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Impacte global

La PAMDÈMIA ens obre un
món insòlit i ens trenca les
agendes. Moments per
viure’ls amb gran solidaritat
i amb un profund sentit de
fe i de pregària

CANCEL·LACIÓ DE
LS 82 ASSEMBLEA
GENERAL DE L’URC
EN LA DATA DEL 26
DE MARÇ
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D’entrada

Les ambivalències d’un cens
Periodistes de la televisió, de la ràdio o de la premsa
acostumen a coincidir en una pregunta quan es
dirigeixen a la secretaria de l’URC (Unió de Religiosos
de Catalunya): «Quants religiosos i religioses hi ha a
Catalunya?» La resposta requereix formular uns
quants matisos, que afecten el nombre, no sempre
fàcil de concretar. Pot fer la sensació que s’amaga
alguna cosa i no és el cas. En un món dominat per
l’estadística, una xifra una mica imprecisa no serveix
i mostra un control escàs del tema.
Aquesta pretensió periodística, que trobo raonable i comprensible, xoca frontalment amb la
valoració bíblica del cens. N’hi ha prou d’anar al famós cens que va promoure el rei David i
que és recollit en dos llibres diferents: 2Sa 24 i 1Cr 21. Totes dues narracions presenten
algunes diferències. David vol saber quin és el nombre d’homes aptes per a la guerra i
també el nombre global dels censats, que servirà per fixar impostos. L’autor bíblic apunta
al fet que Satanàs l’ha incitat a fer el cens. Joab l’intenta evitar, però se sotmet als desitjos
del rei. La reacció de Déu és tremendament dura i el càstig no es fa esperar. Per què Déu
no veu amb bons ulls la realització del cens? Quin problema existeix? Les xifres, si són
rellevants, proporcionen seguretat, domini, control. En aquest cas, es deixa de tenir la
confiança en Déu per dipositar-la en estadístiques: persones i edificis. El poble es
converteix en un instrument del poder del rei en apropiar-se del fruit dels impostos al qual
el sotmet. El valor essencial que cal preservar és la confiança en Déu. Quan el cens, com
es presumeix en el moment actual, dona xifres minvants, quin efecte produeix en nosaltres?
El desemparament pot reemplaçar l’esperança i ens allunya de Déu.
Quan Jesús va venir al món, en tot l’imperi romà s’estava fent el cens ordenat per Cèsar
August. Tothom havia d’anar a la seva població d’origen. Maria i Josep s’encaminen cap a
Betlem. Els pobres sempre paguen el preu. No és estrany que Maria al Magníficat afirmi:
«Derroca del tron els poderosos i exalça els humils.»
Lluís Serra Llansana

CANCEL·LACIÓ DE LA 82 ASSEMBLEA GENERAL DE L’URC
L’URC comunica que cancel·la La celebració de la 82
assemblea general en data de 26 de març. En tot cas,
s’ajornarà de manera indeterminada fins que les
circumstàncies siguin favorables.
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LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS
Prevenció de la propagació del coronavirus en la fase d’alerta
Tota la ciutadania és corresponsable d’evitar la
propagació del coronavirus seguint les
indicacions de les autoritats sanitàries i de
protecció civil.
Amb aquest comunicat ens adrecem a les entitats religioses per fer-los-hi avinent les noves
mesures establertes avui pel Govern de Catalunya que poden afectar alguna de les seves
activitats i insistir en les mesures elementals que tots hem de prendre.
Noves mesures preventives
El president de la Generalitat ha anunciat aquest matí el pas de la fase de prealerta a alerta
del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per mantenir aquesta situació de seguiment
i contenció del coronavirus.
Amb el pas a la fase d’alerta, el Govern ha decidit establir noves mesures preventives,
d’obligat compliment, per evitar la propagació del coronavirus, que entraran en vigor demà
(dia 12 de març de 2020) i que s’allargaran un període de 15 dies, amb la possibilitat de ser
prorrogades en funció de l’evolució de la situació.
També s’ha apuntat la possibilitat que en els pròxims dies calgui prendre mesures més
dràstiques i contundents de les que s’han pres fins ara i amb més afectacions en la vida dels
ciutadans.
Les mesures acordades avui són les següents:





Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals, que se celebrin a
Catalunya es faran a porta tancada, excepte aquells en què hi participin menors d’edat,
que podran anar acompanyats.
Se suspenen o s’ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts
que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. En els casos en què
aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforament inferior a les 1.000
persones, es podran celebrar únicament si només s’ocupa un terç de l’aforament
màxim autoritzat, amb l’objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els
participants.
Aquestes mesures de restricció s’apliquen a espectacles públics, recreatius i d’oci,
activitats culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per
un titular, explotador o organitzador públic o privat.


Altres recomanacions
Més enllà d’aquestes mesures obligatòries ens cal extremar les precaucions en el
desenvolupament de les activitats promogudes per les entitats.
En aquest sentit cal recordar algunes mesures bàsiques:
- Evitar les concentracions encara que estiguin per sota de les 1.000 persones i, en qualsevol
cas, evitar que l’ocupació dels locals superi el terç de l’aforament per mantenir la distància de
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seguretat entre els participants. A tal efecte es recomana reduir la freqüència de trobades,
celebracions o cultes o fer-les amb menys participants reunits.
- Evitar els contactes corporals entre persones, fins i tot aquells vinculats a ritus, cerimonials
o les tradicions de cortesia que es poden substituir per altres que no suposin contacte.
- Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara
tos o esternuts. Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones
amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
- Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment
després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
- Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el
moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
- Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes
sense netejar-los degudament.
- Seguir totes les recomanacions i divulgar-les entre els membres de les comunitat i entitats
que es poden trobar del http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
Es recorda també que el Departament de Salut ha elaborat tot de materials que estan
disponibles al següent enllaç: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus.
I des d’aquest enllaços específics:
Informació per a ciutadania
Informació per a professionals
Mapa de països i zones de risc. Obre en una nova finestra.
Darreres notícies
Departament de Salut
Departament de Justícia
Direcció General d’Afers Religiosos
Barcelona, 11 de març de 2020
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Nota dels Arquebisbats de Tarragona i Barcelona davant l'alerta
sanitària pel Coronavirus-Covid 19
Arquebisbats de Tarragona i Barcelona 10 març 2020
Arran de les notícies de contagi del coronavirus - Covid 19, i en resposta a les consultes que
s'estan rebent sobre l'actuació que s'ha de tenir en les celebracions litúrgiques i de pietat
popular, els ArquebisbatS de Tarragona i Barcelona recomana que s'atenguin les següents
indicacions, en consonància amb les orientacions que sobre aquesta qüestió van donant les
Autoritats sanitàries:
1. Conveniència de retirar l'aigua beneïda de les piques que hi ha a l'entrada
de les esglésies i altres centres de culte.
2. En la celebració de l'eucaristia, a l'hora de la pau, fer un altre gest diferent
a l'habitual de donar-se la mà, o fins i tot suprimir-lo.
3.Que les persones que donen la comunió durant la celebració de l'eucaristia
o en la visita als malalts, es rentin les mans abans i després. S'aconsella, en
la mesura del possible, que la comunió es rebi a la mà, almenys durant aquest
període de crisi sanitària.
4. Que les mostres de devoció i afecte envers les imatges religioses i les
relíquies puguin ser substituïdes per altres, com una inclinació o una
reverència, evitant el contacte físic amb les imatges i reliquiaris.
Amb tot, com no pot ser d'altra manera, estem pendents de les mesures que vagin indicant
les Autoritats sanitàries i la seva aplicació a l'àmbit de la vida ordinària de l'Església.
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Compartir reflexions i experiències

Entreu 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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Pregària en comunitat • 3
Mes de març 2020 |

A L'ESCOLTA DE LA VEU DEL SENYOR
En aquest moment de pregària, ens unim a totes les comunitats religioses, que compartim el projecte del
Fòrum, que volem escoltar la veu del Senyor i deixar-nos amarar de la seva Paraula, perquè es realitzi allò
que ell vol i es compleixi la missió que se ens ha confiat. “...així com la pluja i la neu cauen del cel i no tornen
sinó que amaren la terra i la fecunden, i la fan germinar... així serà la Paraula que surt dels meus llavis: no
tornarà a mi infecunda.”(cf. Is 55, 10-11)

۞ Cant: : Glòria
Hem vingut aquí Senyor Jesús, seduïts pel teu Sant Esperit.
Confiem en la teva paraula que ens parla dintre el cor.
Prop del teu amor volem restar, sabedors que sempre ets fidel.
Deixarem que ens omplis d'alegria i t'obrirem el cor.
GLÒRIA, GLÒRIA, SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR (2)
Tu transformaràs les nostres vides. En la teva pau caminarem
i aprendrem de tu com és el Pare i Ell ens farà forts.
Creixerem units en l'esperança. Fes de tots nosaltres homes nous
que proclamin per tota la terra que sou nostre Senyor.

Silenci

1. SORTOSOS QUI ESCOLTEN LA PARAULA DE DÉU
Tenim molts exemples en l’Escriptura, que ens conviden a escoltar Déu. A voltes és Déu mateix que ens
desperta l’oïda i ens diu “escolta’m. Estigues atent”. Fins hi tot amb paraules de màxima delicadesa: “Mira,
sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb
mi.” (Ap 3,20). Però la Paraula del Senyor ens arriba a tots sense excepció: als profetes, a Zacaries, a Maria, a
Josep, als apòstols, als nostres fundadors/res, a nosaltres... Paraula de promesa, Paraula que anuncia, Paraula
que es realitza, Paraula que transforma, Paraula que envia.
Com ens va arriba a nosaltres i en quins termes és i serà únic i irrepetible. Ho recordem? Ho tenim gravat a
foc? La Paraula del Senyor és com la mirada. No s’oblida. Roman sempre viva. Fem memòria. També “en
diverses ocasions i de moltes maneres” ens ha arribat a nosaltres. Cerquem allà endins o a flor de pell la Paraula
que se’ns ha adreçat. On érem? Què fèiem? Què vam sentir? Què ens demanava? On ens va conduir?
Som sortosos sí, perquè així ha plagut a Déu!

Meditació en silenci
۞ Cant: ET LLOEM SENYOR
Et lloem, Senyor, per tantes meravelles que avui parlen de tu.
Et lloem, Senyor, per tantes alegries que ens has fet, tu, sentir.
Et lloem, Senyor, per cada matinada que ens ha portat la pau.
Et lloem, Senyor, en tu vivim la llibertat.
Ens has donat, Senyor, el do d’aquesta crida que ens convida a seguir.
Ens has donat, Senyor, la gràcia que inunda i empeny a estimar.
Ens has donat, Senyor, germans que fan possible viure en fraternitat.
Ens has donat, Senyor, la vida irrepetible, l’amor.

Moment per compartir
Podem compartir en comunitat, de forma tranquil·la i pausada, la Paraula que Déu ens ha adreçat i cap on
ens crida o ens ha demanat dur-la avui a terme.
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2. UN COR BO I GENERÓS
De l’Evangeli segons Sant Lluc, 8, 4-15
“4 Es reunia molta gent entorn de Jesús i hi acudien de totes les poblacions. Llavors els digué, valent-se
d’una paràbola:
5 Un sembrador va sortir a sembrar la seva llavor. Tot sembrant, una part de les llavors va caure arran del
camí i fou trepitjada, o bé els ocells se la van menjar. 6Una altra part va caure a la roca; però, quan la planta
començava a créixer, es va assecar, perquè no tenia saó. 7 Una altra part va caure entre els cards; els cards
van créixer al mateix temps i l’ofegaren. 8 Una altra part de les llavors va caure en terra bona, va créixer i va
donar fruit fins al cent per u.
I, acabat de dir això, exclamà:
– Qui tingui orelles per a escoltar, que escolti
9 Els seus deixebles li preguntaven què volia dir aquella paràbola. 10 Ell respongué:
– A vosaltres, us és donat de conèixer els misteris del Regne de Déu; als altres, en canvi, se’ls parla en
paràboles, per tal que mirin, però no hi vegin; escoltin, però no comprenguin.
11La paràbola vol dir això:
La llavor és la paraula de Déu. 12 Els d’arran del camí són els qui l’escolten, però després ve el diable i
s’enduu la paraula del seu cor perquè no creguin i no se salvin. 13 Els de la llavor que cau a la roca són els
qui escolten la paraula i l’acullen amb alegria, però no tenen arrels: creuen només per un moment, i a l’hora
de la prova es fan enrere. 14 La llavor que cau enmig dels cards són els qui escolten, però les preocupacions,
les riqueses i els plaers de la vida els arrosseguen i acaben per ofegar-los, i no arriben a donar fruit madur. 15
La llavor que cau en terra bona són els qui escolten la paraula amb un cor bo i generós, la retenen i amb
perseverança arriben a donar fruit.”

Interiorització contemplativa

3. L'APASSIONADA VOLUNTAT DE DÉU DE DIALOGAR AMB ELS SEUS FILLS
“El fet que el Senyor ens ofereixi un cop més un temps favorable per a la nostra conversió mai hem de donarho per descomptat. Aquesta nova oportunitat hauria de suscitar en nosaltres un sentit de reconeixement i
sacsejar el nostre ensopiment. Tot i la presència —de vegades dramàtica— del mal en la nostra vida, com 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, per
nosaltres, li va carregar el pecat» (2Co 5, 21), ha arribat aquesta voluntat fins al punt de fer recaure sobre el
seu Fill tots els nostres pecats, fins a «posar Déu contra Déu», com va dir el papa Benet XVI (Enc. Deus caritas
est, 12). En efecte, Déu estima també als seus enemics (Mt 5,43-48).
El diàleg que Déu vol establir amb tot home, mitjançant el Misteri pasqual del seu Fill, no és com el que
s'atribueix als atenesos, els quals «en res no passaven el temps més de gust que contant o escoltant novetats.»
(Ac 17,21). Aquest tipus de xerrameca, dictat per una curiositat buida i superficial, caracteritza la mundanitat
de tots els temps, i en els nostres dies pot insinuar també en un ús enganyós dels mitjans de “comunica(Missatge
de Quaresma 2020 del Papa Francesc)

Reflexió en silenci
۞ Cant.- Tinguem la mirada fixe en Jesús
Tinguem la mirada fixe en Jesús
Tinguem la mirada fixe en Jesús (2)
(àudio en la web de l’URC)

Intencions espontànies. R/ Us ho demanem, Senyor.
Pregària final:
Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me en la vostra veritat,
instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu. Amén. (cf. Salm 24)
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Oración Comunitaria • 3
Mes de marzo 2020 |

A LA ESCUCHA DE LA VOZ DEL SEÑOR
En este momento de oración, nos unimos a todas las comunidades religiosas, que compartimos el proyecto
del Fórum, que queremos escuchar la voz del Señor y dejarnos empapar por su Palabra, para que se realice
aquello que Él quiere y se cumpla la misión que se nos ha confiado. “...así como la lluvia y la nieve caen del
cielo y no vuelve sino empapa la tierra y la fecunda, y la hace germinar, así será la Palabra que sale de mis
labios: no volverá a mi vacía” (Cfr. Is 55, 10-11)

۞ Canto: NO SÉ COMO ALABARTE
1. No sé cómo alabarte, ni qué decir Señor, confío en tu mirada que
me abre el corazón. Toma mi pobre vida que, sencilla ante ti,
quiere ser alabanza por lo que haces en mí.
GLORIA, GLORIA A DIOS, GLORIA, GLORIA A DIOS.
(BIS)
2. Siento en mí tu presencia soy como Tú me ves bajas a mi miseria
me llenas de tu paz. Indigno de tus dones más por tu gran amor,
tu Espíritu me llena gracias te doy, Señor.
3. Gracias por tu Palabra gracias por el amor, gracias por nuestra
Madre gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos gracias
por el perdón, gracias porque nos quieres juntos en Ti, Señor.

Silencio

1. DICHOSOS LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS
Tenemos muchos ejemplos en la Escritura, que nos invitan a escuchar a Dios. A veces es Dios mismo quien
nos despierta el oído y nos dice: “escúchame. Pon atención”. Incluso con palabras de máxima delicadeza:
“Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta entraré en su casa y cenaré con
él y él conmigo” (Ap 3,20)
Pero la Palabra del Señor nos llega a todos sin excepción: a los profetes, a Zacarías, a María, a José, a los
Apóstoles, a nuestros fundadores/ras, a nosotros... Palabra de promesa, Palabra que anuncia, Palabra que se
cumple, Palabra que transforma, Palabra que envía.
La forma como nos llegó a nosotros y en qué términos es y será único e irrepetible. ¿Lo recordamos? ¿Lo
tenemos gravado a fuego? La Palabra del Señor es como la mirada. No se olvida. Permanece siempre viva.
Hagamos memoria. También “en diversas ocasiones y de muchas maneras” nos ha llegado a nosotros.
Busquemos en lo profundo o a flor de piel la Palabra que se nos ha dirigido. ¿Dónde estábamos? ¿Qué
hacíamos? ¿Qué oímos? ¿Qué nos pedía? ¿Dónde nos condujo?
Somos dichosos, sí, porque así lo ha querido Dios.

Meditación en silencio
۞ Canto: TE ALABO SEÑOR
1. Te alabo Señor por tantas maravillas que me hablan de Ti
te alabo Señor por tantas alegrías que me has hecho sentir.
Te alabo Señor por este amanecer que me ha llenado de paz
te alabo Señor en Ti descubro mi libertad.
.

2. Me has dado Señor el don de tu llamada que me invita a seguir
Me has dado Señor tu gracia que me inunda y que me empuja a vivir.
Me has dado Señor hermanos que trabajan y abren su corazón
me has dado Señor un ser irrepetible: mi yo.
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Momento para compartir
Podemos compartir en comunidad, de forma tranquila y pausada, la Palabra que Dios nos ha dirigido y hacia
dónde nos llama o nos ha pedido -hoy- que la llevemos a término.

2. UN CORAZÓN BIEN DISPUESTO
Del Evangelio según San Lucas 8, 4-15
“Se reunió un gran gentío y se añadían los que iban acudiendo de una ciudad tras otra. Entonces les propuso
una parábola: “Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino; las
pisaron y las aves del cielo se las comieron. Otras cayeron sobre piedras; brotaron y se secaron por falta de
humedad. Otras cayeron entre cardos, y al crecer los espinos con ellas, las ahogaron. Otras cayeron en tierra
fértil y dieron fruto al ciento por uno”. Dicho esto, exclamó: “Quien tenga oídos que escuche”.
Los discípulos le preguntaron el sentido de la parábola. Él les respondió: “A vosotros se os concede conocer
los secretos del reinado de Dios; pero a los demás se les habla en parábolas: Así, pues, mirando no ven, y
oyendo, no comprenden. El sentido de la parábola es el siguiente: La semilla es la Palabra de Dios. Lo que
cayó junto al camino son los que escuchan; pero enseguida viene el Diablo y les arranca del corazón la Palabra,
para que no crean y se salven. Lo que cayó entre piedras son los que al escuchar acogen con gozo la Palabra,
pero no echan raíces; ésos creen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan atrás. Lo que cayó entre cardos
son los que escuchan, pero con las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida se van ahogando y no
maduran. Lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la Palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen
y dan fruto con perseverancia”.

Interiorización contemplativa

3. LA APASIONADA VOLUNTAD DE DIOS DE DIALOGAR CON SUS HIJOS
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca debemos
darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir
nuestra modorra. A pesar de la presencia —a veces dramática— del mal en nuestra vida, al igual que en la vida
de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz
de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo
pecado en favor nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo
todos nuestros pecados, hasta “poner a Dios contra Dios”, como dijo el papa Benedicto XVI (cf. Enc. Deus
caritas est, 12). En efecto, Dios ama también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo, no es como el
que se atribuye a los atenienses, los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última
novedad» (Hch 17,21). Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la
mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de los
medios de comunicación. (Mensaje de Cuaresma 2020 del Papa Francisco)

Reflexión en silencio
۞ Canto: Tinguem la mirada fixe en Jesús
Tinguem la mirada fixe en Jesús
Tinguem la mirada fixe en Jesús (2)
(Audio en la web de la URC)

Intenciones espontaneas. R/ Te lo pedimos Señor.
Oración final:
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas
Haz que camine con lealtad;
Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Amén. (Cfr. Salmo 24)
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FÒRUM 2020: A la llum de la Paraula de Déu
Gedeó: ser minoría avui

Com podem interpretar
avui aquesta pregunta:
«Si el Senyor és amb
nosaltres, per què ens
passa tot això?». Què
ens passa?

La pregunta de Gedeó reapareix en moltes comunitats cristianes, en moltes congregacions
religioses, quan contemplen un panorama certament desolador: «Si el Senyor és amb
nosaltres, per què ens passa tot això?» Jt 6,13. No hi ha autoenganys ni escapatòries
cap a un pensament positiu, tan a prop de l’optimisme com lluny de l’esperança. La resposta
de Déu no pot ser més clara: «Vés amb la força que tens i salvaràs Israel dels madianites.
Sóc jo qui t’envio.» Gedeó és conscient dels seus límits: «Perdó, Senyor meu! Com puc
salvar Israel si el meu clan és el més petit de Manassès i jo sóc el més jove de la meva
família?» No hi ha cap més garantia que aquesta: «Jo seré amb tu.» Després de demanar
una prova, Gedeó arma un exèrcit per afrontar amb èxit la seva tasca. El procés segueix
tres etapes.
Primera, aconsegueix reunir 32.000 homes. La reacció del Senyor, a primera vista, resulta
desconcertant: «Portes massa gent amb tu perquè jo us doni la victòria contra els
madianites. Els israelites podrien gloriar-se dient que els ha salvat la pròpia força, i no jo.»
El poder de la xifra no serveix. Aquest plantejament tira per terra tots els nostres afanys de
grandesa, la nostra afició per l’estadística, la nostra confiança en els propis recursos.
Segona, cal reduir-ne la quantitat. El criteri que el Senyor utilitza és aquest: «Tothom qui
tremoli de por, que torni a casa.» Vint-i-dos mil homes se’n tornaren, i només en van quedar
deu mil. Una reducció dràstica. Per a la missió
que Déu encomana cal coratge i valentia. La por
paralitza. Dificulta el combat. Confiar en el
En qui i en què
Senyor és l’única seguretat i cal fonamentartenim la nostra
s’hi. En qui i en què tenim la nostra seguretat?
En el poder, els diners, els edificis, les
seguretat? En el
influències...? Tot això proporciona falses
poder, els diners,
seguretats i cal que ens allunyem del seu
els edificis, les
atractiu.

influències...?

Tercera, la darrera prova. Sembla una situació
de bojos. «Encara hi ha massa gent. Fes-los
baixar el rierol i allí te’ls destriaré. Tots els que
beguin llepant l’aigua com els gossos, separa’ls
dels que s’agenollin per beure.» En van ser tres-cents. Gedeó, perplex, no s’ho creu. Passa
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de 32.000 homes a tres-cents. Perd 31.700 homes. Una minoria insignificant. Una
obstinació de bogeria. Amb ells, aplicant fórmules audaces, obtindrà la victòria.
Les estadístiques sobre l’Església, sobre les congregacions religioses, segueixen aquesta
dinàmica de la reducció. Assistim a un
enfonsament gradual. Ens aferrem a la
carcassa, però sense cap convicció. Des
d’algunes òptiques, és el senyal de pèrdua de
Com afrontem la
poder, l’arribada del crepuscle, la crònica d’una
dinámica de
mort anunciada. Des de l’òptica divina, es
reducció? Com a
tracta d’una purificació sense pal·liatius. Hem
construït molts regnes, però la nostra missió és
pèrdua de poder i
el Regne de Déu. No es tracta de recolzar-se
d’influència? Com a
en els números, sinó en la Vida. Els malastrucs
confiança en Déu?
preparen els funerals, però Déu respondrà amb
la resurrecció.
LLSLL
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Reunió comunitària • 3
Mes de març 2020

LES NOSTRES CONCLUSIONS DESPRÉS D’HAVER ESCOLTAT
Objectiu: formular les nostres conclusions després d’haver escoltat la Paraula de Déu, d’haver pregat en
comunitat, d’haver-nos escoltat en comunitat, potser fins i tot en persones invitades.
Podeu resumir els punt més importants que haurem de discernir en la propera fase.

Guia de la reunió
En aquesta tercera reunió comunitària s’obre un intercanvi dels membres de la comunitat sobre
els continguts de les dues primeres reunions, sobre la lectura de les aportacions al web, sobre les
pregàries comunitàries, sobre alguna conversa personal amb algú tocant a aquesta temàtica, sobre
els somnis que tenim...
Després es tracta de formular alguna conclusió que serveixi per als religiosos i religioses que vivim
aquí i ara per respondre amb generositat i audàcia a aquestes crides que hem escoltat.
Finalment, és molt important que aquestes propostes, conclusions, intuïcions, somnis... es trametin
a urcforum2020@gmail.com per tal que arribin a totes les comunitats i serveixen per a la pròxima
fase, dedicada al discerniment. Cal que un germà o germana en pregui nota i ho envií a l’adreça
indicada.

1. Pregària inicial
2. Cada membre de la comunitat pot compartir
alguna conclusió de la fase: escoltar. Algun
somni, intuïció, proposta... respecte de la Vida
Religiosa aquí i ara.
3. Obrim un espai per a comentaris de les
aportacions realitzades.
4. Quines conclusions o pensaments volem
transmetre al col·lectiu de religioses i religiosos?
La secretària o secretari en pren nota, al final de
la reunió llegeix 3els punts acordat i,
posteriorment, els envia a la secretaria del
Fòrum
5. Cant final o pregària final.
En acabar la reunió, agrairem que el resum de les principals conclusions seguin enviats, de manera clara i
breu, en català o en castellà, a l’adreça de correu electrònic de la secretaria del Fòrum:
urcforum2020@gmail.com.
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Reunión comunitaria • 3
Mes de març 2020

NUESTRAS CONCLUSIONES DESPUÉS DE HABER ESCUCHADO
Objetivo: formular nuestras conclusiones después de haber escuchado la Palabra de Dios, de haber rezado
en comunidad, de habernos escuchado mutuamente, incluso a personas invitadas.
Podéis resumir los puntos más importantes que discerniremos en la próxima fase.

Guía de la reunión
En esta tercera reunión comunitaria se abre un intercambio entre los miembros de la
comunidad sobre los contenidos de las dos primeras reuniones, sobre la lectura de las aportaciones
al web, sobre las plegarias comunitarias, sobre alguna conversación personal con alguien sobre esta
temática, sobre los sueños que tenemos...
Después se trata de formular alguna conclusión que sirva a los religiosos y religiosas que vivimos
aquí y ahora para responder con generosidad y audacia a estos llamamientos que hemos escuchado.
Finalmente, es muy importante que estas propuestas, conclusiones, intuiciones, sueños... se envíen
a urcforum2020@gmail.com para que lleguen a todas las comunidades y sirvan para la próxima fase,
dedicada al discernimiento. Hace falta que un hermano o hermana tome nota y la envié a la dirección
indicada.

6. Plegaria inicial
7. Cada miembro de la comunidad puede compartir
alguna conclusión de la fase: escuchar. Algún
sueño, intuición, propuesta... respecto de la Vida
Religiosa aquí y ahora.
8. Abrimos un espacio para comentarios de las
aportaciones realizadas.
9. ¿Qué conclusiones o pensamientos queremos
transmitir al colectivo de religiosas y religiosos?
La secretaria o secretario toma nota, al final de la
reunión lee los puntos acordados y,
posteriormente, los envía a la secretaría del
Fórum.
10. Canto o plegaria final.

Al acabar la reunión, agradeceremos que el resumen de las principales conclusiones sea enviado, de manera
clara y breve, en catalán o en castellano, a la dirección de correo electrónico de la secretaría del Fórum:
urcforum2020@gmail.com
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La bústia del Fòrum
urcforum2020@gmail.com
Buenas tardes.
Nosotras Misioneras Claretianas nos
involucramos en el itinerario del
Fórum aprovechando los materiales al
estilo de nuestra actividad apostólica.
Tal como la comunidad forma parte
de la casa de espiritualidad, hemos
preparado y imprimido el cartel del
Fórum con la pregunta dirigida a los
laicos y lo hemos puesto, con un
cuaderno donde los grupos visitando
la casa pueden poner sus respuestas.
También hemos preparado la
decoración cuaresmal con el lema del
Fórum-en el cartel preparado por
nosotras.
Las dos ideas están reflejadas en las
fotos adjuntas.
Un saludo cordial Agnieszka/Agnès
FORUM Vida Religiosa
En primer lloc, felicitats i agraïment per
a fer-nos participar i celebrar aquest
esdeveniment.
La comunitat ha reflexionat sobre els
compromisos del Congrés de la Vida
Religiosa a Catalunya (1993-1995) Què podem dir breument i tenint en compte que som
una comunitat gran? Alguns aspectes ens queden un xic lluny i no sabem respondre perquè
la realitat no sabem quina és.
1. Els 9 compromisos s’han pogut portar tots a terme? No sabem fer-ne una valoració
global de tots ells.
2. Els projectes intercongracionals estan vigents? Quins?
3. Pel que fa a la formació creiem que es fa el màxim tot i que nosaltres, en aquest
moment només participem en el que la URC organitza.
4. Ens alegrem que el punt que fa referència a la pastoral de marginació segueixi
endavant.
5. La vocalia de religiosos i religioses grans, s’ha portat a terme? Ha estat una
experiència positiva?
Aquesta nostra petita reflexió no la fem pensant en que s’ha de publicar, ja que potser no
és això el que demaneu.
La nostra pregària per a tots i totes perquè sapiguem compartir, celebrar i viure aquest
Fòrum de la Vida Religiosa, amb la realitat que cada comunitat viu.
Comunitat d’Horta –Germanes Dominiques de l’Anunciata15 | 58

Unió de Religiosos de Catalunya

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

CALENDARI

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

Segona
DISCERNIR

Fase
intermèdia

Tercera
RESPONDRE

Cloenda
POSAR-SE
EN CAMÍ

ALGUNS CONTINGUTS

“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

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

2021
gener,
febrer
i març







“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5)
Difusió de les recomanacions
Pregària mensual per comunitats
84 assemblea general de l’URC
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Jornades de formació permanent
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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.

« 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.

1. Us comuniquem, per acord de la Junta directiva de l’URC, la cancel·lació de la Jornada de Formació
Permanent, prevista per al dia 21 de març, dissabte, en la intervenció d’Ana García-Mina Freire amb el
tema: “«La vida religiosa contemplada desde el crisol de la vida»
2. Motiu: la Dra. Ana García-Mina Freire, Vicerrectora de Serveis a la Comunitat Universitària i Estudiants
de la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid, no pot participar com a ponent perquè s’ha vist afectada
per les disposicions sanitàries de la Comunitat de Madrid, que aglutina gairebé la meitat de casos de
coronavirus a Espanya i que a partir de demà tancaran col·legis, instituts i universitats, des de l’11 al 26
de març. Malgrat no estar malalta del Covid-19, li afecta la recomanació de no viatjar.
3. Devolució de les transferències efectuades. Les persones que s’han inscrit i que han efectuat l’abonament
corresponent seran degudament reemborsades. Com tenim els seus correus electrònics, en hi posarem en
contacte per facilitar fórmules de devolució.
4. Una porta oberta. Si en un futur indeterminat es dona la circumstància de poder convocar una nova
jornada de formació permanent amb la mateixa conferenciant i el mateix tema, sense els inconvenients
que estem vivim actualment, ho faríem conscients de l’interès per aquesta intervenció. Per aquest motiu,
deixem una porta oberta
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Comunicació de l’URC
1. Us comuniquem, per acord de la Junta directiva de l’URC, la cancel·lació de la
Jornada de Formació Permanent, prevista per al dia 21 de març, dissabte, en la
intervenció d’Ana García-Mina Freire amb el tema: “«La vida religiosa contemplada
desde el crisol de la vida»
2. Motiu: la Dra. Ana García-Mina Freire, Vicerrectora de Serveis a la Comunitat
Universitària i Estudiants de la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid, no pot
participar com a ponent perquè s’ha vist afectada per les disposicions sanitàries de la
Comunitat de Madrid, que aglutina gairebé la meitat de casos de coronavirus a
Espanya i que a partir de demà tancaran col·legis, instituts i universitats, des de l’11
al 26 de març. Malgrat no estar malalta del Covid-19, li afecta la recomanació de no
viatjar.
3. Devolució de les transferències efectuades. Les persones que s’han inscrit i
que han efectuat l’abonament corresponent seran degudament reemborsades. Com
tenim els seus correus electrònics, en hi posarem en contacte per facilitar fórmules
de devolució.
4. Una porta oberta. Si en un futur indeterminat es dona la circumstància de poder
convocar una nova jornada de formació permanent amb la mateixa conferenciant i el
mateix tema, sense els inconvenients que estem vivim actualment, ho faríem
conscients de l’interès per aquesta intervenció. Per aquest motiu, deixem una porta
oberta.
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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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PaPa francesc
vaticà
El Papa anuncia per al 2022 un Sínode de bisbes sobre Església i
sinodalitat
Amedeo Lomonaco
Vatican News. 07 marzo 2020
En dos años tendrá lugar la próxima Asamblea General ordinaria del Sínodo de los Obispos
sobre el tema de la sinodalidad. Lo ha anunciado el secretario general del Sínodo, el
cardenal Lorenzo Baldisseri
"Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión". Este es el tema de la XVI
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos convocada por el Papa Francisco.
Durante el pontificado, el Santo Padre ha mencionado repetidamente que la sinodalidad es
un camino principal en la vida de la Iglesia. Con motivo del 50 aniversario de la institución
del Sínodo de los Obispos, el 17 de octubre de 2015, pronunció estas palabras: "Lo que el
Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra Sínodo. Caminar juntos
- laicos, pastores, obispo de Roma - es un concepto fácil de expresar, pero no tan fácil de
poner en práctica".

Sínodo de los Obispos para la Amazonía. Séptima Congregación General. (Vatican Media)

Una pirámide invertida
La sinodalidad, subrayó el Papa en 2015, ofrece "el marco interpretativo más adecuado
para comprender el propio ministerio jerárquico". "Si entendemos que, como dice San Juan
Crisóstomo, la Iglesia y el Sínodo son sinónimos, también entendemos que en él nadie
puede ser elevado por encima de los demás". "Por el contrario, explicó el Santo Padre, en
la Iglesia es necesario que alguien 'se agache' para ponerse al servicio de los hermanos en
el camino". Jesús estableció la Iglesia "colocando el Colegio Apostólico en su cima, en el
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cual el apóstol Pedro es la roca". Pero en esta Iglesia, "como en una pirámide invertida, la
cumbre está debajo de la base". Francisco observó que los que ejercen autoridad "se llaman
ministros porque, según el significado original de la palabra, son los menos importantes".

Niveles de sinodalidad
El primer nivel de ejercicio de sinodalidad se lleva a cabo en Iglesias particulares. El
segundo nivel es el de las Provincias y Regiones Eclesiásticas, de los Consejos Particulares
y especialmente de las Conferencias Episcopales. El último nivel es el de la Iglesia
universal. "Aquí el Sínodo de los Obispos, que representa al episcopado católico, recordó
el Papa, se convierte en una expresión de colegialidad episcopal dentro de una Iglesia
completamente sinodal".
Sínodo y sinodalidad
Inspirándose en las palabras de Francisco con motivo del 50 aniversario del establecimiento
del Sínodo de los Obispos, la Comisión Teológica Internacional realizó, en 2018, un estudio
sobre la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Sínodo - se lee el documento - es
una palabra antigua en la tradición de la Iglesia. Se compone de la preposición σύν (con) y
el sustantivo ὁδός (vía). Indica el camino recorrido por el Pueblo de Dios. Desde los
primeros siglos, como se recuerda en el documento, las asambleas eclesiales convocadas
en varios niveles se designan con la palabra "sínodo" para discernir, a la luz de la Palabra
de Dios, preguntas doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales.
El término sinodalidad - subraya el estudio - indica "el modus vivendi et operandi específico
de la Iglesia del Pueblo de Dios que manifiesta y concretamente se da cuenta de que es
una comunión en el que se camina juntos, se reúne en la asamblea y todos sus miembros
participan activamente en su misión evangelizadora". El concepto de comunión expresa "la
sustancia profunda del misterio y la misión de la Iglesia", que en la celebración eucarística
"tiene su fuente y culminación".
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Francesca Di Giovanni: «La voz de la Santa Sede debe ser escuchada»
Victoria Isabel Cardiel C./ Alfa y Omega. 05-03-2020
La abogada italiana Francesca Di Giovanni conoce al dedillo el engranaje de la maquinaria
diplomática de la Santa Sede. Lleva casi tres décadas trabajando en las oficinas de la
Secretaría de Estado del Vaticano, el equivalente al gabinete del primer ministro. Desde
mediados de enero su perfil minucioso y discreto encajó en la Subsecretaría para el Sector
Multilateral de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado,
coordinada por el arzobispo Paul Richard Gallagher. Un movimiento con gran repercusión
mediática, por ser la primera mujer en las altas dependencias de este órgano del Vaticano
donde trabajan a destajo por un mundo en paz los colaboradores más próximos del Papa.
El departamento que dirige existía en la sombra, pero con su designación ha confirmado su
vocación de altavoz del Vaticano a escala internacional
Su encargo se encuadra bajo el título Seguimiento del Sector Multilateral. ¿En qué
consiste?
Nos ocupamos de las relaciones de la Santa Sede con los organismos internacionales, así
como de los sistemas de aplicación de los tratados multilaterales. Son dos aspectos
importantes, porque regulan la voluntad de los estados en temas que conciernen al bien
común internacional: temas de desarrollo, ambiente, resolución de conflictos, dimensión de
la mujer, la tutela de la propiedad intelectual, el desarme, la discriminación racial…
¿Cuál es la valoración general que se hizo de la COP25?
Había una gran expectación tanto por parte de la comunidad científica como por parte de
la población en general, sobre todo de los jóvenes que, a pesar de los esfuerzos de España,
sufrieron una gran desilusión. Todos estaban de acuerdo en la necesidad de un plan de
acción concreto y global para hacer frente al cambio climático y, sin embargo, solo llegaron
a una mera declaración de principios. Como dijo entonces el secretario general de la ONU,
Antonio Guterres, la COP25 fue una «ocasión perdida». Por eso, ahora miramos con

Francesca Di Giovanni responde a la periodista Victoria Cardiel. Foto: Marina Testino
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esperanza a la COP26. Será fundamental para testar la voluntad de la comunidad
internacional para aplicar el Acuerdo de París de manera efectiva, y responder a su vez las
demandas de la ciencia y de las poblaciones más vulnerables. Hay que lograr un
mecanismo financiero y de flexibilidad en torno al mercado del carbono.
¿Y respecto al avance de los pactos mundiales de migrantes y refugiados?
La Santa Sede participó tanto en las consultas del Pacto Mundial sobre los Refugiados de
Ginebra de 1951, como en la negociación entre países que dio luz verde al Acuerdo sobre
Migración firmado en Marrakech a finales de 2018. Es cierto que algunos le han dado la
espalda, y también la Santa Sede ha presentado ciertas reservas, pero es un paso adelante.
Es la primera vez que la comunidad internacional trata de afrontar este desafío de forma
conjunta. Ahora hay que ponerlo en práctica y no dejarlo olvidado en el cajón.
En el sínodo sobre el Mediterráneo organizado en Bari, muchos obispos han
reclamado a la UE que ponga en marcha corredores humanitarios.
La primera solución es que estas personas no se vean obligadas a huir de sus países. Pero
si esto no es posible, tenemos que evitar que pongan en riesgo su vida durante la fuga.
Llamamos a esta solución corredores humanitarios, pero, en realidad, es responsabilidad
de la comunidad internacional responder a los flujos migratorios con vías legales y seguras.
Ahora se trabaja en mecanismos para dotar a los países de origen de mayores posibilidades
de desarrollo, pero esto debe ser controlado con lupa para que esos recursos sean
invertidos en beneficio de la población y se conviertan en el futuro en un incentivo para
quedarse.

El Papa Francisco saluda a Di Giovanni en el Vaticano. Foto: CNS

Usted lleva 27 años en la Secretaría de Estado. ¿Por qué cree que llega ahora el
ascenso?
No me esperaba para nada este nombramiento. Fue una sorpresa, pero desde hace años
estaba presente la necesidad de crear la figura de un subsecretario que se ocupase del
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sector multilateral que antes se insertaba bajo el único subsecretario presente, monseñor
Miroslaw Wachowski. Parejo al nombramiento he recibido muchos mensajes de apoyo y de
simpatía de mis compañeros. Para mí ha sido como un regalo poder trabajar aquí en estos
años. En la práctica, no he cambiado de temática, aunque el trabajo ha aumentado
muchísimo.
¿Cómo ha cambiado la Secretaría de Estado en estas casi tres décadas?
Hay más laicos y más mujeres. Pero lo esencial sigue ahí. La Santa Sede trenza relaciones
con una colaboración abierta que es muy apreciada en los organismos internacionales. De
hecho, nos piden siempre que sigamos hablando. Es la agenda la que va cambiando, pero
nosotros seguimos poniendo en el centro la dignidad de los hombres y sus derechos
fundamentales.
Usted se encarga de varias áreas temáticas. ¿Es pionera la Santa Sede en alguno de
estos ámbitos?
Las intervenciones públicas que hace el Santo Padre son un verdadero faro para la
comunidad internacional y elegir un solo tema sería reduccionista. Baste pensar como
ejemplo reciente en la influencia internacional de la encíclica Laudato si sobre el cuidado
de la casa común, o su defensa de los inmigrantes. Pero también en el pasado el Vaticano
ha estado en la vanguardia. San Juan Pablo II adoptó medidas concretas para promover el
derecho de la mujer a recibir una educación de calidad cuando no se hablaba tanto de
feminismo. Tras la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Pekín en
septiembre de 1995, pidió a todos los institutos de educación católica que fomentasen la
instrucción de las chicas. Esto tuvo un gran eco y muchos centros recibieron incluso
premios de sus gobiernos por su empeño en el progreso de la mujer. Como decía san Pablo
VI, la Iglesia es maestra de humanidad.
¿Podría ponernos algún ejemplo concreto del peso del Vaticano como Estado en las
relaciones multilaterales?
La Santa Sede es un sujeto de derecho internacional. En algunas instituciones tiene un rol
observador, como en la ONU, y, en otras, es un miembro de con pleno derecho. Lo que la
distingue es que siempre lleva un mensaje de paz y concordia. Por eso y porque pone la
persona en el centro de su preocupación, su voz debe ser escuchada. Toda negociación
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sobre cualquier tema se basa en la apertura al diálogo. Siempre procuramos por nuestra
parte y esperamos de nuestros interlocutores que no se presenten con una actitud de
cerrazón inicial. En el diálogo siempre es posible llegar, al menos, a la compresión de las
razones del otro.
¿Cómo ve el futuro del departamento que dirige en la Secretaría de Estado?
La Subsecretaría para el Sector Multilateral, de la Sección de Relaciones con los Estados
de la Secretaría de Estado en la comunidad internacional se enfrenta a un momento de
falta de confianza en los organismos multilaterales y en la capacidad de los países para
encontrar consensos globales. Pero es necesario que la voluntad de acuerdos prime a la
larga, porque la casa que compartimos es una sola. El mundo no es muy grande y además
está íntimamente interconectado, como estamos viendo estos días. Tenemos que ser
conscientes de que lo que sucede en un país no se delimita exclusivamente a su territorio.
No hay que rendirse al pesimismo, hay que volver a creer en la posibilidad de convivir en
paz y de resolver juntos los problemas comunes.
¿Qué refleja su nombramiento en términos de igualdad en el Vaticano y qué puede
ofrecer usted como mujer en un puesto como este?
El Santo Padre tomó una decisión innovadora, que más allá de mi designación, se enmarca
en un proceso de reconocimiento y de atención particular hacia el trabajo de las mujeres.
No soy la primera que ocupa un puesto de relevancia en otros los organismos de la Curia.
Recuerdo las palabras del Papa en la Misa del 1 de enero, cuando destacó que la mujer es
«mediadora de la paz». Creo que nosotras podemos ofrecer al mundo elementos de
comunión, aún por
pequeños
que
sean.
Ha trabajado con
tres
Pontífices.
¿Cuál es el acento
de cada uno?
Sería reduccionista
e injusto resumir en
pocas palabras los
pontificados de los
últimos Papas. Pero
puedo decir que he
tenido el privilegio
de trabajar junto a
un santo. San Juan
Pablo II tenía una
visión antropológica muy amplia y concreta del hombre y de la mujer cristianos y de su
papel en el mundo. De Benedicto XVI puedo destacar la lucidez con la que ha expuesto la
verdad de Jesús y su mensaje, además de su amor a Él y a la Iglesia. Y de Francisco,
destacaría su deseo de que la Iglesia realice plenamente su misión. De aquí su purificación
para que pueda ser sal y luz del mundo.
¿Diría que hay resistencias a la mujer laica todavía dentro de la Curia?
Esto puede sonar un poco a tópico, pero siempre he encontrado una relación de
colaboración concreta y sincera tanto con los laicos como con los sacerdotes. Quizá sea
porque el mismo sector de las relaciones internacionales y de la diplomacia requiere una
gran apertura.
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El nou president de la cee
“Proposo una taula de diàleg entre el Govern central i l’Església”
ENRIC JULIANA
LA VANGUARDIA. 8 MARÇ 2020
El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona (Cretes, Terol, 1946) acaba de ser
elegit president de la Conferència Episcopal Espanyola. És la primera vegada que un prelat
de Catalunya presideix l’òrgan col∙legial dels bisbes espanyols. El cardenal Omella explica a
La Vanguardia quines seran les línies generals del seu mandat.
Sembla que han guanyat els moderats.
(Riu). Sembla que serà això.
En la transició, a finals dels anys setanta del segle passat, el cardenal Vicente i Enrique
Tarancón va prendre la decisió d’apartar l’Església catòlica de la primera línia del
combat polític. Tornem aTarancón?
Jo soc Omella. Seria poc modest per la meva part comparar-me amb el cardenal Tarancón.
Vull ser jo mateix, en comunió amb tots els bisbes i, sobretot, amb el pensament del Papa.

El cardenal Joan Josep Omella, nou president dels bisbes espanyols, divendres a la seu de la Conferència Episcopal a Madrid. Foto: EMILIA
GUTIÉRREZ

La línia Tarancón no va agradar gens al cardenal polonès Karol Wojtyla. Quan aquest
va ser elegit Papa, ho va fer saber de manera bastant enèrgica. Hi ha sectors catòlics
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que en aquests moments enyoren Joan Pau II i demanen una Església més combativa
en el pla polític.
Cadascú interpreta la història des dels seus esquemes. Miri, hem d’obrir l’Església catòlica.
Cal sumar i no restar. Els cercles que es tanquen sobre si mateixos, al final es converteixen
en aigües estancades. Cal que l’aigua circuli. Cal saber caminar en la Història. Les llavors de
l’Esperit són a tot el poble, ens ho diu el Concili Vaticà II. Cal acompanyar la gent, cal escoltar.
També cal escoltar els que no creuen. És el que el Papa ens està dient: una Església més
oberta i no tancada sobre si mateixa.
Alguns trets de l’actual situació política espanyola recorden el mandat 2004-2008 de
José Luís Rodríguez Zapatero. En aquella legislatura, el cardenal Antonio María Rouco
Varela, arquebisbe de Madrid i president de la Conferència Episcopal, es va posar al
capdavant de l’oposició. Vostè està disposat a cridar als catòlics a manifestarse en
contra de l’actual Govern?
Una cosa és mantenir les nostres opinions i manifestar-les i una altra cosa és voler
imposarles. Nosaltres hem de proclamar i no deixarnos emmordassar. Tan ciutadà és el que
pensa com a cristià, com el que no pensa com a cristià. Nosaltres no hem de voler imposar
els nostres criteris, però li hem de demanar a l’Estat que atengui tots els ciutadans. Ara que
es parla tant de pactes és el momentd’escoltar-nos els uns als altres. L’Estat ha d’escoltar;
l’Església, també. La qüestió de les manifestacions és una altra cosa. No mana més el que
més crida. Per això, si ara s’estableixen taules de diàleg, aquesta seria... em sembla que li
estic donant el titular... (Riu).

Per tant, vostè proposa una taula de diàleg entre el Govern espanyol i l’Església
catòlica.
M’encantaria formar part d’aquest diàleg.
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Què opina de l’avantprojecte de llei de Llibertat Sexual?
No he llegit amb atenció aquest avantprojecte de llei.
Què opina del nou projecte de llei d’Educació?
La responsabilitat principal de l’educació dels fills recau en els pares, no en l’Estat. En aquest
camp, l’Estat també ha de promoure la iniciativa privada, tal com passa en els estats més
democràtics del món. Fem un pacte per l’Educació i tinguem-los tots en compte. Decidir
unilateralment sobre l’educació em semblaria poc respectuós, poc democràtic i poc d’acord
amb la llibertat
Temp el futur de l’escola concertada?
Crec que no cometran la temeritat de voler eliminar el suport a la iniciativa privada en el camp
de l’educació.
Creu que les escoles catòliques que separen nens i nenes han de rebre aportació de
l’Estat?
Vull expressar el meu suport a l’escola diferenciada a Espanya i a totes les escoles catòliques
d’iniciativa social.

Eutanàsia.
La nostra posició és coneguda: respecte a la vida des del naixement fins a la mort. Els metges
ens diuen que les cures pal∙liatives poden eliminar molt el dolor. Cal acompanyar els malalts
i els seus familiars. Cuidar, no empènyer. A Holanda hi ha ancians que es neguen a anar a
una residència o a un hospital perquè tenen por de ser eliminats. No ens precipitem.
Ha de pagar l’IBI l’Església?
Segons la llei vigent, tot el que l’Església catòlica fa amb finalitats lucratives ha de pagar l’IBI,
com tothom, i tot el que és activitat gratuïta, per al bé de la societat, no paga IBI. L’Església
catòlica rep, en aquest camp, un tracte molt semblant als sindicats.
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Què opina d’Unides Podem?
És un partit inserit a la Constitució. Els respecto. Espanya és un país democràtic amb un
espectre polític molt ampli.
Catalunya té solució?
Moments més difícils s’han donat al llarg de l’història. Estem en una fase delicada, complexa,
que exigeix buscar una solució respectant la pluralitat de Catalunya. La mesa de diàleg que
s’ha posat en marxa és una bona iniciativa. Jo em sento molt ben tractat a Catalunya. M’hi
sento a gust i admiro els catalans.
Vostè va viure de prop els esdeveniments del
setembre i l’octubre del 2017 a Catalunya, ja que
va dur a terme tasques de mediació. Es podia
haver evitat el desenllaç de l’octubre?
Molts teníem l’esperança que es convoquessin
eleccions en lloc de procedir a la declaració
d’independència. Si s’haguessin convocat eleccions
s’hauria evitat sofriment.
Els actors més antagonistes del conflicte polític
català, en un costat i en un altre, són catòlics. El
Partit Popular està dirigit per catòlics...
Bé, jo no m’atreviria a fer aquesta afirmació...
Diguem que bona part dels dirigents del PP són catòlics. CDC es va fundar a
Montserrat. El president d’ERC, Oriol Junqueras, és catòlic. Estem, substantivament,
davant un conflicte entre catòlics.
No! Estem davant un conflicte entre éssers humans i partits polítics.
Baixen tèrboles les aigües del Tíber?
(Riu). No sé cap a on va aquesta pregunta.
Em refereixo que arriben notícies de fortes tensions a Roma, a la cúria vaticana. Vostè
les deu conèixer, ja que és membre de la Congregació per als Bisbes.
Miri, jo fa cinquanta anys que soc capellà. Em van ordenar sacerdot el 1970. En aquell
moment, el Papa regnant era Pau VI i acabava de publicar l’encíclica Humanae vitae
[encíclica sobre la reproducció humana que condemnava l’avortament i tots els mètodes
anticonceptius artificials] i l’enrenou que es va organitzar a l’Església va ser molt gran,
especialment als Estats Units [un corrent de catòlics nordamericans va rebutjar l’encíclica per
considerarla massa restrictiva]. Va ser un moment de contestació molt fort, no tan fort com el
que està patint en aquests moments el papa Francesc. L’Església continua. Les tempestes
van i venen. Aquestes tempestes a l’Església les hem tingudes sempre. Més visibles o menys
visibles.
L’oposició al Papa sembla cada vegada més perceptible...
A l’Església catòlica hi ha comunió i llibertat per opinar. En una empresa,o en un partit polític,
els qui són díscols els fan fora. Aquesta és la tendència actual al món. L’Església aguanta
més. En això som una mica més magnànims. O més tolerants
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Omella, el facilitador
Míriam Díez
El Nacional. 8 de març de 2020
Marxen els bons. De la vida, de les feines, i dels bisbats també. Ara, si el
tingués aquí mentre escric aquest article, el cardenal Omella em corregiria i
puntualitzaria que ell no marxa d’enlloc. Però és cert que si t’escullen
president de la Conferència Episcopal Espanyola, amb seu a Madrid, l’assiduïtat de reunions
a la capital espanyola serà ingent. I el veurem no tan sovint per terres barcelonines.
Avinentesa que resultarà positiva per als dos bisbes auxiliars de Barcelona, que agafaran
encara més musculatura i presència pública. Omella, com a president dels bisbes espanyols,
és una mica menys arquebisbe de Barcelona, per raons lògiques i logístiques.
Des d’ara, Omella és el nostre home a l’Havana. És un facilitador, un pontífex, en el sentit
etimològic de constructor de ponts, i de passada un candidat a ser papa, per què no.
Disposem d’un bisbe de Catalunya per primer cop a Madrid, de president a la seu d’Añastro,
que és com es coneix la Conferència
Episcopal Espanyola. Aquesta casa dels
bisbes està situada en un indret amb
poca tensió de Madrid, bastant idílic,
sense cotxes. Se senten els ocells, hi ha
arbres al voltant i es respira bé, tot i
tractar-se d’una metròpoli. Des de fa poc
han reformat algunes oficines de
comunicació de l’edifici episcopal: ja no
tenen parets sinó vidres. Aquesta
transparència física és una declaració
d’intencions en una Església que no vol
amagar els draps bruts a casa: s’ha
acabat ser opacs. Per motius acadèmics
i professionals, he hagut de freqüentar sovint aquest edifici. En el seu moment vaig triar com
a tema de tesi doctoral la política de comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola. Tot
un poema. Passen els anys i els problemes que detectava en el seu moment persisteixen,
però canvien les persones i els tarannàs. I Omella és part d’un canvi.
La setmana passada vaig ser a l’edifici quatre dies abans que els bisbes l’escollissin. Me’n
van parlar molt bé tots els que vaig creuar-me pels passadissos. Era el candidat millor: prou
murri com per fer la seva, amb cintura per escoltar els seus germans bisbes, fidel al Papa, afí
al nou nunci i amb perfectes canals d'interlocució oberts amb el govern. Com a aptituds
personals, és un cardenal que sap somriure i ser proper i que no per casualitat va triar com a
lema cardenalici la misericòrdia. Parla sovint de fraternitat, diàleg, ponts. Sabrà fer respectar
les demandes de l’Església, que no vol privilegis, sinó poder existir amb pau per fer la seva
feina. Li atorgo la confiança perquè em consta que els bisbes que l’han triat no s’equivoquen.
Volen mà ferma però no inflexible. Cap clar però no obtús. Cor gran però no dispers. Mans
esteses i no punys.
Els que no el volien despistaven suggerint un bisbe més jove. Ai, els bisbes joves. A
l’Església, la joventut episcopal no és un mèrit. No es compta segons aquests paràmetres.
És molt més rellevant a quina distància estàs, físicament i èticament, del Papa, per exemple,
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que no pas els anys que tinguis. I Omella té carta blanca amb Francesc, que alguna cosa ha
tingut a veure amb aquesta elecció. Els bisbes espanyols estan preocupats per Catalunya, i
el cardenal Omella els pot tranquil·litzar, perquè no és alarmista, coneix el que passa i vol ser
part de la solució. La seva presidència obre un capítol inèdit a la política eclesial espanyola,
que té temes a la taula gens fàcils: des de l’educació a l’eutanàsia, des de l’IBI a l’acollida
dels refugiats. I Catalunya. L’arquebisbe de Barcelona aportarà un to, una clarividència i una
alegria que facilitaran les deliberacions. Perquè és perfectament sabedor que per això és el
president que ha de fer sortir a l’Església de les trinxeres: perquè circuli l’aire, es pugui parlar
de tot i s’obrin portes.

Juego sucio en la Plenaria
por José Lorenzo el 06/03/2020 VIDA NUEVA
Abrazos, risas, chascarrillos.
Llegan
los
obispos
al
hemiciclo
donde
se
desarrollará la Asamblea
Plenaria electiva. Mucho en
juego, aunque nadie lo diría
observando la pátina de
fraternidad que lo envuelve
todo. Aunque se insiste en
que no hay cuotas de poder,
los primeros que no se lo
creen son ellos, al fin y al
cabo, son humanos. Fieramente humanos, cabría decir.
Para ser una reunión de hermanos, ha habido balas perdidas, puñaladas de última hora,
fuego amigo y disparos en el pie. Ha sido una Plenaria asombrosa, no tanto por la elección
del tándem Omella y Osoro, cuanto porque hemos visto a cardenales saltar de
espontáneos al ruedo de las candidaturas en busca del martirio final o por un alarde de
maquiavelismo en zapatillas, sin duda por un empacho debido a la mezcla de esas series
políticas en que se apoya Iván Redondo con la desfachatez oportunista del nuncio Viganò.
Al final, tanta estrategia de escaleta, tanto guión pautado ha estallado en la cara de los
ideólogos en la sombra. No se había visto semejante juego sucio en vísperas de una
Plenaria, libro incluido contra Omella, que es una lástima que no hubieran difundido sus
capítulos más jugosos, donde se vería que los presuntos desmanes no eran de este
cardenal, sino de otros purpurados que miraron para otro lado.
Prefirieron tirar la piedra, esconder la mano y escandalizar a los más incautos, en un
ejercicio periodístico que pretendía transitar sin pudor de la infoética del padre Lombardi a
la variante más burda del libro de estilo Villarejo. Pero no solo no coló ni encolerizó, sino
que decantó aún más el resultado final.
Tampoco coló que no había candidatos posibles ni alternativos a Omella, mucho antes
incluso de que el arzobispo de Barcelona tuviese claro que no le quedaba a él mismo otra
alternativa. Jugaron a dividir, a dispersar, a proponer candidatos de paja, a esperar
agazapados. Un elaborado manual que se dio de bruces con un cura de pueblo.
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA
RELIGIOSA
Salesians: el P. Ángel Fernández Artime ratificar com a Rector Major

(ANS – Roma) – El 28º Capítulo General de la Congregación Salesiana ratificó al P. Ángel
Fernández Artime el mandato como Rector Mayor para el sexenio 2020-2026. La elección
tuvo lugar en la primera votación.
El P. Ángel Fernández Artime, de 59 años, nació el 21 de agosto de 1960 en Gozón-Luanco,
Oviedo; emitió la Primera Profesión Religiosa el 3 de septiembre de 1978, realizó la
Profesión Perpetua el 17 de junio de 1984 y fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987.
Originario de la Inspectoría de León, fue delegado de la Pastoral Juvenil, Director del
colegio de Orense, miembro del Consejo Inspectorial y Vicario Inspectorial, y del 2000 al
2006 Inspector de León.
Es licenciado en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía.
Fue miembro de la comisión técnica que preparó el Capítulo General 26. En 2009 fue
nombrado Inspector de Argentina Sur. En el ejercicio de su cargo como Inspector de
Argentina pudo conocer y colaborar personalmente con el entonces arzobispo de Buenos
Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco
El 23 de Diciembre 2013 fue nombrado Superior de la Inspectoría de España-María
Auxiliadora, un encargo que nunca asumió, pues el Capítulo General 27 lo eligió como
nuevo Rector Mayor y X Sucesor de Don Bosco.
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La pràctica del silenci

LLUÍS SOLÀ
Monjo de Poblet
Catalunya Cristiana. Núm. 2107

He llegit un interessant article — molt correcte— sobre la vida dels monjos de Poblet, al diari
Ara del dia 22 de gener, signat per Jordi Salvat. M’ha sorprès, tanmateix, una expressió. Diu:
«després de Completes comença l’anomenat gran silenci, que s’allargarà fins després de
Laudes», i fa esment a la Regla de sant Benet. De fet, la Regla de sant Benet no parla del
«gran silenci». És una expressió estranya a la mentalitat de la Regla i a la tradició dels monjos
benedictins.
Aquesta pràctica —en realitat, una mistificació del silenci— comença més aviat tard, i se
l’apropien les congregacions religioses, sobretot femenines, d’encuny modern. Sant Benet
diu, simplement, que ningú no parli després de Completes (RB 42). I per una raó molt pràctica,
per afavorir el descans dels monjos, ja que vol que es llevin ben disposats per a la pregària
de Matines (RB 8,2). Sant Benet no mistifica el silenci, més aviat el considera un valor que
els monjos han de conrear (studere). Per això per a ell el silenci té una dimensió molt
profunda, com a úter —permeteu-me l’expressió— on s’ha d’encarnar la paraula en la vida
dels qui, per damunt de tot, són oients, escoltadors.
El silenci ha d’engendrar la paraula, n’ha de ser la possibilitat. Parla del silenci amb l’expressió
llatina taciturnitas, que designa aquesta actitud vigilant d’escolta. Una actitud, tanmateix, que
necessita el silenci material —silentium, absència de soroll— que s’ha d’observar a la nit, al
refetor, a l’oratori, i mentre els monjos descansen.

La Regla de sant Benet, més enllà dels murs dels monestirs, podria ajudar tal vegada la
nostra societat en el camí d’aquest diàleg que tots creiem tan necessari per solucionar els
problemes que tenim plantejats. Sense el silenci entès com a conreu de la paraula no és
possible una trobada veritable amb la paraula de l’altre. No és possible el diàleg. Sense
aquest silenci no hi pot haver ni reconeixement de l’altre, ni respecte, ni llibertat.
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Sor Lucía, Miriam Ponsa, Nani Roma i Salva Racero posen a prova
l'«escape room» de l'hospital Sant Joan de Déu
Pere Fontanals
Naciodigital, 5 de març de 2020
Sor Lucía Caram, Miriam Ponsa, Nani Roma i Salva Racero, acompanyats d'alguns
periodistes atrevits, han posat a prova aquest dijous l'escape room El Misteri de la Dra.
Moncunill que durant tot el cap de setmana s'obrirà al públic a l'hospital Sant Joan de Déu de
Manresa. Es tracta del primer escape room creat en un recinte hospitalari de l'Estat espanyol,
i el seu objectiu és recaptar fons per a la millora de l'atenció a infants i joves de la Fundació
Althaia i donar a conèixer el projecte de mecenatge que té en marxa la institució sobre aquest
àmbit.
Una a una, l'equip ha hagut d'anar superant les proves de set espais fins que han aconseguit
completar els diferents reptes que s'anaven trobant. Durant el recorregut han passat per la
sala de màquines, pel laboratori, per la unitat quirúrgica, i en ells s'han barallat amb la taula
periòdica, amb l'electrònica i fins i tot han hagut d'intervenir un pacient que no parava de
queixar-se a la taula d'operacions. Una hora llarga d'intriga, deducció i molta diversió que
podrà gaudir tothom aquest cap de setmana.

Roma -esquerra-, Ponsa -centre-, Racero -dreta-, i Caram -d'esquena-, amb altres participants en l'«escape room» | Pere Fontanals

Tots ells han valorat molt positivament l'experiència. "Ha estat molt divertit participar en
aquest repte amb persones que som d'àmbits tant diferents", assegurava Nani Roma després
de completar el recorregut, en uns espais que han decorat alumnes de 4rt de l'escola Sant
Ignasi sobre com els agradaria que fos un hospital per a ells. "És molt important la
col·laboració público - privada en aquests projectes", afirmava Sor Lucía Caram, una de les
més actives membres de l'equip.
L'argument: Què els passa als nens i nenes que estan ingressats a l'Hospital Sant Joan de
Déu de Manresa, que els donen l'alta però al cap de poc temps tornen a ingressar? Aquest
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és l'enigma que ha resolt aquest equip de testificadors i que a partir de divendres hauran de
resoldre les persones que participin en l'escape room solidari El Misteri de la Dra. Moncunill,
que se celebrarà els dies 6, 7, i 8 de març en diferents dependències del mateix hospital.
Miriam Ponsa i Sor Lucía
Caram davant d'un dels
enigmes del circuit. Foto: Pere
Fontanals

La iniciativa està impulsada per l'entitat Lleure Dosmil, una empresa del sector del lleure
infantil que per tal de celebrar els seus 25 anys va decidir oferir els seus serveis de forma
altruista a una causa solidària com és el projecte de mecenatge de la Fundació Althaia.
El Misteri de la Dra. Moncunill és un escape room d'intriga i de lògica relacionat amb Althaia
i l'Hospital Sant Joan de Déu que es desenvolupa per diferents espais del recinte hospitalari,
la majoria d'ells no accessibles per al personal no sanitari. En l'ambientació de les
instal·lacions s'utilitzen materials històrics que van formar part de l'exposició Els hospitals a
Manresa. Història d'una transformació i que donaran una visió retrospectiva.
Per participar-hi s'han d'adquirir les entrades de forma anticipada a través d'aquest enllaç.
L'escape room se celebrarà el divendres 6 de març a la tarda i el dissabte i diumenge, dies 7
i 8 de març, tot el dia. El punt de trobada serà el vestíbul de la planta 0. L'entrada individual
té un preu de 13 euros. A més, hi ha l'opció d'adquirir un pack familiar que costa 9,5 euros
per persona i també una tarifa per a grups d'11 euros.
El projecte de millora de l'atenció infantojuvenil a Althaia
La Fundació Althaia té en marxa una campanya de mecenatge per reformar les àrees
d'atenció a infants i joves. L'objectiu és renovar aquests espais per tal de poder incorporar les
metodologies de treball més pioneres, en què el nen sigui el centre de tot el procés i
humanitzant els espais per aconseguir que el pas dels infants per l'hospital sigui una
experiència de coneixement i creixement.
El projecte inclou diferents actuacions que s'aniran executant per fases en funció dels
resultats de la campanya. Hi ha prevista la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de
Pediatria i de Neonatologia, l'escola i l'hospital de dia pediàtric. També la humanització de les
consultes externes i urgències de Pediatria, així com posar en funcionament la ressonància
magnètica pediàtrica.
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Joves i nous espais de religiositat
Jesuïtes, 6 març 2020
Flama. Agència cristiana de notícies
Cada any Cristianisme i Justícia i l’Espai Interreligiós de la Fundació Migra Studium
organitzen un curs i una jornada on s’aborden qüestions relacionades amb l’àmbit del diàleg
interreligiós. Enguany es va triar el tema de les representacions de l’experiència religiosa en
l’espai on van participar experts (arquitectes, gestors públics, filòsofs...) durant les sis
sessions que va durar el curs. La jornada de clausura va ser el divendres 28 de febrer amb
una conferència, una taula rodona i una vetlla de música i pregària.

La xerrada va anar a càrrec de Mar Griera, professora de la UAB, directora de l’Institut de
Sociologia de les Religions (ISOR), que va dedicar la seva conferència a analitzar les noves
formes de religiositat. Segons la ponent, la crisi de les manifestacions institucionals i
tradicionals no ens hauria de portar a la conclusió de que anem a una societat sense religió
o sense espiritualitat. La veritat és més aviat contrària, més que secularització el que estem
vivint és una explosió de pluralitat de manifestacions. A més, la decisió d’entrar a formar part
d’una determinada tradició religiosa, s’està ajornant, entre altres coses perquè no hi ha
necessitat de prendre aquesta decisió.
A aquesta anàlisi més acadèmica, li va seguir una taula on precisament es posava de
manifest aquesta pluralitat. Era una taula d’experiències de nous espais religiosos sorgits al
cor de la ciutat de Barcelona i promoguts sobretot per joves: la iniciativa juevo-musulmana
Salam Shalom, la jueva Casal Mozaika i la cristiana Casal Loiola. Les tres experiències van
demostrar que els joves busquen espais autogestionats, on s’intenta cultivar la pròpia identitat
religiosa a través de la celebració i la trobada. Les tres persones que van parlar van mostrar
moltes coincidències com la dificultat de viure la seva fe quan es tracta d’expressions
minoritàries. Fins i tot la cristiana, tot i ser la religió majoritària, es viu com a minoritzada en
entorns juvenils com la universitat o el treball. Per tant, sorgeix la necessitat d’aquests espais
nous d’expressió religiosa, que ja no estan lligats com ho eren en el passat als oratoris, les
sinagogues o les parròquies. Aquesta autonomia institucional, els permet ser molt més
diversos i oberts a l’hora d’abordar aquelles temàtiques que realment els preocupen.
Finalment la jornada va acabar amb una vetlla musical en clau de pregària i meditació a càrrec
d’Amparo Navarro, responsable de l’Espai Interreligiós de l'SJM València. La música i el cant
també com un nou “espai religiós” de trobada entre persones de confessions religioses
diverses.
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Són el teu rostre, Senyor (carta a Jesús)
VICTÒRIA MOLINS, s.t.j.
viquimolins70@gmail.com
Catalunya Cristiana. 23 FEBRER 2020
Estimat Jesús: Tu saps que hi ha col·lectius a la nostra societat que són
pronunciats amb un to despectiu marginant-los ja des de la paraula...
Els «menes», els «moros»... Una cosa semblant devia passar en el teu temps amb els
leprosos, per exemple. Sense nom propi, sense lloc a la societat, al marge. Com si tots fossin
iguals, com si haguessin arribat a la situació actual de la mateixa manera. I sempre culpable...
Només quan tu t’hi acostaves i els tocaves, passaven del col·lectiu menyspreat a la
personalització d’amics. El teu contacte ja era amor.
Actualment, no hi ha leprosos expulsats de la societat, però cada vegada hi ha més col·lectius
que hem deixat fora, que s’han tornat invisibles o —encara pitjor— fan tanta nosa que els
rebutgem i els menyspreem com a «descartats» de la societat, com va dir el papa Francesc.
Aquesta tarda, Jesús, he estat testimoni d’un fet que reflecteix el que t’estic dient: dos joves,
ferits per la vida, estaven a la plaça escridassant-se i amb actitud violenta. Més que la seva
manera d’actuar —segurament, fruit d’una vida al marge que no els ha permès accedir a
l’educació— m’ha cridat l’atenció l’esguard despectiu d’unes persones benestants que
passaven a prop d’ells. Despersonalitzant-los, han comentat: «Aquests moros de m... Els
haurien de fer fora a tots.»
I jo m’he imaginat què hauries fet tu, Jesús de Natzaret, si haguessis estat allà. Les teves
paraules, el teu esguard de misericòrdia els hauria guarit les ferides i, només després de la
guarició que el teu amor els hauria proporcionat, els podries dir amb tendresa: «Aneu, i no
pequeu més, no us baralleu.»
Sovint no entenem, Senyor, que són el teu rostre crucificat, que no són un col·lectiu
despersonalitzat i criminalitzat pel fet de ser-ho. Que cadascú té un nom propi i una història
personal, i que estan fets a imatge i semblança del Pare del cel. Malgrat que ens costi molt
de veure-ho en algunes ocasions. I si necessitem que canviïn d’actitud per no fer malbé la
convivència ciutadana, ensenya’ns a fer-ho com tu: expulsant els seus dimonis col·lectius
que els marginen de la societat, per poder acollir-los com a persones individuals i
intransferibles, amb l’amor que guareix totes les ferides.
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Salesians Horta es bolca en el Tour solidari del Trofeu de la UEFA
League
A finals del mes passat la comunitat educativa va compartir moments únics amb Éric
Abidal, ambaixador d’aquesta iniciativa solidària.

Salesians Horta va acollir a finals de febrer el Tour del trofeu de la UEFA Europa League
2020, promogut per Kia Motors. L'organització de l'esdeveniment va portar a l'escola el trofeu
juntament amb una llegenda del futbol, l'exjugador del F.C. Barcelona, Éric Abidal i
l'influencer delantero 09.
Un dels objectius fonamentals del Tour és el de recollir en el seu pas per diferents punts
d’Europa botes de futbol o calçat esportiu per ser recol·lectats i lliurats a joves refugiats sirians
a Jordània en associació amb la Fundació per a la Infància de la UEFA, perquè ells també
puguin gaudir del joc.
A Salesians Horta aquesta solidaritat es va fer palesa i els infants i joves s’hi van bolcar.

La profunda vocació de Joaquima Vedruna
El Punt Avui 8 març 2020
L’ANY 1826 ES VA CONVERTIR EN LA PRIMERA CATALANA A FUNDAR UNA
CONGREGACIÓ RELIGIOSA: LES GERMANES CARMELITES DE LA CARITAT. A MÉS
DELS MALALTS, EL SEU GRAN OBJECTIU VA SER L’EDUCACIÓ DE NENES DE TOTA
CLASSE SOCIAL
La petita Joaquima ho tenia clar: volia dedicar la vida a servir Déu. Per això, ja a dotze anys
va demanar d’ingressar a la comunitat de carmelites del carrer de l’Hospital de Barcelona. Li
van dir que encara era massa jove per fer-se monja, que calia que s’esperés una mica. I va
esperar, i tant: tenia quaranta-tres anys quan finalment va poder pronunciar els vots.
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Durant aquella espera s’havia
casat, havia tingut nou fills i
s’havia quedat vídua. Havia patit
la guerra del Francès, que els
havia obligat a fugir de casa, i
més tard s’havia hagut d’ocupar
de la hisenda del marit, el
terratinent vigatà Teodor de Mas.
ASSISTÈNCIA I EDUCACIÓ
Per fi, aquella gèlida matinada de
Reis del 1826 al Palau Episcopal
va començar la vida que sempre
havia somiat. Deixava els fills ben
col·locats —quatre d’ells també
es farien religiosos— i va
renunciar a tots els seus
nombrosos béns. Se sentia lliure i
forta per emprendre un nou
projecte: muntar una congregació
religiosa. Era el primer cop que
una dona catalana en creava una,
i per això va tenir bons ajudants:
fra Esteve d’Olot, que és qui la va
orientar al principi, i més tard,
Antoni Maria Claret. La primera
seu de les germanes carmelites
de la caritat va ser l’Escorial, el
mas vigatà de Joaquima.
L’objectiu de l’organització era
l’assistència als malalts i sobretot
l’educació de les nenes de totes
les condicions socials. En aquella
època, gairebé el cent per cent de les dones eren analfabetes, i Vedruna creia necessari
formar-les. Naturalment, l’educació estava orientada al model de dona del segle XIX,
dedicada bàsicament a la família i a la gestió de la casa, i sempre seguint els valors cristians
i donant molta importància a l’obediència. De tota manera, era un pas endavant, i així ho van
entendre molts ajuntaments, que a falta d’escoles públiques per a nenes, van delegar a les
vedrunes aquesta tasca.

EN VINT-I-TRES ESTATS
A l’inici no tot van ser flors i vio les: durant la Primera Guerra Carlina,
les monges es van haver d’exiliar perquè un fill de Vedruna era un
líder carlí destacat. Però quan van tornar, el 1843, no solament es van
recuperar, sinó que no van parar de créixer. Quan va morir Joaquima,
l’any 1854, les germanes carmelites de la caritat tenien seu en gran
part de les principals ciutats de Catalunya. Després van començar a
estendre’s pel món, i actualment es troben en vint-i-tres estats
diferents.
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA
Creix el cristianisme ultra
Mireia Rourera | El Punt Avui. 20 gener 2020
Els cristians de base, preocupats pel ‘segrest’ del cristianisme per part del feixisme a
Europa i a la resta del món
Els fonamentalistes enyoren la civilització judeocristiana i volen imposar el racisme
cultural

L’autobús de l’organització ultracatòlica Hazte Oír va circular el març del 2017 per Barcelona causant una gran polèmica ACN / ARXIU.

Es pot parlar de cristofeixisme? S’està apropiant del cristianisme el feixisme? La preocupació
per l’auge de l’extrema dreta a Europa i al món i la utilització del cristianisme (d’un suposat
cristianisme) que fa certa dreta extrema –“Estic segur que tenim Déu al nostre costat” (Donald
Trump), “El Brasil per davant de tot i Déu per damunt de tots” (Jair Bolsonaro), “La nostra
força és Déu” (Jeanine Áñez)– és el motiu que s’organitzés, avui fa una setmana a la seu de
Cristianisme i Justícia, la conferència Fonamentalismes cristians i autoritarisme.
I és que aquell fonamentalisme que va néixer a principi del s. XX als Estats Units (grups
evangèlics que creien en la literalitat de la Bíblica) i que, en un principi, no tenia cap voluntat
política han evolucionat i ha anat agafant un rol important en l’esfera pública. Tant que, primer,
es van destapar com a lobby en l’etapa Reagan (el Tea Party) i avui, s’han estès com una
taca d’oli que ha causat un impacte molt gran. Què és primer, l’ou o la gallina? Qui utilitza qui:
la religió utilitza el poder o el poder utilitza la religió? Aquesta és una pregunta sense resposta,
però el teòleg Víctor Codina, jesuïta que ha estat quasi 40 anys de missioner a Bolívia, va
recordar en la conferència que, en el segle IV, “quan Constantí fa del cristianisme la religió
d’estat, se’n serveix per homogeneïtzar el territori, per aturar el declivi de l’Imperi romà, però
als cristians ja els va bé, després de tants segles de persecucions”.
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Els fonamentalismes cristians, que
neixen als Estats Units però s’estenen
ràpidament a l’Amèrica Llatina –“ja va
dir Rockefeller en la seva època que
els enemics dels EUA eren les
comunitats de base de l’Amèrica
Llatina, la teologia de l’alliberament i
els jesuïtes”, va recordar Víctor
Codina– van anar i van molt bé als
dictadors d’Amèrica del Sud.
Però una altra gran pregunta és: per
què
aquestes
comunitats
evangèliques
fonamentalistes
(neopentecostals i pentecostals,
sobretot) tenen tant d’èxit? “La religió
dona seguretat en temps de por (a la
immigració, a la societat de
l’individualisme, a la societat volàtil)”,
recordava el teòleg Víctor Codina,
però també “emocionalment, són
moviments atractius, grupals, en què
cantes i mous el cos i t’atrapen”, va
assegurar la sociòloga de les religions
Mar Griera. Codina hi va afegir: “Sovint acompanyen la persona i les seves famílies de forma
integral, d’una manera que, potser l’Eglésia, sobretot la catòlica, no ha sabut.”
Griera va recordar que en el fonamentalisme una de les primeres prioritats és fer “política del
cos”: contra l’avortament, l’eutanàsia, el feminisme, el moviment LGTBI... Ho estem veient
amb Vox, que el primer que ha fet ha estat batallar contra les polítiques d’igualtat de gènere.
Un altre propòsit de la ultradreta, a què li va molt bé escudar-se en un cristianisme preconcili
Vaticà II (Orban a Hongria, Salvini a Itàlia, el Front National a l’Estat francès, Vox a l’Estat
espanyol...), és fer front al seu “enemic” (la immigració), tot predicant “la recuperació de la
civilització judeocristiana”, l’exclusió dels estrangers i l’etnopluralisme, el racisme cultural que
identifica el mal en la barreja de cultures. El nordamericà Steve Bannon, que va aconseguir
el triomf de Trump, ja s’ha instal·lat a Europa amb la finalitat d’estendre l’extrema dreta. De
moment, batalla contra el papa Francesc, que li planta cara.
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Els camins de Maria 2.0
MARÍA PAZ LÓPEZ
LA VANGUARDIA. 8 MARÇ 2020
En els últims temps, iniciatives públiques amb variades tonalitats i enfocaments reivindiquen
igualtat i espai per a les dones al si de l’Església catòlica. A Alemanya, el 2019 un grup de
dones creients de Münster (oest del país) va iniciar el moviment Maria 2.0, concebut per a
aquest objectiu i també com a crida a la renovació i a una Església més inclusiva. La xarxa
Voices of Faith promou la cooperació internacional entre catòliques. I a Espanya, la
plataforma Revuelta de Mujeres en la Iglesia ha fet concentracions en catedrals, com les del
dia 1 a Barcelona, Madrid, Santiago, Sevilla i altres ciutats, sota el lema Fins que la igualtat
es faci costum.

Concentració de la iniciativa Revuelta de Mujeres l’1 de març a la catedral de Madrid. JESÚS HELLÍN / EP

“La meta de Maria 2.0 és una Església que no exclogui a ningú, en què totes les persones
tinguin els mateixos drets, i en què les dones puguin accedir a més funcions”, diu en conversa
des de Münster una de les fundadores, Andrea Voss-Frick. Aquesta psicòloga alemanya
argüeix que “les estructures de poder a l’Església i el clericalisme són en bona mesura
responsables dels abusos sexuals a menors, un escàndol, una situació davant la qual
nosaltres no podíem quedar-nos de braços plegats”.
Aquesta crítica al clericalisme masculí impregna els manifestos del dia internacional de la
Dona. “El clericalisme és causa de molts mals; per exemple, la dolorosa violència exercida
sobre dones, religioses i laiques,a més d’altres formes de violència lamentables”, diu el
manifest de Revuelta de Mujeres. “No pararem fins que s’elimini el llenguatge patriarcal i
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sexista a les homilies, textos litúrgics i documents; fins que la moral sexual de l’Església es
preny i de tendresa i misericòrdia, i deixi de culpabilitzar les dones”, afegeix.
Les entitats aglutinades a Revuelta reclamen “l’accés al diaconat i al presbiterat femení” i
critiquen “la desproporció entre el nombre de teòlogues preparades i els càrrecs que ocupen
com a docents a les facultats de Teologia”.
Moltes catòliques denuncien que, malgrat ser majoria en
catequesi, voluntariat, actes religiosos, ensenyament i
acció social, manquen de veu i vot a lapresa de
decisions, que continua gairebé exclusivament en mans
d’homes, clergues a més. “Habitualment, només se’ns
ofereixen tasques que alleugereixen la feina dels
homes, i ells mantenen la responsabilitat final –diu el
text–. Què seria de l’Església si deixéssim de fer totes
aquestes feines perquè estem cansades de la
invisibilitat i de la injustícia?”
En la concentració de l’1 demarç a La Almudena, a Madrid, es van corejar lemes com ara:
“Netejar i posar flors, que ho facin els senyors;”“ Amb vot, amb veu, així ens vol Déu” i “Una
Església clerical no es pot suportar”. També l’1 de març, davant la catedral de Barcelona, la
coordinadora de dones creients i feministes de diòcesis catalanes #AlcemlaVeu –n’hi ha una
altra amb aquest nom a València– va dir “prou a una Església masclista” i va advocar en el
seu manifest per “una institució en què les veus de les dones comptin, participin i liderin en
les mateixes condicions que els homes”. Segons un estudi del 2018 del Moviment de
Professionals Catòlics de Barcelona (MPCB), a l’arxidiòcesi de Barcelona les dones ocupen
només un 23% dels càrrecs de responsabilitat accessibles sense necessitat de ser sacerdot.

La teòloga María Cristina Inogés Sanz, autora del llibre No quiero ser sacerdote. Mujeres al
borde de la Iglesia (ed. PPC), constata que “el clericalisme i el corporativisme continuen sent
un llast per a l’Església catòlica i per a les dones; queda molt de masclisme a l’Església”.
Però, segons explica per telèfon des de Saragossa, la preocupa que “una excessiva còpia de
les formes del feminisme civil en la crítica a l’Església, com les manifestacions davant les
catedrals amb un llenguatge del cos molt contundent, pugui generar rebuig en homes i dones
que sí que estan d’acord amb la urgència d’una presència femenina més gran en les
institucions catòliques”. Inogés Sanz suggereix “suavitat en les formes”, justament ara que hi
ha hagut un relleu a la cúpula de la Conferència Episcopal, i per tant hi ha noves expectatives.
Des de Münster, Andrea Voss-Frick, la cofundadora de Maria 2.0, recorda que “durant segles
una Església dominada per homes ens ha transmès una imatge de Maria com a dona callada,
obedient, santa i inabastable”. Però en el seu moviment no la veuen així, sinó com “una dona
valenta, vivaç i resolta, que, com a primera mestra de Jesús, ho va fer francament bé”.
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PROTECCIÓ dels menors
Francia: El Papa acepta la renuncia del cardenal Philippe
Barbarin
La Conferencia Episcopal espera que “ayude a tranquilizar a las víctimas”
Anne Kurian
Zenit – 6 marzo 2020
El Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Philippe Barbarin como arzobispo de
Lyon el 6 de marzo de 2020, anunció la Santa Sede.
El cardenal fue puesto en libertad en apelación el 20 de enero, tras su juicio por no haber
denunciado el abuso sexual de
menores en el caso del ex sacerdote
Bernard Preynat. Sin embargo, cuando
fue absuelto, había presentado de
nuevo su renuncia al Papa, cuya
respuesta se esperaba.
Con esta decisión, dice un comunicado
del Presidente de la Conferencia
Episcopal Francesa (CEF), la Diócesis
de Lyon espera un nuevo pastor. “El 24
de junio de 2019, el obispo Michel
Dubost fue nombrado Administrador
Apostólico para dirigir la diócesis,
mientras que el cardenal Barbarin se
retiró de la oficina de gobierno”.

El cardenal de Lyon, Philippe Barbarin.ERIC CABANIS / AFP (AFP)

Mons. Éric de Moulins-Beaufort espera que después de “las pruebas de los últimos meses”,
la diócesis de Lyon pueda “continuar la obra de verdad y reconciliación que ha iniciado y
renovar su impulso misionero con un corazón puro”.
La CEF agradece al cardenal Philippe Barbarin “por lo que ha aportado a la Iglesia en
Francia durante su servicio episcopal en Moulins y Lyon desde 1998. Le expresa su amistad
fraternal al comenzar un nuevo tiempo en su ministerio al servicio de Cristo y de la Iglesia”.
También espera “que el resultado de los procedimientos emprendidos contribuya a la
curación de las víctimas, a las que reitera su profundo pesar por lo que hayan podido sufrir”.
El primado de los galos, nombrado arzobispo de Lyon en 2002, había estado implicado
desde 2016 por la “no denuncia” de agresiones sexuales por parte de un sacerdote de su
diócesis, el padre Bernard Preynat, que abusó de unos 70 menores en el contexto de la
exploración en los años setenta y ochenta (en la época del cardenal Albert Decourtray,
cuyos sucesores inmediatos fueron los arzobispos Jean Balland y Louis-Marie Billé). El 7
de marzo de 2019, el cardenal fue declarado culpable de “no denunciar los malos tratos a
un menor entre 2014 y 2015” y condenado a seis meses de prisión con suspensión de la
pena. Apeló la sentencia, así como la fiscalía de Lyon, que obtuvo su absolución. En virtud
de la presunción de inocencia, el Papa Francisco no aceptó su renuncia durante el juicio.
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BREUS

Mesures per a enfrontar Coronavirus. L'Església de Roma deté les
activitats. Noves disposicions busquen "evitar la difusió del covid-19" i,
en alguna mesura, afectaran les activitats del Papa i de la Santa Seu.
Aquestes s'estan preparant al Vaticà d'acord amb les decisions
adoptades per decret pel govern italià. L'Oficina de Premsa del Vaticà
va confirmar el curs positiu del refredat que sofreix el Papa. La Diòcesi
de Roma també anuncia el bloqueig fins al 15 de març de les "activitats
pastorals no perjudicials". La missió de Mons. Scicluna per a lluitar
contra els abusos a Mèxic ha estat ajornada
Després dels episodis de violència a Nova Delhi, els jesuïtes fan una
crida al govern central de la Índia perquè retiri la llei que deixa de
costat a les minories musulmanes, i perquè iniciï un diàleg amb totes
les parts involucrades
Del 16 al 24 de maig el papa Francesc convida a celebrar la Setmana
Laudato si’
A la biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona s’inaugura
l’exposició “Egèria, escriptora i pelegrina”. Sebastià Janeras
impartirà la conferència “Egèria: la primera escriptora cristiana”, a
l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, el dimecres 25 de
març a les 12h.
Comença la setena edició del Premi Internacional d'arquitectura
sacra organitzada per la fundació italiana "Germà Sol", aquesta
iniciativa busca premiar nous edificis religiosos construïts combinant
tradició religiosa i innovació arquitectònica
Ja està disponible el número 19 de la revista SomosCONFER. Dedicat
a les dones, elles completen totes les pàgines. El tema central del
número és “Les religioses compten”
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Pren-ne nota

actes, activitats, cursos, seminaris, informacions,
conferències, exercicis, presentacions…
Conferència Episcopal Tarraconense i l’Ateneu Universitari Sant Pacià
Sessió acadèmica commemorativa dels vint-cinc anys del concili provincial
Tarraconense de 1995
El Dia de les Facultats i la Festa de Sant Pacià se celebren enguany amb una sessió
acadèmica commemorativa dels vint-cinc anys del concili provincial Tarraconense de 1995
que durarà tot el matí i que està organitzada conjuntament amb la Conferència Episcopal
Tarraconense (CET).
Desenvolupament de l’acte:
1.- Presentació de l’acte, a càrrec del Dr. Armand Puig i
Tàrrech, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.
2.- Parlament d’obertura, a càrrec de Mons. Joan
Planellas i Barnosell, arquebisbe metropolità i primat de
Tarragona, President de la CET i Vice-gran canceller de
l’Ateneu Universitari Sant Pacià.
3.- “Significació i resultats del Concili Tarraconense”,
a càrrec del Dr. Joan Torra i Bitlloch, degà de la Facultat
de Teologia de Catalunya (AUSP).
4.- “La sinodalitat en l’Església. Reflexió teològica i
històrica”, a càrrec de Mons. Vincenzo Paglia,
arquebisbe, president de la Pontifícia Acadèmia per la
Vida (Santa Seu)
5.- Testimonis de l’esdeveniment conciliar:
 Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit de
Girona, secretari general del Concili Tarraconense.
 Gna. Dolors Tribó, carmelita vedruna, membre del Concili Tarraconense.
 Dr. Jaume Dantí, professor de la Universitat de Barcelona, membre del Concili
Tarraconense.
6.- Parlament de cloenda, a càrrec del Cardenal Joan-Josep Omella i Omella, arquebisbe
metropolità de Barcelona, Gran canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i Vicepresident de la CET.
7.- Intervenció musical.
Dia: 18 de març de 2020
Hora: 9:15 – 13:15 h
Lloc: Ateneu Universitari Sant Pacià (C/Diputació, 231)
Entrada lliure

Abadia de Montserrat
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Inauguració de l'exposició d'Àlex de Fluvià al Museu de Montserrat
Aquest divendres, 13 de març, a les 12.30h, tindrà lloc al Museu de Montserrat la
inauguració de l’exposició retrospectiva
sobre els temes més rellevants d’Àlex de
Fluvià
(1966-2015)
Palimsest:
allò
subjacent, comissariada per Jimena
Flores. Es podrà veure del 13 de març al
21 de juny a l’Espai d’Art Pere Pruna del
Museu de Montserrat (MDM) i presenta
una exposició com ara la incertesa, la
dualitat, la contradicció i l’esperança.

Espai d'Interioritat Francesc Palau - Carmelites Missioneres
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Monestir de Sant Benet de Montserrat
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La Casa del Miracle

Inscripcions

Inscripcions
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Audició musical en directe

diumenge 15 de març
a les 7 de la tarda
abans de vespres

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

dimecres 18 de març
de 8 a 9 del vespre

Espai
amb el Cor Lerània
Contrapunt Musical director: Jordi Noguera
Dansa
contemplativa

Conferència

La persona i la vida afectiva.
Els meus afectes i la meva sexualitat
a càrrec de Gaspar Mora, teòleg
i de Pilar Mariné, psicòloga clínica
Cal inscripció prèvia
Cartell [clic]
preu: 20 €

dissabte 21 de març
de 10 a 13.30
a la Sala Madrui
c/ Dolors Monserdà, 31

La Regla de Sant Benet i la família:
la família i la pregària
amb la gna. Conxa Adell, Núria Centeno
Marta Garrigosa i Natàlia Garrigosa

La Regla
de Sant Benet,
una eina actual

organitza Amigues i Amics
de la Comunitat del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les

diumenge 29 de març
de 10 del matí
a 5 de la tarda

FAMÍLIES AMB NENS
EXCLUSIVAMENT
Cal inscripció prèvia
Cartell [clic]
Més informació [clic]

La regla
benedictina

L'espiritualitat de l’acolliment
amb la gna. Griselda Cos

diumenge 29 de març
a les 6 de la tarda

Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915
www.benedictinessantperepuelles.cat
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Classes de primavera Sinclètica 2020
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Unión Internacional de Superioras Generales (UISG)

Caputxins
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Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona

FECC núm. 762 Data: 9.03.2020
El cardenal Omella, nou president de la Conferència Episcopal Espanyola
El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i president de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya, ha estat escollit president de la Conferència Episcopal Espanyola
(CEE).
Dins la renovació de càrrecs de la CEE, el cardenal Joan Josep Omella ha estat elegit
president d’aquest organisme per dues terceres parts dels vots, fet que evidencia un gran
consens.
Els mitjans de comunicació han remarcat, sobretot, que el nou president és un home de la
màxima confiança del papa Francesc i també un home de diàleg. “Quan hi ha voluntat de
caminar junts, podem aconseguir-ho; quan volem enfrontar-nos, això sempre produeix ferides
i dolor. La CEE hi és per col·laborar amb totes les institucions, també amb les de l’Estat”, ha
dit el cardenal Omella després de la seva elecció. L’arquebisbe de Barcelona és el primer
bisbe de Catalunya que és elegit president de la CEE.
La Fundació Escola Cristiana vol sumar-se als bons desigs expressats per la comunitat
eclesial i, en general,per tots els mitjans. Felicitem el nou President de la Conferència
Episcopal i l’encomanem a Déu perquè l’ajudi i sostingui en aquesta nova missió al servei de
l’Església en general i de les escoles cristianes en particular.
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Un missatge de tranquil·litat, de normalitat i de confiança
Ja som immersos en el procés d’admissió i matrícula del proper curs. Una constatació: la
normativa que ordena aquest procediment no s’ha modificat, i dijous passat, dia 5, es
publicava la resolució que regula el procés d’admissió i matrícula que no incorpora cap
novetat essencial pel que fa a la publicada l’any passat.
Les escoles han de transmetre un missatge de tranquil·litat, de normalitat i de confiança.
Els nostres projectes i la nostra acció educativa continuen ben vius i podem afrontar el futur
amb fermesa i esperança. Les jornades de portes obertes, però també qualsevol iniciativa
que serveixi per posar-nos en contacte amb l’entorn que ens envolta, ha de traslladar aquest
missatge de confiança. L’escola concertada, l’escola cristiana, no tanca, només faltaria. Ni
tancarà. Continuarà mostrant la seva capacitat, compromís i professionalitat davant el conjunt
de famílies que, per centenars de milers, hi depositen la confiança. Amatents als signes del
temps, però sense defallir.
I tot això malgrat una situació i un discurs que ha provocat, i provoca, inquietud. Però una
conjuntura que ha demostrat que l’escola concertada respon amb enteresa en defensa dels
drets dels pares i mares, dels seus treballadors i treballadors i de les seves titularitats. El
nostre projecte és atraient, actual, sòlid i estable. I així continuarà.
El dia 7 de febrer es presentaven al Departament més de 122.000 al·legacions, recollides en
cinc dies. I uns quants milers més arribaven als diversos serveis de registre. El dia 28 de
febrer eren 154.000 les al·legacions que es registraven, aplegades en poc més de quatre
dies. En dues setmanes, 276.000 signatures donaren veu a la reserva del sector envers
els nous decrets que pretén impulsar el Govern. A tall comparatiu, quan al maig de l’any 2016
es va presentar al Parlament la Iniciativa Legislativa Popular que pretenia eliminar l’escola
concertada, els promotors recolliren poc més de 94.000 signatures... en set mesos.
L’escola concertada ha mostrat cohesió, fortalesa i contundència. També voluntat de
diàleg i de continuar avançant en el consens. No defensa cap privilegi. No pretén cap tracte
de favor, que no pot incloure la facultat de triar alumnes (com es pot plantejar aquesta qüestió
a aquestes altures?). Demana respecte, un tracte digne i una defensa del model social
que Catalunya sustenta, que ha demostrat ser eficaç, vinculat amb la societat que educa i
compromès amb el servei a l’educació dels nois i noies, en especial els que habiten les
fronteres socials, econòmiques i culturals. I ho ha fet, i ho continuarà fent, convençuda
que el seu compromís i coresponsabilitat són completament vigents i convenients.
Malgrat tot, no sembla que el missatge s’hagi acabat d’entendre. Sense anar més lluny,
dijous passat, al ple del Parlament, el Conseller d’Educació feia un resum de la situació
afirmant el que reproduïm literalment i que,segons ell, és la causa del problema: “Una de les
coses també que el decret de concerts acaba és una pràctica que fins al moment s’ha dut a
terme que explica part de la situació: la renovació de concerts es feia a partir de les patronals,
no a partir de les titularitats. I això es il·lògic, i això acaba contra la llibertat de cada centre a
decidir i el sotmetiment de cada centre a la seva respectiva patronal. I aquí forma part del
problema”.
Creiem que podríem parlar per totes “les patronals”, però ho fem només per boca de‘la
nostra’. Fins al moment, si alguna cosa hem procurat és respectar al màxim la voluntat de
totes i cadascuna de les institucions que formen part de la Fundació Escola Cristiana
i de l’Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya. Sincerament, considerem
que no hem de justificar-nos. Les titularitats i les escoles coneixen sobradament quina ha
estat la pràctica habitual envers el procés de renovació i modificació de concerts. La nostra
acció ha estat sempre la de donar-hi suport, assessorar-les i acompanyar-les sempre
en defensa dels seus interessos. Com no podia ser d’una altra manera. Aquesta afirmació
del Conseller ens dol, però també ens disgusta, perquè mostra el poc coneixement o la nul·la
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legitimitat que atorga a les entitats que representen el col·lectiu de l’escola concertada,
abanda que falten a la veritat. No pensem que les hagi dit per soscavar la unitat d’acció ni
entre les entitats representatives del sector ni entre les institucions que conformen cadascuna
una unitat d’acció que s’ha mostrat en tant poc temps tant ferma i coordinada. Podeu escoltar
aquestes paraules clicant aquest enllaç, entre els minuts 2:53:44 i 2:55:12,o seguir la seva
intervenció íntegra.
Continuarem treballant perquè l’escola concertada, i la cristiana en particular, continuï sent el
referent educatiu per a l’important conjunt de la societat que hi creu, que defensa els seus
valors i que, en el Servei d’Educació de Catalunya, vol procurar per a l’alumnat la millor
educació possible en un marc de democràcia, pluralisme i llibertat.
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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

CANCEL·LAT

CANCEL·LAT

Dia internacional del consum responsable
Dia internacional contra la discriminació racial
Dia internacional de l’aigua
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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