28 de febrero cumple 10 años -señala el padre Baggio- "es la expresión
más clara de la Iglesia Católica en las fronteras del tráfico". La conferencia internacional
organizada en abril de 2018, añade el religioso scalabriniano, concluyó que la ignorancia
del fenómeno "sólo puede superarse presentándolo, como lo hace Wells of Hope, a través
de las voces de los que sobrevivieron y luego se pusieron al servicio de las nuevas
víctimas".
Las historias que se cuentan en el documental de Lia Beltrami quieren sacudir nuestras
conciencias, poniéndonos en contacto con las heridas de una tierra que se ha convertido
en la encrucijada del "tráfico inhumano", un escenario aterrador de reclutamiento,
secuestro, transporte y reubicación de las personas más vulnerables, especialmente
mujeres y niños, interceptados también por despiadados traficantes de órganos. Así es
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como Lia Beltrami presenta su trabajo a Vatican News entrevistada por nuestro colega
Alessandro Di Bussolo.
"Un documental siempre crea conciencia, da valor a las personas que trabajan en él y toca
a muchas personas que pueden haber estado un poco distantes. Conocer y empezar a
preguntarse sobre problema es un punto fundamental y también iniciar una queja.
Esperamos que entonces muchos
periodistas puedan seguir el camino que
hemos trazado, para profundizar el drama
del tráfico de órganos, el tráfico de
personas forzadas a la prostitución y el de
niñas y niños vendidos para convertirse en
ayuda doméstica".
- ¿Qué dificultades tuvo para hacer el
documental?
R. - Hacer este documental, en zonas de
conflicto en el mundo árabe, no fue fácil.
Tuvimos que salir del Líbano cuando
estallaron los primeros disturbios y nos
trasladamos a Jordania, hasta la frontera
con Siria. Luego tomamos la decisión de
respetar los rostros de las mujeres y las personas que fueron objeto de la trata y luego
elegimos que las mujeres que fueron protagonistas de la reacción a la trata contaran las
historias, utilizando imágenes muy simbólicas, hechas en todos los lugares donde
lamentablemente estas niñas fueron llevadas.
-¿Se emitirá el documental también en las zonas donde comienza el tráfico de
personas?
R. - Hicimos este documental en lengua árabe y con un lenguaje que también puede ser
difundido en la red, porque hemos visto cómo para el tráfico de hoy la primera conexión se
da muy a menudo a través de las redes sociales. Así que tratamos de hablar con los
jóvenes, también con los chicos y chicas que van a la escuela, empezando por el mundo
árabe, pero luego extendiéndonos por todo el mundo. La particularidad de Wells of Hope
es que une a mujeres de diferentes religiones: es el primer proyecto que lleva adelante
Talitha Kum con mujeres cristianas, musulmanas y drusas. Allí donde se busca usar las
religiones para dividir, las mujeres se unen para proyectos muy concretos, con pocas
palabras y una mirada siempre hacia adelante.
Gabriella Bottani. Talitha Kum

- Desde su punto de vista, ¿qué más medidas deben adoptarse contra el fenómeno
de la trata?
R. - El proyecto de Talitha Kum, esta red que une tantas experiencias contra el tráfico, es
la primera vía. Haciendo documentales, haciendo jornadas informativas, haciendo
reuniones, dando a conocer esta realidad, ayudando a las monjas, a los trabajadores, a los
activistas que luego salvan a estas chicas, alejándolas del tráfico. Un paso más es trabajar
sobre todo con hombres, porque este fenómeno también involucra a los hombres aunque
afecta sobre todo a las mujeres. Y son los hombres los que deben tomar las riendas de una
revolución cultural, para asegurarse de que nadie sea vendido o comprado, porque cada
ser humano encierra en sí mismo el mundo entero.
Vegeu el vídeo: Wells of Hope - Fonti di speranza
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El Governar per servir
Laura Mor - Grup Sant Jordi
El Punt Avui. 19 febrer 2020
Fa mal posar-ho per escrit: en qüestions de gènere l’Església encara no hem sabut
descodificar la modernitat. És tan evident com vergonyós. Com a institució hem identificat
altres lluites imprescindibles del món d’avui. I ens hi hem compromès: per l’habitatge i el
treball digne, la cultura, l’educació en el lleure i els drets humans; el diàleg i la resolució
pacífica dels conflictes; a les presons, als CIE, als hospitals; en projectes que acompanyen
persones que viuen al carrer; i ara també, molt a poc a poc, en la protecció del medi ambient.
Per què no ha calat la lluita feminista dins de l’Església catòlica? Hem reservat als homes
la potestat de predicar, beneir, administrar, consagrar i governar. Mentre que les dones
assumim infinitat de tasques tan imprescindibles com ordinàries. La catequesi o el
voluntariat de Càritas són exemples clàssics amb rostre de dona. Però l’estratègia i la
mirada de llarg recorregut cau a
la teulada de capellans i bisbes.
La representació femenina en
els
òrgans
diocesans
és
anecdòtica. Fins i tot la vida
religiosa,
amb
un
sentit
democràtic més estès, pateix
aquest biaix en la governança:
un mentor, home, valida les
decisions de pes d’ordes i
congregacions femenines. I la
formació als seminaris? També.
Reservada als homes. I no serà
per
falta
de
teòlogues
preparades. Fa pensar en allò
tan antic d’assimilar la veu greu
amb l’autoritat que pondera,
controla els tempos i marca
l’ordre del dia. De moment.
Llegiu el manifest Alcem la veu!, que reivindica la paritat entre homes i dones a l’Església.
En conec les promotores i no se’ls pot retreure la manca de compromís, de formació ni de
criteri. He decidit sumar-m’hi. Serem l’1 de març davant de la catedral de Barcelona per
reclamar que “s’iniciïn plans d’igualtat a les diòcesis catalanes per esdevenir un referent
eclesial d’equitat”. Sense renunciar tampoc a “l’accés de la dona al diaconat i al sacerdoci”
per a l’Església universal. La reivindicació ve de lluny i assumeix l’estil profètic que
correspon als seguidors de Jesús. Una comunitat cridada a donar exemple. No és un nou
atac per desprestigiar la institució, sinó que busca fer-la créixer més forta i coherent.
La cosa va de compartir lideratge i discerniment. Va de trencar homogeneïtat avorrida i
d’imprimir ritme, alegria i vitalitat. Governar l’Església té repercussions significatives en el
dia a dia de les comunitats. I, aquí, sí que hi som les dones. Alguns diran que els homes
volen conservar el poder. Quin argument tan lamentable per a una institució nascuda per
servir els altres! Tampoc no cal esperar a celebrar el gran concili per trobar solucions
creatives. Cada comunitat pot suprimir privilegis per raó de gènere des d’ara mateix. Una
de les promotores del manifest em preguntava retòricament: “T’imagines una institució
governada exclusivament per dones?” Seria ridícul, oi?
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On som les famílies de l’escola concertada?

Jordi Llisterri i Boix
Catalunya Religio. 21/02/2020
Ja em perdonaran que els parli més aviat com a pare a l’escola concertada emprenyat. Fa
uns dies el conseller d’Educació i l’alcaldessa de Barcelona van lluir com un triomf
aconseguir que una escola concertada religiosa de l’Eixample de Barcelona el curs vinent
passi a ser pública, el Col·legi Immaculada Concepció. L’any passat va produir-se una
situació semblant amb l’Escola Sant Vicenç de Paül, després de tancar perquè no sortien
els números. A una escola per any, desmantellar la concertada a Catalunya costarà uns
700 anys (400 si ens fixem només amb les escoles cristianes). Però això va com el Mobile
World Congress. Primer es retira una empresa. L’endemà una altra. El tercer dia ja són tres
o quatre de cop... i al cap d’una setmana l’últim ha d’apagar el llum.
Fa pocs dies vaig estar en un centre municipal juvenil de Barcelona per unes jornades. Em
va costar trobar les indicacions per arribar al lavabo entre la infinitat de cartells i consignes
que omplien les parets.
Francament,
amb
tantes
indicacions sobre el que havia
de fer o pensar, em van agafar
ganes de rebotar-me i deixar
de fer salut i pujar amb
l’ascensor, explicar un acudit
masclista al/la conserge/a,
enviar a pastar fang al poble
sahrauí, i no canviar-me més la
copa menstrual. En cap de les
moltes escoles cristianes que
he visitat he trobat mai tantes
instruccions a les parets.
Explico això arran de la idea que destacava el conseller Josep Bargalló en la visita
de l’escola cristiana que passarà a ser pública: "L'ideari cristià serà substituït per l'ideari
aconfessional". En el substrat d’aquesta afirmació es presenta allò públic com a neutre i
universal i allò cristià com a parcial i ideològic. Doncs no. Són models educatius diferents, i
tots dins la vocació de servei públic d’educació.
M’agrada molt un cartell que veig cada dia en una escola pública a prop de casa meva:
“Aquí s’ensenya a pensar i no què pensar”. Cert, però el pensament sempre s’arrela en un
punt de partida, uns referents i un model antropològic.
És cert que molts pares que opten per l’escola cristiana no ho fan per una convicció religiosa
(que no vol dir que els que ho fem amb aquesta convicció no existim). I, ampliat a la
concertada en general, en l’elecció de les famílies sí que hi ha sempre una opció per un
model educatiu determinat. I si l’escola és cristiana, els pares que hi opten és perquè com
a mínim veuen positivament el model de persona que proposen encara que no
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corresponguin estrictament a les seves conviccions. Però és igualment cert que un factor
determinant per escollir l’escola pública no és la seva neutralitat. És que la pública és
gratuïta i a la concertada s’ha pagar sempre alguna cosa més.
Com és sabut, aquesta desigualtat econòmica no és per un afany recaptatori de les escoles
religioses. És perquè els diners que hi destina la Generalitat no cobreixen els costos. Alhora,
massa sovint es confon escola concertada, que la majoria de vegades té a darrera una
cooperativa, entitat confessional o iniciativa social sense ànim de lucre, amb escola privada
amb un propietari que guanya diners.
Un dels arguments de l’administració per fagocitar escoles concertades és que hi ha més
demanda a l’escola pública i que no pot oferir prou places per cobrir-la. Això és cert en
algunes (poques) zones de Barcelona ciutat de baix creixement demogràfic. Però, i en els
llocs que és al revés? Jo mateix he passat per més d’un sorteig per poder matricular els fills
en una escola concertada. Les desenes de famílies que van quedar fora no eren un
argument per augmentar les places subvencionades l’any següent? I, si la concertada
competís amb les mateixes condicions econòmiques, no pujaria més la demanda de la
concertada en general i de l’escola cristiana en particular?
La impressió com a pare és que ens aixequen la camisa. Això ho havia de resoldre la Llei
d’Educació de Catalunya de fa més d’una dècada. I ara sembla que es vulgui reformar per
la porta del darrera. Si
som una família d’una
escola que hem de pagar
cada mes, i un dia ens
diuen que al setembre ja
no pagarem quotes i que
mantindran
els
professors
que
ja
coneixem fins que es
jubilin, no és d’estranyar
que ens sembli tot prou
bé. Però aquest model,
llogant els edificis a les
escoles que han tancar,
és sostenible per a tot el sistema? Què passaria si demà 700 escoles entreguessin les claus
al conseller d'Educació? Si no és sostenible, qui estem sostenint el sistema públic
d'educació del nostre país? No seria més raonable assegurar la viabilitat dels models
d’escola concertada pels que hem optat les famílies?
També em costa entendre que quan es parla d’aquest temes la veu mediàtica dominant és
molt parcial. D’una banda, i sobretot, els sindicats, que en el meu grau de compressió de la
realitat entenc que es dediquen honradament a defensar les condicions laborals dels
treballadors. Però un sindicat no ha de definir la política educativa d’un país. Després, dels
pares només acostumen a escoltar la veu de la federació AMPAS de l’escola pública, veu
d’altra banda bastant sindicalitzada. I, en canvi, quan parla la concertada normalment
només sentim els titulars del centre com si el problema fos només que se’ls acaba el negoci.
On som les famílies de la concertada? Qui ens escolta?
Fins que aquest tema no s’enfoqui des de la perspectiva de les famílies que opten per
l’escola cristiana, o en general per la concertada, i que també votem als nostres gestors
polítics, no ens en sortirem.
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PROTECCIÓ dels menors
Obispos Protección de menores en la Iglesia, situación en
América Latina
Griselda Mutual
Vatican News. 21 febrero 2020
A un año del Encuentro sobre la Protección de Menores en la Iglesia, hacemos el punto
sobre los trabajos llevados adelante en América Latina con Monseñor Luis Manuel Alí
Herrera, Obispo Auxiliar de
Bogotá y miembro de la
Comisión de Protección de
Menores.
Responsabilidad, rendición
de cuentas, transparencia.
Fueron
palabras
que
resonaron un año atrás en
el Vaticano en el Encuentro
querido por el Sumo
Pontífice para tutelar a los
más vulnerables de los
abusos por parte de
miembros del clero. Se
trató de un meeting en el
que los presidentes de las Mons. Luis Manuel Alí herrera, Obispo Auxiliar de Bogotá, miembro de la Pontificia
Conferencias Episcopales Comisión para la Protección de Menores
del
mundo,
o
sus
representantes, se pusieron en actitud de escucha y discernimiento ante un tema que causa
dolor e indignación en todo el mundo. Los pastores de la Iglesia renovaron el compromiso
de llevar adelante gestos concretos que terminen para siempre con este flagelo. ¿Cuáles
pasos se han dado en América Latina? ¿Son suficientes? A Monseñor Luis Manuel Alí
Herrera, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, nos dirigimos
para tener la visión general del camino realizado.
El año pasado hablamos sobre los frutos que usted esperaba del encuentro. Habló
primero de la necesidad de “poner un acelerador”, es decir, que todas las
conferencias episcopales sientan el tema como prioritario y urgente. ¿Se ha
plasmado esta aceleración tras el encuentro?
En este año sí he percibido unas respuestas más contundentes y eficaces en todas las
conferencias episcopales de Latinoamérica y el Caribe. Ciertamente algunos países van
más avanzados que otros, adquiriendo un liderazgo en toda la región, pero en general
hemos percibido, desde la Comisión Pontificia y desde el trabajo que ejerzo en esta parte
de Latinoamérica y el Caribe, una celeridad en todas las respuestas que han realizado las
circunscripciones eclesiásticas. De igual manera percibo esa preocupación por las
comunidades de vida consagrada regional.
Pasos cumplidos y por cumplir
El también auxiliar de Bogotá pone énfasis en la labor realizada por los agustinos recoletos,
por ejemplo, quienes “han retomado todas las iniciativas y las propuestas” centrándose “no
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solamente en una provincia sino en toda la presencia que tienen en las regiones
latinoamericanas y de El Caribe”. Y sin duda alguna, añade, “una de las instituciones líder
en toda la región, es el Centro de investigación y formación interdisciplinar para la
protección del menor (CEPROME), de la Universidad pontificia de México”, quienes en el
año ofrecieron cursos de prevención en ambientes eclesiales a todas las circunscripciones
eclesiásticas latinoamericanas. En el mes de noviembre, CEPROME organizó el primer
congreso latinoamericano sobre este tema con la presencia del cardenal Blase Cupich de
Chicago, Monseñor Charles Scicluna, del padre Hans Zollner, el periodista Juan Carlos
Cruz y el mismo Monseñor Alí, entre otros. El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)
también está comprometido en este frente: tras el primer curso en el mes de octubre en
Bogotá, se preparan para realizar dos talleres, uno en el mes de marzo en Lima, y el otro
en el segundo semestre, en octubre, en San José de Costa Rica, para los obispos
encargados de protección de menores y de formación permanente del clero en cada una
de las conferencias episcopales nacionales. Monseñor Alí hace presente también el
seminario que tendrá lugar en Caracas, organizado por la conferencia de religiosas y
religiosos y la Conferencia Episcopal de Venezuela, a partir de la próxima semana, en el
que asistirán expertos laicos y eclesiásticos que ya trabajan en el área, en diversas
instituciones y universidades de América Latina, Europa y el Vaticano.
Las conferencias episcopales
Hay un “trabajo dinámico en todas las circunscripciones eclesiásticas” en relación a las
Líneas Guía y documentos destinados a la atención en presuntos casos de violencia sexual
en ambientes eclesiales, señala el Obispo. Entre los temas que han trabajado las
conferencias episcopales Mons. Alí subraya “los protocolos de prevención y atención a las
víctimas”, “los procesos canónicos más diligentes”, “la formación de las comisiones
pontificias y de las oficinas para el buen trato”. En efecto, el año pasado, refiere, se llevó a
cabo el monitoreo y constatación de la apertura de “varias comisiones nacionales y
consejos diocesanos regionales, también de algunas comunidades religiosas a lo largo y
ancho del continente, y de
oficinas para el buen trato”.
Además “todos los países del
continente latinoamericano y El
Caribe han comenzado a
actualizar sus líneas guías”,
algunos de ellos “son líderes en
esta materia”, “sobre todo
México, que es el primer país
que he tenido conocimiento
que han hecho una muy seria actualización de sus líneas guías, seguido de Chile, Argentina
y otros”. Tanto las conferencias episcopales como las provincias regionales, están
trabajando en forma particular en la propuesta formativa y de prevención, y en un modo
muy claro en la responsabilidad de la atención a las víctimas. Y “no pocas circunscripciones
eclesiásticas, entre ellas la de Colombia”, no han querido hacer una redacción definitiva de
las líneas guía. En su lugar, está vigente el documento llamado “Ruta de Atención” en
presuntos casos de violencia sexual en ambientes eclesiales, “porque la jurisprudencia
canónica el año pasado – precisa– fue muy rica con los Motu Propio del Papa Francisco y
el rescripto del mes de diciembre, que tiene que ver con el secreto pontificio”. Este año,
añade, “estamos esperando la impresión definitiva del vademécum que está realizando la
Congregación de la Doctrina de la Fe, y la impresión definitiva de la última redacción que
se hizo al Libro VI de penas del Código Derecho Canónico, pues sabemos que todo esto
también nos va ayudar para actualizar cada vez más nuestras líneas guías”.
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¿Las víctimas han sentido la respuesta de la Iglesia?
Yo opino que la realidad de las víctimas es tan compleja que nunca podemos decir que
hemos hecho lo suficiente. Confieso y lo hago a título personal, que pienso que nos falta
muchísimo todavía. Se han hecho caminos, se han hecho procesos, pero falta todavía un
cambio de mentalidad, y también falta una metodología de acompañamiento espiritual psicosocial integral a las víctimas, y por eso en muchas de ellas se siente el reclamo de
que no se percibe una
respuesta efectiva y
eficiente de la Iglesia.
Sin duda alguna se han
realizado iniciativas muy
interesantes de oficinas
para atención a las
víctimas. Hay un cambio
en algunos de nuestros
hermanos y nuestros
pastores sobre esta
problemática, sobre la
situación de las víctimas sobrevivientes. Se conoce más esta realidad, pero sin duda
todavía se percibe una mentalidad defensiva, y es necesaria una mentalidad más proactiva.
Una mentalidad proactiva y solidaria
Una mentalidad más proactiva que estimule un sistema de solidaridad entre las distintas
instancias eclesiales, puesto que, como explica el prelado, “montar una oficina para la
protección de los menores, una oficina para el buen trato, es algo muy técnico, que implica
todo un trabajo interdisciplinar, y que está supeditado por la realidad de tantas
circunscripciones eclesiásticas en Latinoamérica y el Caribe que no tienen los medios
suficientes”. Tal es así que Monseñor Alí Herrera pone énfasis en el “sentido de solidaridad”
necesario entre las mismas diócesis, arquidiócesis, congregaciones religiosas, porque “es
imposible montar las oficinas que trabajen de modo eficiente en algunas partes donde no
hay recursos ni humanos ni económicos”.
Alcanzar a todos
Y porque las violencias causadas a los menores repercuten no sólo en las víctimas, sino en
la comunidad toda, el Obispo concluye con una imagen la entrevista, que ayuda a
comprender la amplitud del alcance que debe tener la Iglesia para afrontar eficazmente este
flagelo:
A mi modo de ver yo siempre veo la realidad de las víctimas sobrevivientes como esa
imagen de las ondas expansivas: sí, se ha comenzado ya a acompañar a las víctimas, a
sus familias, pero son ondas expansivas, es decir, es necesario también hacer un
acompañamiento a las comunidades parroquiales y a las comunidades de fieles que se ven
impactadas por estas situaciones. También, y es una experiencia personal que quiero
compartir, en estos últimos meses he podido acompañar a familiares de victimarios, de
algunos clérigos victimarios cuyas familias han sufrido por esta situación, y siento que
también ellos son víctimas de esta realidad, que sufren, que padecen emocionalmente,
espiritualmente, y tienen que ser acompañadas.
Por eso esa imagen de las ondas expansivas me parece muy gráfica para describir esta
realidad de las víctimas sobrevivientes de abusos sexuales en contextos eclesiales, que
tienen que ser acompañadas, asistidas, fortalecidas en su fe y acompañadas también en
sus procesos de sanación integral y de resiliencia. Insisto: en resumen creo que se ha
hecho, pero todavía no lo suficiente y necesitamos hacer más.
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L'Església a Veneçuela posa en marxa un seminari sobre
prevenció de l'abús
Flama, agència de notícies
Santa Seu, 20 febrer 2020
L'abús en l'Església i a Llatinoamèrica, l'abús i la reforma eclesial llatinoamericana enfront a
aquest tema, i la prevenció de l'abús són els tres eixos temàtics proposats en el Seminari
sobre la Prevenció de l'Abús, promogut per la Conferència Veneçolana de Religiosos i
Religioses (CONVER), el Centre d'investigació i formació interdisciplinària per a la protecció
del menor (CEPROME), la Confederació Llatinoamericana de Religiosos (CLAR) i la
Conferència Episcopal Veneçolana (CEV).
La trobada es durà a terme del 27 al 29 de febrer, a l'Aula Magna de la Universitat catòlica
"Andrés Bello" de Caracas, sota el lema: "L'Església, un lloc segur. Compromís i
responsabilitat de tots ". Durant el seminari es tocaran aspectes com la prevenció de l'abús
com a prioritat per a l'Església; els passos que aquesta ha donat per fer front a l'abús; la
prevenció i els processos de selecció per a la vida religiosa i sacerdotal en concordança
amb les aportacions de la psicologia; identificar, comprendre i acompanyar la víctima
d'abús, entre d'altres.
La nota de l'episcopat explica que amb el seminari s'intenta donar a conèixer i debatre els
termes i els diversos tipus d'abús segons la psicologia, el que s'exposa al respecte el
Magisteri de l'Església i les pautes per a l'atenció de casos d'abusos. L'objectiu - es llegeix
en el comunicat - és promoure a Veneçuela la prevenció de l'abús de poder, de consciència
i l'abús sexual contra nens, nenes, adolescents i adults vulnerables, consolidant l'Església
com a lloc segur.
Les paraules de benvinguda aniran a càrrec de l'Arquebisbe de Mèrida i administrador
apostòlic de Caracas, el Cardenal Baltazar Porras, mentre que l'obertura del seminari la
farà Fra Eddy Omar Polo, president de la CONVER. També Mons. José Luis Azuaje,
Arquebisbe de Maracaibo i President de la CEV compartirà els fruits de la Trobada de
Presidents de les Conferències Episcopals del Món, convocat pel papa Francesc al febrer
de 2019, dedicat al tema dels abusos sexuals. A la cita assistiran experts laics i eclesiàstics
que ja treballen en l'àrea, en diverses institucions i universitats d'Amèrica Llatina, Europa i
el Vaticà.
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BREUS

Durant l'Audiència del Papa Francesc als participants a la Plenària de la
Congregació per a l'Educació Catòlica (dels Instituts d'Estudis) del 20 de
febrer ha demanat unir els esforços per una aliança educativa àmplia per a una
humanitat més fraterna.

Detenir l'oposició a qualsevol regla que despenalitzi l'eutanàsia o legalitzi la
mort per petició. Així ho van reiterar els representants evangèlics, hindús,
islàmics, jueus, catòlics, ortodoxos, budistes, adventistes i mormons del Grup
de Treball Interreligiós "Religions-Salut", rebut el 17 de febrer pel President de
la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa

Nigèria: Els cristians en la mira del terrorisme. El passat 19 febrer va ser
anunciat l'alliberament del Pare Nicholas Oboh que havia estat segrestat.
Nigèria viu una ona de violència cada vegada major, que “semblen haver pres
en la mira als cristians”. Aquests actes han estat relacionats amb grups
terroristes islàmics.

Els Arxius Apostòlics Vaticans organitzen, per al proper 2 de març, una jornada
d'estudi a l'Institut Patrístic Augustinianum. Serà una oportunitat per a presentar
la labor de preparació dels arxius que precedeix a la inauguració de fons
relacionats amb el pontificat del Pío XII.

Després de reunir-se el 21 de febrer amb el prefecte de la Congregació per a
les Causes dels Sants, el cardenal Angelo Becciu, el Pontífex va reconèixer el
martiri dels Servents de Déu Rutilio Grande García, sacerdot profés de la
Companyia de Jesús, i 2 companys, laics, assassinats a El Salvador, per odi
a la Fe, el 12 de març de 1977; i del jove italià Carlo Acutis, que va morir de
leucèmia als 15 anys.

Concert solidari: 21 de març a les 19.00 a la capella de les Germanes
Carmelites de Sant Josep, c) Lloret de Mar, 66 – 08031 Barcelona (Horta) amb
aportació d’aliments de llarga de llarga durada i productes d’Higiene.
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Pren-ne nota
actes, activitats, cursos,
seminaris, informacions, conferències,
exercicis, presentacions…
Salesians
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Ja s'apropa *#SENTLACREU202
Ja s'apropa *#SENTLACREU2020*! https://youtu.be/pOoH-YYWecM
L'1 de març el bisbe *Juan José Aguirre* portarà la *creu de Bangassou* (Rep.
Centroafricana) a la *Sagrada Familia* per a començar junts la Quaresma. Serà amb una
adoració a la creu amb cants, testimonis i l'eucaristia presidida pel *cardenal Joan Josep
Omella*. El bisbe Aguirre explicarà com han hagut de fer d'escut humà, donant la cara per
les víctimes de la violència entre musulmans i cristians. Reserva ja les invitacions
a: http://www.delejovebcn.org/SentlaCreu
Vine i comença la quaresma sentint la creu ben aprop!

Amb el bisbe Juan José Aguirre i la creu de Bangassou (Rep. Centreafricana).
Adoració a la creu, testimonis i eucaristia presidida pel Cardenal Joan Josep Omella.

Acte central del Pla Pastoral Diocesà eix de la joventut
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Diumenge 1 de març del 2020
a les 18.00 h
Recollida d’invitacions gratuïtes del 24 al 28 de febrer al Secretariat Diocesà de Pastoral
amb Joves, c/ Villarroel 81, bxs. de 17.00 a 20.00 h, i a la Parròquia de la Sagrada Família
de Barcelona, c/ Sardenya 318, de 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h
44 | 52

Espai d'Interioritat Francesc Palau - Carmelites Missioneres
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Nova tanda d’Exercicis Espirituals a la Casa d’Espiritualitat Marc
Castanyer d’Els Hostalets de Balenyà (Osona)
Per segon any, després de la seva reforma, la Casa
d’Espiritualitat Marc Castanyer d’Els Hostalets de
Balenyà (Osona) organitza una tanda d’Exercicis
Espirituals del 2 al 8 d’agost de 2020 que, enguany
també, serà dirigida pel P. Jaume Avellí SJ, sacerdot
jesuïta amb una gran trajectòria pel que fa a aquest tipus
de recessos.
L’entrada serà el diumenge, 2 d’agost, a la tarda i la
sortida el 8 d’agost després d’esmorzar.
La tanda està oberta a persones religioses i laiques
que necessiten trobar un moment i un espai per fer-se preguntes i buscar les respostes
d’allò que vitalment i espiritual els afecten d’una o una altra manera.
Aquesta convocatòria té les places limitades, un màxim de vint persones, i el període
d’inscripció acaba el 30 de juny de 2020. El cost total de la tanda – set dies, sis nits - és
de 340 euros, que inclou l’estada en pensió completa en habitació individual amb bany i el
preu de l’activitat.
La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer és una instal·lació de les Germanes Filipenses, una
congregació catòlica que treballa a Catalunya, Espanya i arreu del món en favor de
l’educació.
Per a més informació o inscriure’s, podeu contactar amb nosaltres a:
Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer
C/ Marc Castanyer s/n
08550 – Els Hostalets de Balenyà (Barcelona)
Tel.: 646 113 140
Email: casadespiritualitat.balenya@gmail.com
Web: https://casaespiritualitatmcastanyer.org/

Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Recés
de Quaresma

Fem camí amb Jesús
amb la gna. Catalina Terrats
Cal inscripció prèvia si us quedeu a dinar

Recés Silenci
contemplatiu
Vetlla de pregària

Espai de meditació
segons el mètode de Franz Jalics
acompanyat per
Lídia Roig i Esteve Fornaguera
Vetlla de Quaresma

dissabte 29 de febrer
de les 10 del matí
a les 5 de la tarda

del divendres 6
al diumenge 8 de març
dissabte 7 de març
a les 7 de la tarda

Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915
www.benedictinessantperepuelles.cat
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Monestir de Sant Benet de Montserrat
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Ateneu Universitari Sant Pacià
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FECC núm. 760 Data: 24.02.2020
La nostra veu és molt important. Fem-la novament manifesta
En pocs dies hem demanat la participació de la comunitat educativa, i d’altres persones del
seu entorn, en el procés d’al·legacions als decrets. Primer per al de Programació i admissió.
Ara pel de Concerts. Sens dubte, les més de 122.00 al·legacions, a les quals s’han de
sumar entre 15 i 20.000 al·legacions lliurades directament , han tingut una acollida
excepcional en els àmbits polítics, parlamentaris, institucionals i socials. També hem
pogut seguir el ressò als mitjans de comunicació. Una repercussió que ha fet que moltes
veus s’hagin alçat demanant pausa, interlocució i consens. Ens consta la voluntat de
diàleg del Departament. Aquests decrets no poden trencar l’equilibri que la LEC, i el
seu íntegre desplegament, ens proporciona. I el Govern i les institucions no poden ser
impermeables a l’expressió de preocupació de tants ciutadans i ciutadanes.
Per això no podem disminuir esforços. Cal que les al·legacions al decret de concerts
siguin tant o més nombroses que les presentades al de programació i admissió. La
nostra veu ha de ser contundent i multitudinària. No anem en contra de ningú. Simplement
defensem uns drets que ens corresponen, compartint-los amb aquells que més ho
necessiten. Els pares i mares tenen dret a poder escollir centre, amb les úniques limitacions
de l’existència material de places, perquè tenen dret que els seus fills i filles s’eduquin
d’acord ambles seves conviccions o el projecte que vulguin triar. Tenen dret a poder accedir
en condicions d’igualtat a les escoles, sense que la barrera econòmica sigui un impediment.
Tenim dret a dirigir i organitzar els nostres centres, dins el marc que la llei contempla. Totes
les famílies tenen dret a una escolarització en igualtat d’oportunitats. Tenim dret a una
estabilitat del sistema que permeti fer la nostra feina amb seguretat. Tenim dret a un lloc de
treball estable. I l’Administració ha de treballar per garantir aquests drets, fent ús objectiu
de la programació escolar i garantint la gratuïtat dels llocs escolars dels ensenyaments
obligatoris.
Respecte dels decrets, en especial el de concerts, és molt el que es pot dir i poc l’espai
disponible. Per això un editorial més extens que l’habitual. Són dues normes que afecten
de manera molt directa els drets a l’educació i a la llibertat d’ensenyament.
Efectivament, correspon a l’Administració la programació de llocs escolars gratuïts. Però
aquesta no pot ser arbitrària i ha de ser objecte de limitacions. La programació ha de
garantir el dret a l'educació i l'harmonització amb els drets individuals dels alumnes, les
famílies o els tutors, el dret a la creació i la direcció de centres, les previsions de finançament
del sistema i l'ordenació de les etapes educatives. També l’administració és l’encarregada
de regular l’admissió d’alumnes, amb uns objectius: garantir el dret a l'educació, l'accés
en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre per pares o tutors i atendre una
adequada i equilibrada distribució dels alumnes, sense que hi hagi discriminació per raons
ideològiques, religioses, morals, socials, de sexe, de raça o de naixement. No ens ho
inventem. Ho diuen la LEC i la LOE, l’Estatut d’Autonomia, la Constitució...
Tots dos decrets tenen com a referent el Pacte contra la segregació. Els dos fonaments
del Pacte són la corresponsabilitat i el finançament. No hi ha millora sense un
finançament per fer-la possible, sabent que aquesta corresponsabilitat ens ateny a tots els
centres que formem part del Servei d’Educació de Catalunya, i per això vàrem subscriure’l.
I què ens trobem? El projecte de decret de programació i admissió, a dia d’avui,ni tan
sols inclou memòria econòmica. És més, afirma que no és necessària (!!). El de
concerts sí que enté, i conclou que cal un finançament públic suficient dels centres,
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tal com preveu la LEC, per garantir estàndards de qualitat equivalents per al conjunt de
centres del Servei d’Educació de Catalunya, i també per garantir la gratuïtat real de
l’ensenyament i que les quotes no esdevinguin un factor de segregació escolar tal com
succeeix actualment. Alhora, reconeix que cal incrementar la dotació dels mòduls dels
concerts educatius per garantir la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris dels
centres que formen part del Servei d’Educació de Catalunya. Fins i tot quantifica els
imports que cal injectar als centres concertats per avançar en aquesta garantia de gratuïtat,
xifrant-los en 145 milions d’euros. Tot i que no estem d’acord amb aquesta quantitat, cal dir
que és un pas endavant.
Molts reconeixements i moltes bones paraules... però cap concreció. No es determinen
calendaris ni compromisos temporals per fer efectiva aquesta injecció econòmica. I com es
constata en aquest exercici econòmic, la partida associada a pal·liar
l’infrafinançament i a combatre la segregació per al 2020 és igual a 0 (zero, per als qui
pugui confondre la tipografia). I, segons recull la premsa, la Directora General de Centres
Concertats ha declarat que aquesta xifra és provisional i admet que no hi ha calendari per
a injectar aquests 145 milions. Un pas endavant, quatre passos enrere.
Perquè el que sí que aplicarà el decret de concerts seran els nous requisits per poder
renovar el concert. Es recullen a l’article 34 del projecte de decret. Recordem que per
renovació s’entén el nou període de vigència d’un concert, que és de 4 o de 6 anys, un cop
extingida la vigència anterior. Fins ara, els concerts s’han renovat automàticament, si
no ésque els centres deixaven de disposar dels requisits pels quals van accedir,
incomplissin molt greument la normativa de concerts o no hi haguessin consignacions
pressupostàries. Ara es creen nous requisits: tenir escolaritzat un nombre d’alumnes amb
necessitats educatives específiques que determinarà el Departament considerant la mitjana
dels centres de la zona; com a mínim el 60% de l’alumnat escolaritzat haurà de tenir el
seu domicili habitual a la zona; el centre haurà d’haver garantit durant el període de
vigència extingit que l’alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides hagi
accedit equitativament a les activitats complementàries, a les extraescolars i al serveis en
els termes establerts a la normativa reguladora del procediment d’admissió, termes que
consisteixen que s’ha d’evitar la no-participació de l'alumnat en aquestes activitats o serveis
per raons econòmiques, vetllant els centres públics i concertats perquè cap alumne amb
dificultats per sufragar-ne el cost quedi exclòs de les activitats complementàries i dels
serveis complementàries, amb el suport de l'administració educativa.
Altres requisits són que tambédurant el període de vigència extingit s’haurà d’haver garantit
l’accés equitatiu a l’alumnat que no disposa de recursos econòmics per assumir el cost del
transport escolar i que també durant el període de vigència extingits’hagin aplicat a les
activitats complementàries, a les activitats extraescolars i als serveis escolars un preu no
superior al que hagi fixat el Departament d’Educació, que mai serà superior a la mitjana
dels centres concertats en el percentatge que determini el Departament. Finalment, dos
requisits més: tenir un nombre total d’alumnes no inferior a la mitjana que, a aquests
efectes, hagi establert el Departament per als centres de la zona educativa respectiva
i complir el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta.
Hem de prendre consciènciade la importància d’aquests condicionants. El mateix
decret diu que el departament revisarà d’ofici els concerts educatius i proposarà al
conseller o consellera la renovació automàtica dels centres que compleixin les
condicions per a la renovació i la denegació de la renovació dels que no ho facin. I
cal remarcar que l’accés equitatiu a les activitats complementàries, extraescolars i serveis
escolars i transport escolar ha d’haver estat garantit abans no finalitzi la vigència dels
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actuals concerts, o sia, una imposició amb caràcter retroactiu. Això sí, el projecte de
decret de programació i admissió ni tan sols contempla mesures econòmiques -quan el
propi decret diu que l’administració ajudarà en aquest sentit- i el de concerts, que sí la
contempla, després no defineix cap termini d’aplicació. Com es pot lligar, tot això?
El decret de concerts també preveu, per remissió a la normativa de programació i admissió,
la programació anual de l’oferta educativa, que podrà comportar la supressió d’unitats
concertades abans que les famílies hagin pogut optar pel centre de la seva preferència.
S’afirma també que aquests decrets són fruit del Pacte Nacional per l’Educació. Pot ser.
Però aquest Pacte definia el concert educatiu com un instrument que l’Administració
disposa per atendre necessitats d’escolarització en un marc de llibertat
d’ensenyament, igualtat d’oportunitats i planificació de l’oferta educativa, com a
garantia d’igualtat d’oportunitats i de gratuïtat i amb la suficiència. I establia un compromís
d’estudi del cost de la plaça escolar que havia d’estar finalitzat... l’any 2006!! I la planificació
de l’oferta educativa havia de procurar l’estabilitat de l’oferta escolar com a principi
d’actuació i l’avaluació de la totalitat de l’oferta escolar com a base de la planificació
i la participació dels agents socials en la planificació educativa, i establia que
l’Administració escoltarà els diversos agents socials i tindrà en compte l’existència i les
possibilitats d’oferta de tots els centres. El Pacte Nacional per l’Educació va ser, sens
dubte, un gran acord. Però va ser un pacte de caràcter social, sense participació explícita
dels partits polítics i que es proposava com a objectiu final dotar Catalunya d'una llei
d'educació pròpia. La LEC, aprovada pel Parlament per una àmplia majoria, és el
veritable pacte de país que desenvolupa i concreta les competències d'educació a
Catalunya.
No tanquem el debat. Continuem treballant pel consens. L’educació és un factor clau per a
una formació integral de les noves generacions i, en conseqüència, per al progrés econòmic
i social de Catalunya. Les escoles concertades, dins el Servei d’Educació de Catalunya,
continuaran realitzant aquest servei.

2020
MARÇ
2

dl

9

dl

16

dl

21

ds

23

dl

26
29
30

dj
dg
dl

CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
Junta directiva de l’URC
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
Jornada de Formació Permanent amb Ana
García-Mina Freire
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial |
Trimestre 3
82 assemblea general de l’URC
Canvi d’horari (estiu)
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial

1
8
15
21
22

dg
dg
dg
ds
dg

1r Diumenge de Quaresma
Dia internacional de la dona
Dia internacional del consum responsable
Dia internacional contra la discriminació racial
Dia internacional de l’aigua
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24

dt

25
26

dc
dj

Dia internacional pel Dret a la Veritat sobre les
Violacions dels Drets Humans i la Dignitat de les
Víctimes
Dia de l’hora del planeta per l’estalvi energètic
Dia mundial del clima

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Olga Mª Sánchez
Web
Facebook
Twitter
Telèfon

Secretari general de l’URC
Director del CEVRE
Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE
Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos
933 024 367

sec.urc@confer.es
sec.general@urc.cat
urc.info@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@Religiosos.cat

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com http://www.urc.cat
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