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Confinades per Déu 

La vida monàstica, la vida de clausura, la vida contemplativa no són de tot exactament el 
mateix, però tenen punts en comú. El fet de ≪tancar-se≫ en un monestir té certa similitud 
amb la nostra experiència actual: el confinament. La idea que subjau en el fet de quedar-se 
a casa no és tant la fugida com la protecció i el respecte. En el cas monàstic, hi ha una crida 
i una recerca d'intimar amb Déu. Per a això, caldrà combatre contra els dimonis de les 
passions. El desert és el lloc privilegiat per establir aquesta lluita, sense distraccions. Anar 
en un monestir, parlar amb un monjo, consultar amb una monja... condueixen a valorar allò 
que és essencial i a descobrir dimensions de gran profunditat espiritual. No tenen com a 
objetiu ser millors que els altres, sinó viure el millor de si mateixos en actitud d'amor i servei, 
a la llum de l'evangeli. 

El dia 7 de juny, festa de la Santíssima 
Trinitat, se celebra la Jornada Pro Orantibus, 
dedicada a les persones contemplatives. 
Enguany el lema diu així: ≪Amb Maria al cor 
de l'Església≫. Aquesta referència connecta 
amb el versicle: ≪Tots ells eren constants i 
unànims en la pregària, juntament amb 
algunes dones, amb Maria, la mare de 
Jesús, i amb els germans d'Ell≫ (Fets 1,14). 
En aquest context, la presència de l'Esperit 
Sant esclata en la força de la Pentecosta. 
Per entendre bé Maria, en aquesta línia, cal 
pensar en el díptic Anunciació-Pentecosta. 
El relat de l'Anunciació recull l'experiència 
personal de Maria: ≪L'Esperit Sant vindrà 
sobre teu≫ (Lc 1,35). Què hi afegeix la festa 
de Pentecosta, que subratlla: ≪Tots van 

quedar plens de l'Esperit Sant≫ si ja l'havia 
rebut abans? Es tracta de l'experiència 
comunitària, l'experiència eclesial. Com 
recordava Benet XVI: ≪En qualsevol lloc on 
els cristians es reuneixen en pregària amb 
Maria, el Senyor dona el seu Esperit≫ 
(Regina coeli, 23-05-2010). On hi ha buit de 
si, buit d'ego, l'Esperit pot omplir-lo tot. La 
vida espiritual té sempre una dimensió 

personal i una dimensió comunitària. Les monges, els monjos, ho saben. 
 

Església confi(N)ada 
 

El diumenge 31 de maig es va estrenar a 8TV el documental d’Animaset “Església 
confi(N)ada” dirigit per la periodista Laura Mor, realitzat íntegrament durant el confinament, 
que explica aquesta experiència única. Com ha viscut l'Església a Catalunya el confinament 
i què significa ser cristià en temps de coronavirus. El bon ritme de construcció, la varietat 

D’entrada 
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de situacions presentada, el recull de retalls de la realitat més que no pas de discursos, la 
força de la vivència... ha fet interessant i atractiu aquest documental. No s’ha creat una 
realitat per fer-ne publicitat, sinó que s’ha publicat una realitat que existeix i que ha funcionat   
de manera senzilla i convincent. El confinament és una experiència social nova per a la 
immensa majoria de la població, encara que per a un sector de la vida consagrada, 
especialment monestirs i comunitats de vida contemplativa, ha estat un forma de vida al 
llarg del segles. Existeix i ha existit una resposta eclesial a la pandèmia, que a més d’una 
vida de pregària també, de manera irrenunciable, ha mostrat signes constant i 
compromesos de solidaritat i de compromís amb les persones més vulnerables. Aquest 
documental, com a Bona Notícia, representa una aportació evangèlica a la nostra societat. 
Felicitats per la feina feta! 

Lluís Serra Llansana 
 

 
 

133a Reunió d'Abats i 

Provincials (RAP) 
  

Dijous, 4 de juny de 2020 

Horari: 16.00, inici de la reunió – 18.30, comiat. 

Amb motiu de la pandèmia, s’ha decidit mantenir la reunió en la data programada, reduint el 

seu horari a la tarda, de 4 a 2/4 de 7, i, en comptes de realitzar-la al Monestir de 

Santa Maria de Montserrat tal com estava programada, tenir-la a través 

de videoconferència. 

El temari s’abreuja en funció de la reducció del temps de reunió. 
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Llums de la pentecosta 
 

Homilia de la festivitat de la Pentecosta 

«Hay diversidad de carismas, 

pero un mismo Espíritu 

Papa Francesc 
 

Basílica de San Pedro - Altar de la Cátedra 
Domingo, 31 de mayo de 2020 

«Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu» (1 Co 12,4). Así escribe el apóstol 
Pablo a los corintios; y continúa diciendo: «Hay diversidad de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios» (vv. 5-6). Diversidad y unidad: 
San Pablo insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que 
el Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad; y que la Iglesia nació así: nosotros, 
diversos, unidos por el Espíritu Santo. 

Vayamos, pues, al comienzo de la Iglesia, al día de Pentecostés. Y fijémonos en los 
Apóstoles: muchos de ellos eran gente sencilla, pescadores, acostumbrados a vivir del 
trabajo de sus propias manos, pero estaba también Mateo, un instruido recaudador de 
impuestos. Había orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos y nombres 
griegos, caracteres mansos y otros impetuosos, así como puntos de vista y sensibilidades 
distintas. Todos eran diferentes. Jesús no los había cambiado, no los había uniformado y 
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convertido en ejemplares producidos en serie. No. Había dejado sus diferencias y, ahora, 
ungiéndolos con el Espíritu Santo, los une. La unión —la unión de la diversidad— se realiza 
con la unción. En Pentecostés los Apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del 
Espíritu. La vieron con sus propios ojos cuando todos, aun hablando lenguas diferentes, 
formaron un solo pueblo: el pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad 
con nuestra diversidad, y da armonía porque en el Espíritu hay armonía. 

Pero volviendo a nosotros, la Iglesia de hoy, podemos preguntarnos: “¿Qué es lo que nos 
une, en qué se fundamenta nuestra unidad?”. También entre nosotros existen 
diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección, de sensibilidad. Pero la tentación está 

siempre en querer defender a capa y espada las 
propias ideas, considerándolas válidas para todos, 
y en llevarse bien sólo con aquellos que piensan 
igual que nosotros. Y esta es una fea tentación que 
divide. Pero esta es una fe construida a nuestra 
imagen y no es lo que el Espíritu quiere. En 
consecuencia, podríamos pensar que lo que nos 
une es lo mismo que creemos y la misma forma de 
comportarnos. Sin embargo, hay mucho más que 

eso: nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que, ante todo, 
somos hijos amados de Dios; todos iguales, en esto, y todos diferentes. El Espíritu 
desciende sobre nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias y miserias, para 
manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y que por esta razón 
somos hermanos y hermanas. Empecemos de nuevo desde aquí, miremos a la Iglesia 
como la mira el Espíritu, no como la mira el mundo. El mundo nos ve de derechas y de 
izquierdas, de esta o de aquella ideología; el Espíritu nos ve del Padre y de Jesús. El mundo 
ve conservadores y progresistas; el Espíritu ve hijos de Dios. La mirada mundana ve 
estructuras que hay que hacer más eficientes; la mirada espiritual ve hermanos y 
hermanas mendigos de misericordia. El Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno 
tiene en el conjunto: para Él no somos confeti llevado por el viento, sino teselas 
irremplazables de su mosaico. 

Regresemos al día de Pentecostés y descubramos la primera obra de la Iglesia: el anuncio. 
Y, aun así, notamos que los Apóstoles no preparaban ninguna estrategia; cuando estaban 
encerrados allí, en el cenáculo, no elaboraban una estrategia, no, no preparaban un plan 
pastoral. Podrían haber repartido a las personas en grupos, según sus distintos pueblos de 
origen, o dirigirse primero a los más cercanos y, luego, a los lejanos; también hubieran 
podido esperar un poco antes de comenzar el anuncio y, mientras tanto, profundizar en las 
enseñanzas de Jesús, para evitar riesgos, pero no. El Espíritu no quería que la memoria 
del Maestro se cultivara en grupos cerrados, en cenáculos donde se toma gusto a “hacer el 
nido”. Y esta es una fea enfermedad que puede entrar en la Iglesia: la Iglesia no como 
comunidad, ni familia, ni madre, sino como nido. El Espíritu abre, reaviva, impulsa más 
allá de lo que ya fue dicho y fue hecho, Él lleva más allá de los ámbitos de una fe tímida y 
desconfiada. En el mundo, todo se viene abajo sin una planificación sólida y una estrategia 
calculada. En la Iglesia, por el contrario, es el Espíritu quien garantiza la unidad a los que 
anuncian. Por eso, los apóstoles se lanzan, poco preparados, corriendo riesgos; pero salen. 
Un solo deseo los anima: dar lo que han recibido. Es hermoso el comienzo de la Primera 
Carta de San Juan: “Eso que hemos recibido y visto os lo anunciamos” (cf. 1,3). 

Finalmente llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu. 
El secreto de la unidad en la Iglesia, el secreto del Espíritu es el don. Porque Él es don, 
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vive donándose a sí mismo y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes 
del mismo don. Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. 
¿Por qué es importante? Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo 
entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata, que se impone, también 
nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos: ocupando espacios, reclamando relevancia, 
buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos 
damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, gratuito e inmerecido, entonces 
también a nosotros nos gustaría hacer de la misma vida un don. Y así, amando 
humildemente, sirviendo gratuitamente y con alegría, daremos al mundo la verdadera 
imagen de Dios. El Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de 
un don y que crecemos dándonos; no preservándonos, sino entregándonos sin reservas. 

Queridos hermanos y hermanas: Examinemos nuestro corazón y preguntémonos qué es lo 
que nos impide darnos. Decimos que tres son los principales enemigos del don: tres, 
siempre agazapados en la puerta del corazón: el narcisismo, el victimismo y el 
pesimismo. El narcisismo, que lleva a la idolatría de sí mismo y a buscar sólo el propio 
beneficio. El narcisista piensa: “La vida es buena si obtengo ventajas”. Y así llega a decirse: 
“¿Por qué tendría que darme a los demás?”. En esta pandemia, cuánto duele el narcisismo, 
el preocuparse de las propias necesidades, indiferente a las de los demás, el no admitir las 
propias fragilidades y errores. Pero también el segundo enemigo, el victimismo, es 
peligroso. El victimista está siempre quejándose de los demás: “Nadie me entiende, nadie 
me ayuda, nadie me ama, ¡están todos contra mí!”. ¡Cuántas veces hemos escuchado estas 
lamentaciones! Y su corazón se cierra, mientras se pregunta: “¿Por qué los demás no se 
donan a mí?”. En el drama que vivimos, ¡qué grave es el victimismo! Pensar que no hay 
nadie que nos entienda y sienta lo que vivimos. Esto es el victimismo. Por último, está el 
pesimismo. Aquí la letanía diaria es: “Todo está mal, la sociedad, la política, la Iglesia...”. 
El pesimista arremete contra el mundo entero, pero permanece apático y piensa: “Mientras 
tanto, ¿de qué sirve darse? Es inútil”. Y así, en el gran esfuerzo que supone comenzar de 
nuevo, qué dañino es el pesimismo, ver todo negro y repetir que nada volverá a ser como 
antes. Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la esperanza. En estos 
tres —el ídolo narcisista del espejo, el dios espejo; el dios-lamentación: “me siento persona 
cuando me lamento”; el dios-negatividad: “todo es negro, todo es oscuridad”— nos 
encontramos ante una carestía de esperanza y necesitamos valorar el don de la vida, el 
don que es cada uno de nosotros. Por 
esta razón, necesitamos el Espíritu 
Santo, don de Dios que nos cura del 
narcisismo, del victimismo y del 
pesimismo, nos cura del espejo, de la 
lamentación y de la oscuridad. 

Hermanos y hermanas, pidámoslo: 
Espíritu Santo, memoria de Dios, 
reaviva en nosotros el recuerdo del 
don recibido. Líbranos de la parálisis 
del egoísmo y enciende en nosotros el 
deseo de servir, de hacer el bien. 
Porque peor que esta crisis, es 
solamente el drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Ven, 
Espíritu Santo, Tú que eres armonía, haznos constructores de unidad; Tú que siempre te 
das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos, para 
llegar a ser una sola familia. Amén. 
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El Espíritu Santo, según santa 

Teresa de Jesús 

 Jesús Castellano Cervera, ocd 

(Publicación del escrito mecanografiado de 2 páginas sobre El Espíritu Santo, escrito por el 
padre Jesús Castellano Cervera, carmelita descalzo valenciano, nacido en 1941 y muerto 
en 2006) 

 

El Espíritu Santo está hoy presente en la Iglesia. Hablan de él los teólogos como quizá no 
lo han hecho en otros tiempos; lo invocan los fieles con una convicción inusitada. Ya no es 
el «gran desconocido», como se ha podido afirmar en otros tiempos. Y a este conocimiento 
e invocación responde el Espíritu con una abundante presencia de sus carismas y sus 
frutos. 

Para Teresa de Jesús, el Espíritu Santo no fue un Dios desconocido. En el Congreso de 
Pneumatología celebrado en Roma en el mes de marzo, un teólogo preguntó si había en 
los místicos católicos una sensibilidad a su presencia y citó entre otros a Santa Teresa. La 
respuesta es obvia. Teresa de Jesús es sensible a la acción del Espíritu y subraya en sus 
escritos la función que tiene en la vida cristiana. 

 

De la devoción personal a la experiencia mística. 

El primer recuerdo explícito de una 
devoción particular al Espíritu Santo en la 
vida de la Santa lo encontramos 
en Vida 24, 5. El confesor de Teresa en el 
momento que lucha por estabilizarse en la 
conversión es el P. Juan de Prádanos; de 
él viene este consejo: 

«Él me dijo que lo encomendase a Dios 
unos días y rezase el himno de «Veni 
Creator» porque me diese luz de cuál era 
lo mejor». 

Mientras Teresa recita el himno litúrgico 
recibe una de las primeras gracias místicas. En un rapto oye la palabra del Señor que hace 
en ella una operación singular: la sana definitivamente en lo que para ella había sido durante 
muchos años su debilidad: su afectividad. Experimenta a la vez equilibrio en el amor y 
libertad; dos dones característicos del Espíritu Santo: amor verdadero y libertad de los hijos 
de Dios. La devoción de la Madre se concentra, al ritmo del año litúrgico, en la fiesta de 
Pentecostés con su preparación y su octava en lo que entonces se llamaba, y Teresa nos 
conserva la memoria, «La Pascua del Espíritu Santo». 

Se puede afirmar que el Espíritu pagó con creces la devoción teresiana otorgándole gracias 
singulares de auténtico sabor litúrgico en esas fechas; la más sonada fue la de Pentecostés 
de 1563 cuando ya la Santa estaba en el Carmelo de San José, relatada en Vida 38, 9-
11; se trata de un episodio que hay que saborear en toda su gracia, tal como nos lo confía 
la Madre; precede la lectura del Cartujano sobre la fiesta de Pentecostés; sigue la 
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conciencia que ella demuestra de poseer, por los frutos que ve en su vida, el Espíritu; y 
mientras su lengua pronuncia oraciones de alabanza, siente sobre su cabeza un aleteo de 
una singular paloma que le deja en el corazón la presencia de «tan buen huésped» con 
efectos de amor y de sosiego interior que le duran durante varios días. Es hermoso recordar 
la coincidencia de la expresión teresiana con la palabra litúrgica de la Secuencia de 
Pentecostés «Dulcis Hospes Animæ». Pero en la descripción teresiana están marcados 
como en filigrana los dones del Espíritu: quietud, gozo, consuelo, gloria, «subido amor de 
Dios» y fortaleza grande. Es el Pentecostés de la Madre, recordado siempre por ella con 
inmenso agradecimiento (cfr. Relación 67). 

 

El inspirador de sus escritos. 

Uno de los rasgos más característicos de la iconografía teresiana es la presencia de una 
paloma, símbolo del Espíritu Santo, que con sus rayos ilumina a Teresa en su actividad de 
escritora. Simbolismo audaz que coloca a la Santa bajo la gracia de una inspiración del 
Espíritu y hace de sus escritos «celestial doctrina» como recuerda la liturgia. El símbolo 
iconográfico responde al testimonio teresiano. 

Cuando la Madre se adentra en las Moradas espirituales, las que más quedan 
caracterizadas por la acción del Espíritu, es espontáneo el gesto de pedir luz al Señor e 
invocar la acción sugeridora del Santo Pneuma. 

Así empieza las IV Moradas: 

«Para comenzar a hablar bien he menester lo que 
he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo 
y suplicarle de aquí adelante hable por mí, para 
decir algo de las (moradas) que quedan de manera 
que lo entendáis». 

De manera implícita al iniciar las V Moradas: 

«Enviad, Señor mío, del cielo luz para que yo pueda 
dar alguna (luz) a estas vuestras siervas…» 
(Moradas V 1,1); 

y de nuevo en el paso de las quintas a las 
sextas moradas, cuando aumenta la inefabilidad, la 
súplica al Espíritu y la confianza en Él se afianzan: 

«Si su Majestad y el Espíritu Santo no menea la pluma, bien sé que será imposible… Pues 
vengamos con el favor del Espíritu Santo a hablar de las sextas moradas…» (Moradas V 4, 
11 y VI 1,1). 

Estamos en las moradas de las «maravillas de Dios» donde el Espíritu se hace presente a 
través de dones, carismas y operaciones espirituales que parece derramar con abundancia 
en el corazón de Teresa. 

Y todavía en las séptimas la alusión implícita: 

«Plega a su Majestad si es servido menee la pluma y me dé a entender» (Moradas VII 1, 
2). 

Nos sorprende la actitud de confianza y de docilidad que por otra parte confirman las 
«gracia» que fluye en la precisión teológica y en la riqueza expresiva con que la Madre ha 
plasmado, bajo la acción del Espíritu, páginas densas de espiritualidad que resisten al reto 
de los tiempos. 
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La mediación del Espíritu en la oración y en la vida. 

Con tres pinceladas características la Santa ha descrito con precisión teológica la acción 
del Espíritu Santo en la vida cristiana.  

- La primera es la acción del Espíritu en la oración del cristiano; después de haber 
comentado las resonancias bíblicas de la palabra «Padre» en un diálogo intenso con el 
«Hijo» que con nosotros es maestro y orante, la Santa escribe: 

«Entre tal Hijo y tal Padre forzado ha de 
estar el Espíritu Santo, que enamore 
vuestra voluntad y os la ate tan grandísimo 
amor, ya que no baste para esto tan gran 
interés» (Camino 27, 7). 

La oración cristiana del «Abbá: ¡Padre!» 
está suscitada por el amor mismo del 
Espíritu que enamora y ata nuestra 
voluntad para orar como debemos.  

- La segunda alusión es la afirmación 
teresiana [de] que toda la vida cristiana se 
realiza «con el calor del Espíritu 
Santo» (Moradas V 2, 3); intuición feliz que 
coloca toda la economía de la gracia y de 
los sacramentos bajo la acción cuasi 
maternal del Espíritu que con su calor 
permite la plena eficacia sacramental y el 
crecimiento del alma en su conformación 
con Cristo; toda la vida cristiana pero 
especialmente todo el sentido de la 
aventura cristiana como transformación 
progresiva en Cristo hay que atribuirla a la 
acción santificante del Espíritu. 

- Finalmente, y esta es la tercera alusión, 
una experiencia de la Santa asumida como 
categoría teológica de gran hondura: 

«Paréceme a mí que el Espíritu Santo debe 
ser medianero entre el alma y Dios y el que 
la mueve con tan ardientes deseos que la 
hace encender en fuego soberano, que tan 
cerca está» (Conceptos de Amor de Dios 5, 

5). 

En efecto, el Espíritu con su presencia en el hombre constituye la mediación absolutamente 
necesaria para la presencia de Cristo y de cualquier realidad sobrenatural. Teresa lo ha 
sentido en muchas ocasiones cuando la santificación progresiva ha ido marcando nuevas 
presencias y nuevos frutos de amor. 

 

No se agota aquí la doctrina teresiana acerca del Espíritu Santo. Pero puede bastar esta 
síntesis de un aspecto. Para despertar el interés no tanto por un capítulo de su doctrina 
sino por una realidad de nuestra vida que Teresa ha vivido con clara conciencia y devoción 
singular: la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. 
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 La sobria embriaguez del Espíritu 
Karl Rahner, Experiencia del Espíritu 

La experiencia del Espíritu en las experiencias humanas 
concretas. Por ejemplo: 

▪ cuando se da una esperanza total que prevalece sobre 
todas las demás esperanzas particulares, que abarca 
con su suavidad y con su silenciosa promesa todos los 
crecimientos y todas las caídas;  

▪ cuando se acepta y se lleva libremente una 
responsabilidad donde no se tienen claras perspectivas 
de éxito y de utilidad; 

▪ cuando un hombre conoce y acepta su libertad última, 
que ninguna fuerza terrena le puede arrebatar; 

▪ cuando se acepta con serenidad la caída en las 
tinieblas de la muerte con el conocimiento de una 
promesa que no entendemos; 

▪ cuando se da como buena la suma de todas las cuentas 
de la vida que uno mismo no puede calcular, pero que 
Otro ha dado por buenas, aunque no se puedan probar; 

▪ cuando la experiencia fragmentada del amor, la belleza y la alegría se viven 
sencillamente y se aceptan como promesa del amor, la belleza y la alegría, sin dar 
lugar a un escepticismo cínico como consuelo barato del último desconsuelo, 

▪ cuando el vivir diario, amargo, decepcionante y aniquilador se vive con serenidad y 
perseverancia hasta el final, aceptado por una fuerza cuyo origen no podemos 
abarcar ni dominar; 

▪ cuando se corre el riesgo de orar en medio de tinieblas silenciosas sabiendo que 
siempre somos escuchados, aunque no percibimos una respuesta que se pueda 
razonar o disputar; 

▪ cuando uno se entrega sin condiciones y esta capitulación se vive como una victoria; 
▪ cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie; 
▪ cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado 

sin consuelo fácil; 
▪ cuando el hombre confía sus conocimientos y preguntas al misterio silencioso y 

salvador, más amado que todos nuestros conocimientos particulares convertidos en 
señores demasiado pequeños para nosotros; 

▪ cuando ensayamos diariamente nuestra muerte e intentamos vivir como 
desearíamos morir: tranquilos y en paz; 

▪ cuando… (podríamos continuar indefinidamente) 
 

✓ … allí está Dios y su gracia liberadora; 
✓ … allí conocemos a quien nosotros, cristianos, llamamos «Espíritu Santo de Dios»;  
✓ … allí se hace una experiencia que no se puede ignorar en la vida, aunque a veces 

esté reprimida, porque se ofrece a nuestra libertad con el dilema de si queremos 
aceptarla o si, por el contrario, queremos defendernos de ella en un infierno de 
libertad al que nos condenamos nosotros mismos. 

Esta es la mística de cada día: el buscar a Dios en todas las cosas. Aquí está la sobria 
embriaguez del Espíritu de la que hablan los Padres de la Iglesia y la liturgia antigua y a la 
que no nos está permitido rehusar o despreciar por su sobriedad. 
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 ¿Dónde andaba el Espíritu antes 

de Pentecostés? ¿Qué hace ahora? 
Pedro Miguel Lamet 

 

Hoy llegamos a la cumbre de la Pascua. Jesús redondea su promesa. A los cincuenta días 
–eso significa Pentecostés- envía su espíritu transformador a sus amigos reunidos con 
María. Pero el Espíritu Santo ¿es realmente algo nuevo? ¿En qué se ocupaba el 
Espíritu antes de aparecer en Pentecostés? ¿Tenía Dios abandonado al mundo antes 
de este gran acontecimiento? ¿Qué añade su venida histórica? 

 

Primero en Dios no hay tiempo, sino eternidad. Para nosotros entra en el tiempo con la 
creación. Nos dice el Génesis (1.1) que la tierra era un caos oscuro y “el Espíritu 
( ruah o pneuma) el viento de Dios, “aleteaba sobre la superficie de las aguas”. Dios sopla 
el espíritu sobre el barro y nace Adán. Según Isaías es “sabiduría, inteligencia, consejo, 
fuerza, ciencia, piedad, temor de Dios”. (Is 11:2). Penetra en Ezequiel y dice: “pude 
escucharle” (Ez,2,2) Y su fruto, según Pablo en Gálatas, es: “amor, gozo, paz, tolerancia 
[paciencia], benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 

ley.” (Gal 5, 22-23). Habla y 
actúa en los Hechos: 
“Reservadme a Pablo y 
Bernabé”. 

O sea que el Espíritu ya 
estaba trabajando antes de 
Cristo desde la creación. 

Pero curiosamente para la 
gente resulta más invisible 
que el Padre y el Hijo, a los 
que traducimos en 
imágenes conocidas: el 
Padre Eterno y el Hijo del 
Hombre, porque, ¿quién no 
sabe lo que es un padre? Y 
a Jesús lo reconocemos 

como un personaje histórico, uno de nosotros. Sin embargo, en nuestro lenguaje todos lo 
conocemos: “Ese tiene mucho espíritu”, “es una persona muy espiritual”. 

No lo vemos, pero lo sentimos: Cuando alguien sale de su egoísmo y ama. Lo reconocemos, 
por ejemplo, estos días en tantos médicos y enfermeras que se entregan a los enfermos, 
sean o no creyentes. Lo percibimos en la mirada pura de un niño, que nos supera. Lo 
intuimos en una sinfonía, un poema, una puesta de sol, un descubrimiento científico, 
cualquier obra de arte, e incluso en la superación del sufrimiento. San Ignacio de Loyola lo 
ve cómo se nos regala cada día en su “Contemplación para alcanzar amor”. Y San Juan de 
la Cruz: “Pasó por estos sotos con presura/ y yéndolos mirando/ con sola su figura/ vestidos 
los dejó de su hermosura”. 
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¿Qué añade Pentecostés?  

Irrumpe un viento, viene fuego sobre cada discípulo, fuerza tumbativa, superación del 
orgullo de Babel para ser entendidos por encima de la separación de razas y lenguas, y 
sobre todo en lo más difícil, el poder para perdonar los pecados y la gracia de sentirnos 
perdonados que es tanto como regenerarnos. Rompe las tapias que nos dividen, da ánimo 
y alegría, hace que unos paletos pescadores pierdan el miedo y se atrevan a todo, se 
derrama en los gentiles por la predicación, inunda las cartas de Pablo, vivifica, libera, 
santifica. 

“Donde hay Espíritu de Dios hay libertad”, resume Pablo. 

San Agustín lo ve como consustancial con el Padre y el Hijo, y concreta que es el amor que 
ambos se tienen. Santo Tomas explicita más esa procedencia de la tercera persona de la 
Trinidad. Antes y después ha habido un sinfín de teorías, controversias, herejías. 

Me quedo con que el Espíritu es el abrazo eterno que se dan el Padre y el Hijo. 

Por eso, desde siempre el Espíritu estuvo en el hombre y en la naturaleza, en el amor y en 
la belleza, y sobre todo en el fondo de su corazón. Lo encontraron los profetas, los 
salmistas, cualquier persona que le busque en el ancho mundo. Ahora, con la pandemia ha 
roto de alguna manera de nuevo el orgullo de Babel. 

Con la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo -irradiación de su presencia-, ha 
sido derramado en nuestros corazones y hace fluir permanentemente una corriente de vida, 
cuyo dinamismo atraviesa el universo, la historia y los corazones de todos los seres 
humanos, realizando la nueva humanidad.  

Teilhard de Chardin supo ver en el ritmo de la vida y de su evolución en el fondo del cosmos 
y del mundo, un Centro divino, un impulso que late con la apasionada energía del amor y 
la compasión, en el Corazón de Jesús. Estuvo siempre en nuestro mundo, pero desde la 
resurrección de Jesús, está más. 

Para verlo solo hay que abrir los ojos del alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 | 61 

 

JORNADA PRO ORANTIBUS 
 

MISSATGE DEL PAPA FRANCESC AL 50 ANIVERSARI DE LA 

PROMULGACIÓ DEL RITU DE LA CONSAGRACIÓ DE LES VERGES 

  

  Queridas hermanas: 
 
Hace cincuenta años la Sagrada Congregación para el Culto Divino, por mandato de 
san Pablo VI, promulgaba el nuevo Rito de la Consagración de las vírgenes. La pandemia 
aún en curso ha obligado a aplazar el encuentro internacional convocado por la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
para celebrar este importante aniversario. Sin embargo, deseo igualmente unirme a vuestra 
acción de gracias por este «doble don del Señor a su Iglesia» ―como os dijo san Juan 
Pablo II con ocasión del 25 aniversario―: el Rito renovado y un Ordo fidelium «restituido a 
la comunidad eclesial» (Discurso a las participantes en el Congreso Internacional del Ordo 
virginum, 2 junio 1995). 
 
Vuestra forma de vida encuentra su primera fuente en el Rito, tiene su configuración jurídica 
en el can. 604 del Código de Derecho Canónico, y desde 2018 en la Instrucción Ecclesiae 
Sponsae imago. Vuestra llamada pone de relieve la inagotable y multiforme riqueza de los 
dones del Espíritu del Resucitado, que hace nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5). Al mismo 
tiempo, es un signo de esperanza: la 
fidelidad del Padre pone aún hoy en 
el corazón de algunas mujeres el 
deseo de ser consagradas al Señor 
en la virginidad vivida en su ambiente 
social y cultural ordinario, arraigadas 
en una Iglesia particular, en una 
forma de vida antigua y al mismo 
tiempo nueva y moderna. 
 

Consagración Ordo virginum 

Acompañadas por los obispos, 
habéis profundizado en la especificidad de vuestra forma de vida consagrada, 
experimentando que la consagración os constituye en la Iglesia un Ordo fidelium particular. 
Proseguid en este camino, colaborad con los obispos para encontrar serios itinerarios de 
discernimiento vocacional y de formación inicial y permanente. En efecto, el don de vuestra 
vocación se manifiesta en la sinfonía de la Iglesia, que se edifica cuando puede reconocer 
en vosotras mujeres capaces de vivir el don de la sororidad. 
 
2. Cincuenta años después del Rito renovado, quisiera deciros: ¡no apaguéis la profecía de 
vuestra vocación! Estáis llamadas, no por mérito vuestro, sino por la misericordia de Dios, 
a hacer resplandecer en vuestra existencia el rostro de la Iglesia, Esposa de Cristo, que es 
virgen porque, a pesar de estar compuesta por pecadores, custodia íntegra la fe, concibe y 
hace crecer una humanidad nueva. 
 
Juntamente con el Espíritu, con toda la Iglesia y con todos los oyentes de la Palabra, estáis 
invitadas a entregaros a Cristo y a decirle: «¡Ven!» (Ap 22,17), para permanecer en la fuerza 
dada por su respuesta: «¡Sí, vengo pronto!» (Ap 22,20). Esta visita del Esposo es el 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180608_istruzione-ecclesiaesponsaeimago_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180608_istruzione-ecclesiaesponsaeimago_sp.html
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horizonte de vuestro camino eclesial, vuestra meta, la promesa que hay que acoger cada 
día. De este modo «podréis ser estrellas que orientan el camino del mundo» (Benedicto 
XVI, Discurso a un grupo de vírgenes consagradas con ocasión del Segundo Congreso del 
“Ordo Virginum”, 15 mayo 2008). 
 

Os invito a releer y meditar los textos del Rito, donde resuena el sentido de vuestra 
vocación: estáis llamadas a experimentar y testimoniar que Dios, en su Hijo, nos ha amado 
primero, que su amor es para todos y tiene la fuerza de 
transformar a los pecadores en santos. En efecto, «Cristo amó a 
su Iglesia: Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, 
purificándola con el baño del agua y la palabra» (Ef 5,25-26). 
Vuestra vida revelará la tensión escatológica que anima a toda 
la creación, que impulsa toda la historia y nace de la invitación 
del Resucitado: “Levántate, hermosa mía y vente” (cf. Ct 2,10; 
Orígenes, Homilías sobre el Cantar de los cantares II,12). 
 

3. La Homilía propuesta por el Rito de Consagración os exhorta: 
«Amad a todos y dad preferencia a los pobres» (n. 29). La 
consagración os reserva para Dios sin haceros ajenas al 
ambiente donde vivís y en el que estáis llamadas a realizar 
vuestro propio testimonio en el estilo de la proximidad evangélica 
(cf. Ecclesiae Sponsae imago, 37-38). Que vuestra 
consagración virginal, con esta cercanía específica a los 
hombres y mujeres de hoy, ayude a la Iglesia a amar a los 
pobres, a reconocer la pobreza material y espiritual, a socorrer a los más frágiles e 
indefensos, a los que sufren por la enfermedad física y psíquica, a los pequeños y a los 
ancianos, a los que corren el riesgo de ser descartados. 
 

Sed mujeres de misericordia, expertas en humanidad. Mujeres que creen «en lo 
revolucionario de la ternura y del cariño» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 288). La pandemia 
nos enseña que «es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina 
de raíz la salud de toda la humanidad» (Homilía en la Celebración de la Divina Misericordia, 
19 abril 2020). Que lo que está sucediendo en el mundo os sacuda: no cerréis los ojos y no 
huyáis, atravesad con delicadeza el dolor y el sufrimiento, perseverad en proclamar el 
Evangelio de la vida plena para todos. 
 

La Oración de consagración, que invoca para vosotras los dones multiformes del Espíritu, 
pide que viváis en una casta libertas (Rito de la Consagración de las vírgenes, 38). Que 
este sea vuestro estilo de relación, para ser signo del amor esponsal que une a Cristo con 
la Iglesia, virgen madre, hermana y amiga de la humanidad. Con vuestra bondad 
(cf. Flp 4,5), tejed relaciones auténticas, que rescaten a los barrios de nuestras ciudades de 
la soledad y del anonimato. Sed capaces de parresia, pero mantened alejada la tentación 
del parloteo y del chisme. Tened la sabiduría, la iniciativa y la autoridad de la caridad, para 
oponeros a la arrogancia y prevenir los abusos de poder. 
 

4. En la solemnidad de Pentecostés, deseo bendecir a cada una de vosotras, así como a 
las mujeres que se están preparando para recibir esta consagración y a todas las que la 
recibirán en el futuro. «El Espíritu Paráclito es dado a la Iglesia como principio inagotable 
de su alegría de esposa de Cristo glorificado» (S. Pablo VI, Exhort. ap. Gaudete in Domino, 
29). Como signo de la Iglesia esposa, que podáis ser siempre mujeres de la alegría, a 
ejemplo de María de Nazaret, mujer del Magnificat, madre del Evangelio viviente. 
 
Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo de 2020, solemnidad de Pentecostés.  

Francisco 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20080515_ordo-virginum.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20080515_ordo-virginum.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20180608_istruzione-ecclesiaesponsaeimago_sp.html#Condiciones_de_vida_y_estilo_de_proximidad_y_servicio
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_Estrella_de_la_nueva_evangelizaci%C3%B3n
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200419_omelia-divinamisericordia.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino.html
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JORNADA PRO ORANTIBUS 

 

Conferencia Episcopal Española 

 

En el calendario litúrgico de este año —afectados por la 
crisis del «coronavirus» y sus consecuencias— la Iglesia 
celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad el 
próximo domingo 7 de junio. Es la festividad escogida 
para la Jornada Pro orantibus. 
 

Bajo el lema, «Con María en el corazón de la 
Iglesia» los obispos españoles oran por quienes 
continuamente lo hacen por nosotros: las 
personas consagradas contemplativas. Con este 
motivo, agradecen a Dios esta forma de consagración 
que necesita la Iglesia. 
 
 

 
TESTIMONIO 
 
Para nosotras, ser invitadas a 
peregrinar con María hacia el 
corazón de la Iglesia se nos hace 
entrañable porque, por carisma 
fundacional1 , hemos sido llamadas 
a vivir el seguimiento de Cristo 
desde Ella y en Ella. La Virgen 
Inmaculada expresa nuestra forma 
de vida y marca nuestro cotidiano y 
peculiar camino hacia el don de la 
santidad universal. El Espíritu, que 
lo inspiró, se encarga de 
introducirnos en esa ‘Terra 
Inmaculatae’, y solo tenemos que 
permanecer en Ella para llegar al 
corazón de la Iglesia, pues es ahí 
hacia donde la Virgen nos conduce, 
donde Ella permanece; es ahí 
donde encontramos su latir 
inmaculado, limpio, acompasado al 
ritmo del latir de Cristo, que en su 
eucaristía es el corazón de la 
Iglesia2 . 
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Si la liturgia de las horas marca cada momento del día con la fuerza de su santificación, y 
todo en el monasterio gira en torno a esta liturgia, ella tiene su culmen en la eucaristía.  
 
Nuestra comunidad monástica encuentra en la eucaristía celebrada y adorada su lugar de 
misión. Desde el Misterio de la Toda Santa, somos testigos de la plenitud de la gracia 
santificadora que se desborda en cada eucaristía, verdadero corazón y fuente de vida en la 
Iglesia. Corazón manante siempre del Misterio pascual de Cristo que es misericordia y 
redención que busca la vida de toda la humanidad. 
 

Ante el Cuerpo de Cristo, al que 
día y noche somos convocadas, 
el Espíritu aviva el deseo y la 
urgencia en cada una de 
nosotras para ser guardianas de 
este derroche de amor, vasos 
consagrados que procuran que 
nada de esta graciase pierda y 
pueda llegar a cada hijo, porque 
ciertamente no está destinada a 
estancarse en nosotras: 
Jesucristo pertenece a todo 
hombre, lo sepa o no, lo quiera o 
no… Jesucristo ha dado la vida 
por cada uno3 . ¡Es Él! ¡Él, el 
Redentor del hombre!4 
 
No es nuestra oración, ni nuestro 
sacrificio, ni nada propiamente 
nuestro lo que da valor a esta 

forma de vida. ¡Es Él! Es Cristo orante, es el sacrificio de Cristo al Padre, es el Espíritu del 
Padre y del Hijo que se prolonga en su Iglesia. Y así, la misma Virgen nos enseña a 
reconocerle y a darle a Dios Uno y Trino todo honor y toda gloria. Bien pudo decir san 
Ambrosio: «Que el alma de María esté en cada uno, para que glorifique a Dios; que el 
espíritu de María esté en cada uno, para que exulte en Dios». 
 
Haciendo eco de estas palabras, también nosotras podemos decir, o mejor, suplicar como 
don: que el Corazón maternalmente inagotable de María esté en nosotras, en cada 
contemplativa (y en cada cristiano) para que ame apasionadamente a Dios y al hombre, 
humanidad por Él amada y buscada para la Vida.  
 
Monasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción de Hinojosa del Duque (Córdoba) 
 

 
1 Orden de la Inmaculada Concepción, fundada en 1489 por santa Beatriz de Silva para el servicio, la contemplación y la celebración del 

Misterio de María en su Concepción Inmaculada. (Art. 9, Constituciones Generales de la Orden de la Inmaculada Concepción). 

2 Cf. Henri de Lubac, Meditación sobre la Iglesia, p. 184. 

3 ¡Cuánta vivencia interior encierran estas palabras! Si en otro momento pudieron escribirse a la ligera, en este momento en que 

escribimos y vivimos la desolación que va dejando la pandemia de la Covid-19, las escribimos sabiendo que nada puede expresar nuestro 

sentir. ¿Qué dolor como mi dolor? Se oye el lamento en el interior del Monasterio, semejante al grito de Raquel por la muerte de sus hijos 

(cf. Mt 2, 8), semejante al estremecimiento del corazón de la Madre traspasado por la espada de dolor ante la cruz de Jesús (cf. Lc 2, 

35). 4 Cf. Juan Pablo II, Redemptor hominis, n. 1. 
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DESCENDEIX A ESPANYA EL NOMBRE DE RELIGIOSOS 
 

Flama.info 

3 juny 2020 

 

La vida consagrada contemplativa descendeix en nombre a l'igual que la de religiosos de 
vida activa, segons es desprèn de les dades de la vida consagrada a Espanya publicats per 
la Conferència Episcopal Espanyola a través de la seva Comissió per a la Vida Consagrada. 
En l'últim any es van perdre 50 monestirs contemplatius. Han passat de ser 801 a 751 a tot 
l'Estat. 
 
També hi ha menys monges i monjos de clausura. Si fa un any eren 9.202, en l'actualitat 
els contemplatius van baixar fins als 8.731 membres, el que representa una pèrdua propera 
als 500 membres. 

 
 
De la mateixa manera passa amb els Instituts Religiosos de Vida Activa i les Societats de 
Vida Apostòlica, que van experimentar una forta caiguda. Tot i que hi ha dos instituts nous 
aquest any, els religiosos de vida activa a Espanya van passar de 40.096 a 38.688, és a 
dir, 1.400 membres menys. També van baixar les comunitats: de 4944 a 4785 aquest any. 
 
D'aquesta manera, la Jornada Pro Orantibus 2020 -que se celebra aquest diumenge 7 de 
juny per pregar per la vida contemplativa- arriba en un moment en què "la vida consagrada 
a Espanya disminueix en nombre", ha reconegut el president de la Comissió Episcopal per 
a la Vida Consagrada, monsenyor Luis Àngel de las Heras, al setmanari Alfa y Omega. 
 
No obstant això, el bisbe i religiós claretià creu que "no pot minvar en significativitat". En 
aquest sentit, demana "tenir cura de la qualitat; assimilar i processar els canvis en creativa 
fidelitat a l'essencial, amb exigència i lliurament evangèliques i amb el do de la profecia". La 
vida consagrada contemplativa, conclou, "és profecia de silenci, escolta i alegria enmig de 
sorolls, sordeses i tristeses existencials". 
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EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

Reconstrucció o transformació? 
Manuel Castells 

       

La Vanguardia, 23/05/2020  

Recuperarem l’abraçada. I després? Què és la nova 
normalitat ? De debò que reconstruirem la vida i l’economia 
tal com eren? Amb totes les conseqüències destructives del 
nostre entorn i del nostre intern? Amb ciutats 
congestionades i contaminades i pobles abandonats en una 
natura maltractada? Amb la cursa boja per sobreviure 
oblidant-nos de com viure? Tornar a l’abraçada o a 

l’abraçada ritual? Potser tenim una oportunitat històrica de triar un camí diferent de la 
sendera de disbarat en què ens havíem endinsat. 

Igual com després de la Segona Guerra Mundial van sorgir (en alguns països, no al nostre) 
noves formes de convivència, una economia més productiva i més solidària, projectes de 
descolonització i de pau, i tantes altres promeses d’humanitat, podríem ara reconstruir, sí, 
però transformant les bases de la nostra existència, entorn de nous valors que han anat 
sorgint, sobretot entre els joves. 

Traguem lliçons del que hem viscut i fem de la necessitat promesa. Per exemple, la prioritat 
de l’àmbit públic, que no contradiu el mercat, ha quedat ancorada en la consciència de la 
majoria dels ciutadans del món. Salut i educació universals i gratuïtes són la línia de defensa 
per a la nostra supervivència com a espècie. L’educació també perquè d’aquí sortirà la 
capacitat mental per produir més amb menys, innovant en organització social i gestió 
institucional. 

Quan falten recursos financers cal maximitzar els recursos humans. En múltiples àmbits, la 
gestió de la pandèmia ens ha permès accelerar canvis que eren limitats pels grups d’interès. 
Així, la restricció de la capacitat del transport públic indueix a potenciar la mobilitat 
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individualitzada, com ara bicicletes, patinets o senders per als vianants, mitjançant la 
multiplicació de carrils especialitzats. 

Volem revertir l’espectacular reducció de la contaminació atmosfèrica per la caiguda del 
trànsit? No podríem escurçar els terminis per a la transició a l’automòbil elèctric com a 
prevenció del canvi climàtic? Volem oblidar-nos del teletreball com a fórmula 
complementària als desplaçaments al lloc de feina? 

Imaginin la reducció del trànsit, i l’estalvi de temps, energia, contaminació i espai d’oficines 
que això representa. És més, per a moltes empreses o treballadors de la informació s’obriria 
la possibilitat de localitzar-se als anomenats territoris buidats , gaudint d’una qualitat de vida 
superior. Una opció atractiva però que no és possible plantejar-se perquè la majoria hem 
de treballar a les àrees metropolitanes. Pobles avui semiabandonats estan rebent ofertes 
de compra i lloguer fins i tot sense esperar que les empreses es deslocalitzin. I molts joves 
podrien quedar-se al lloc on van créixer amb possibilitat d’educar-se i treballar a distància. 

Pel que fa als serveis, siguin clíniques o bars, sempre segueixen la residència. Esclar que 
el teletreball envoltat de criatures en pisos exigus és socialment inacceptable com a norma. 
Però l’habitatge pot ampliar-se perquè és una qüestió de preu lligat a la concentració 
urbana. I la deslocalització empresarial podria establir centres de treball a les mateixes 
petites ciutats des d’on es podria teletreballar en relació amb els centres urbans. 

Aquest fenomen ja és una tendència en alguns països. Una tendència que caldria aprofitar 
per combatre el despoblament i esponjar població i activitats en el conjunt del territori. És 
dubtós que el transport aeri de masses es pugui restablir en la forma prèvia durant molt de 
temps. I el més probable és que en aquest temps bona part de les aerolínies desapareguin. 

I encara que els governs les sostinguin serà difícil que 
ho puguin fer plenament quan han de reforçar la 
sanitat i cobrir les necessitats de múltiples sectors 
d’activitat, sobretot petites empreses, generadores 
de la majoria dels llocs de treball. 

És l’hora del tren. Però també de la limitació de 
desplaçaments massius d’una banda a l’altra del 
món. La qual cosa no equival al final del turisme, 
activitat essencial en alguns països que caldrà 
sostenir amb determinació. Però serà un turisme molt 

més divers en el gaudi vacacional, amb desestacionalització d’activitats. Sens dubte els 
viatges d’executius per gestionar l’economia mundial seran substituïts majoritàriament per 
videoconferències. Estalvi per a les empreses i més qualitat de vida per als professionals. 

I l’educació? Acceptarem finalment que vivim en un món de comunicació híbrida en què el 
factor presencial continua sent essencial, sobretot en les edats més joves, però que es pot 
complementar creativament amb una interacció digital amb xarxes cada vegada més 
ràpides i amb més capacitat en què la virtualitat real i la interacció sincrònica amplien el 
camp d’aprenentatge i experimentació? Esclar que caldrà formar en aquest sentit els 
ensenyants (els alumnes ja en saben o ho aprenen de pressa) i potenciar la infraestructura 
digital dels centres educatius. Però així va ser quan va caldre produir milions de llibres de 
text per expandir l’educació més enllà de les elits que la rebien. 

Caldrà plantejar si volem reproduir un passat que ha quedat malmès o innovar cap a un 
futur que no sigui nostàlgia resignada, sinó transformació cap a una nova etapa de 
l’experiència humana. 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200523/481327857435/reconstruccio-o-
transformacio.html 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200523/481327857435/reconstruccio-o-transformacio.html
https://www.lavanguardia.com/opinion/20200523/481327857435/reconstruccio-o-transformacio.html
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SOMOSCONFER: LA VIDA RELIGIOSA ANTE EL COVID-19 
 

IVICON. 28 de mayo de 2020  

 

Ya está disponible en nuestra web el número 20 de la revista SomosCONFER. 
Este número hemos querido dedicarlo a cómo la Vida Religiosa se ha enfrentado a la 
pandemia mundial del COVID-19. Estas páginas están acompañadas por la imagen de una 
jaula y un árbol, que busca simbolizar a los religiosos cuya esperanza emerge de su raíz, 
de su ser consagrados, y guardan la llave para contagiarla al mundo incluso cuando parece 
que no cabe motivo para esta virtud teologal que acompaña a la caridad y la fe como las 
otras  ramas de su ser y  hacer. 
 

Como destaca nuestro Vicepresidente Jesús Díaz Sariego, 
“muchos cristianos anónimos están a la altura de las 
circunstancias y saben responder con entrega a las 
necesidades de los demás. Los religiosos/as, sacerdotes y 
demás miembros de la Iglesia, a través de las Instituciones 
eclesiales que sostenemos, hemos puesto a los ‘otros en el 
centro’ y privilegiado ‘el bien común’. Durante esta pandemia 
lo podemos constatar. Esta es la fortaleza y esperanza que 
‘sostienen el alma del mundo’. Doy fe de ello.” 
 
Todos los testimonios recogidos sobre el COVID-19 y la Vida 

Religiosa podrás leerlos en el siguiente enlace. 
SomosCONFER se edita también en papel y se distribuye encartada junto con la 
revista Vida Nueva  

 

HISTÒRIES D’ESPERANÇA DE LES ENTITATS SOCIALS DES 

DEL CONFINAMENT 
 

Eines per l'esperança. Setmana 29 de maig 
El Centre Obert Rialles treballa per donar respostes 
integrals a les necessitats detectades en l’àmbit de la 
infància i l’adolescència a Santa Coloma de 
Gramenet, fruit d’un treball de recerca constant, de 
reflexió social i educativa, i de compromís en la millora 
de la qualitat de vida d’infants, adolescents, joves i les 
seves famílies. 

La Fundació Champagnat és la titular del servei. 
 
Manel Martín, com a representant de la tasca social dels maristes, va destacar l’espurna 
d’esperança del centre Rialles en col.laboració amb Càritas a Santa Coloma de Gramanet 
que aten uns 90 nens. Ara l’acompanyament pedagògic ha estat a distància, i el suport 
psicològic a les famílies s’ha incrementat amb la distribució de 2.000 àpats gràcies a les 
donacions dels súpers, banc d’aliments… “Ens omple de joia veure com el servei s’ha 
engrandit. Les persones en moments crítics donen tot el que tenen”, afirma. També destaca 
l’enorme esforç d’educadors i voluntaris per ocupar-se de joves sense les mesures de 
protecció adequades. 

http://confer.es/991/activos/texto/8488-somosconfer20-ok.pdf
https://www.vidanuevadigital.com/
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FRANCESC TORRALBA: "LES CRISIS ENS PERMETEN VEURE 

L'ESSENCIAL" 
 
Catalunya Religió 
02/06/2020 
 
La crisi pandèmica amb motiu de la Covid-19 ha posat potes enlaire el món sencer. S'han 
aturat sistemes, institucions i persones. Però també ha posat de relleu un seguit de valors 
latents que passaven desapercebuts en la voràgine rutinària i diària. El filòsof i professor de 
la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, acaba de publicar, 
en plena pandèmia el llibre 'Vivir en lo esencial. Ideas y preguntas después de la pandemia'. 
Els beneficis i drets d'autor de l'obra van destinats íntegrament a a Aldeas Infantiles.  
 
Les crisis, afirma Torralba, "ens donen una oportunitat per fer una espècie d'auditoria 
existencial, per aturar-nos i pensar com vivim". També per pensar en el futur, recorda, 
pensar "en com volem viure i què hem après de la situació viscuda".  

 
L'experiència de crisi ha estat objecte d'una llarga reflexió filosòfica. Paraula d'origen grec 
que significa canvi, tranformació, o moment de transició, la crisi és aquest moment que 
estem vivint, en què "un món acaba i comença un altre", un temps en què parlem de 'nova 
normalitat', i en què es tracta de pensar "què ens passa als éssers humans quan 
experimentem una crisis". 
 
La crisi, explica el professor, "sempre és una ocasió que ens deté, i quan ens detenim 
pensem, i quan pensem, ens auditem". I pensant poden esdevenir-se tres vies. La primera, 
reconeix Torralba, "que auditant la pròpia vida, s'arribi a la conclusió que la vida és un 
fàstic". Això és terrible, explica, "però és també una ocasió per canviar i fer-se preguntes". 
La segona opció és la de concloure "que la vida que portes ja t'omple, et plenifica en tots 
els àmbits". Però hi ha una tercera opció, que és la més habitual, afirma, "una mena 

https://www.plataformaeditorial.com/libro/8582-vivir-en-lo-esencial
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d'esmena parcial, un sí però no", en què la feina t'omple però la parella no; els amics 
t'omplen però la relació amb les teves filles hauria de millorar.  
 
"La crisi és l'oportunitat per aturar-se, que l'actor desenvolupi el paper d'espectador, es 
dupliqui, s'analitzi, i torni a l'escenari amb la voluntat de millorar el seu paper en el gran 
teatre del món". Les crisis, explica Torralba, "són oportunitats per pensar i no podem oblidar-
les, les hem de tenir presents. 
 
Aquesta crisi pandèmica que estem vivint, recorda Torralba, alhora tindrà una crisi 
econòmica, laboral i social catastròfica. També ha provocat conseqüències desiguals en les 
persones. "Algunes han mort, d'altres no; per alguns ha estat moment per estrènyer vincles 
familiars, per desenvolupar activitats mai fetes... la crisi ha afectat molt desigualment la 
gent".  
 
El que ha subratllat en el llibre, explica, "és que la crisi quan un la viu és com un viatge a 
l'essencial, depura la mirada, descompon les màscares i et fa quedar-te amb el que et 
sosté". La crisi, afirma, "ens permet veure què és el fonamental, l'essencial". Quan tot va 
bé, confonem l'essencial amb l'accidental. "Però quan un es troba en una situació crítica se 
n'adona del que és essencial per seguir sent".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crisi també és una oportunitat per descobrir valors, "com la sobrietat o l'austeritat". 
Torralba subratlla un valor que ha emergit amb la crisi i que sovint és un valor que està 
latent, com la gratitud, l'humilitat, o la solidaritat. Parla sobretot del valor de la cura, del tenir 
cura. "Un tema del qual m'he ocupat des de fa molts anys". L'ésser humà, explica, "per 
seguir sent, necessita ser cuidat. La cura no és un luxe, és substantiva. Si un no és cuidat 
quan neix, mor. I això en context de crisi ho veiem emergir".  
 
La crisi ens ha permès constatar també la nostra vulnerabilitat. "Som molt fràgils. Un virus 
diminut ha posat potes enlaire tot el món. Ha estat una cura d'humilitat col·lectiva". El virus 
ha vulnerat moltes persones, "hem experimentat el que a mi m'agrada anomenar les 
'epifanies de la vulnerabilitat', el dolor, la malaltia, la mort d'éssers estimats, la fatiga". I 
donat que som vulnerables, "necessitem ser cuidats". I no només necessitem la cura d'un 
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subjecte individual, afirma, "sinó també la cura de les institucions i dels sistemes. Els 
problemes complexes necessiten també solucions complexes".  
 
I què significa tenir cura? "Tenir cura d'algú és estar atent a la multiplicitat de necessitats 
que té". I a Tooralba li agrada organitzar les necessitats en quatre blocs. "Les necessitats 
de tipus somàtic, psicològic, del tipus social, i necessitats d'índole espiritual". Per tenir cura 
d'algú, doncs, "cal estar atent a un cos, a una psique, a un ésser social i espiritual que et 
reclama i convoca".  
 
I tenir cura d'algú, recorda, "també és desenvolupar les seves possibilitats". Tot ésser humà 
té necessitats i també té possibilitats. Una idea de Søren Kierkegaard la de que "l'ésser 
humà és una síntesi de necessitat i possibilitat". Cadascú les seves. "I ningú vol ser només 
un receptacle de cures o fàrmacs. Tot ésser humà necessita desenvolupar les seves 
possibilitats, tot i que siguin molt poques". I això, reconeix Torralba, "no es pot fer mai sol, 
es necessita dels altres". No hi ha una sortida individualista a la crisis. "La solució a la crisis 
o és comunitària o no hi ha solució".  
 

 
La crisi ens ha permés observar com valors tan essencials com tenir cura són 
indispensables pel present i pel futur. "Quan temps trigarem en oblidar-ho?", es qüestiona 
Torralba. Aquest valor que hem redescobert es difuminarà de nou o quedarà com una 
herència i llegat positiu d'aquesta crisi? "Serem capaços de crear una ètica del tenir cura? 
De tenir cura dels sistemes, les ciutats, les institucions i les persones?".  
 
Francesc Torralba reconeix que té l'esperança que les crisis "serveixen si som capaços de 
digerir els seus ensenyaments". I el primer que hem aprés és "que el tenir cura és 
fonamental. Aquesta lliçó no la podem oblidar". 
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CORONAVIRUS: PROPUESTA DE OBISPOS EUROPEOS AL 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
CENTRADA EN LA JUSTICIA 
 
CLARISSA I. LÓPEZ. Zenit – 28 mayo 2020 
 
En el contexto de la actual pandemia de coronavirus y sus dramáticos efectos en toda la 
Unión Europea (UE), la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad 
Europea (COMECE) ofrece la propuesta de la Iglesia Católica al plan de recuperación 
formulado por la UE. 
 
Esta contribución ha sido realizada a través de la publicación hoy, 28 de mayo de 2020, de 
la declaración de COMECE titulada “Que Europa se recupere a través de la justicia”. 
 
Según una nota difundida por la comisión episcopal europea, en el citado documento se 
insta a la UE a renovar el espíritu de solidaridad y a acordar un plan de recuperación que 
sitúe en su centro la cuestión de la justicia: “Un plan de recuperación ambicioso — explica 
la declaración — sería una señal visible de que la UE y sus Estados miembros han vuelto 
a la senda de la solidaridad”. 
 

Francisco ante La Unión Europea (C) Vatican Media 

Crisis como oportunidad 
“Esta crisis puede ser una oportunidad para que la Unión Europea dé un importante paso 
adelante en la afirmación y expresión de su solidaridad, apoyando a Europa para que se 
recupere a través de la justicia ecológica, social y contributiva”, indica Mons. Antoine 
Hérouard, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la COMECE, que dirigió la 
elaboración del documento. 
 
Los prelados consideran que también sería significativo un fondo para la recuperación que 
permita a la Comisión de la UE recaudar recursos para los Estados miembros que lo 
necesiten, destinados a muchos ciudadanos que se sintieron decepcionados por el proyecto 

http://www.comece.eu/site/en/home
http://www.comece.eu/site/en/home


26 | 61 

 

europeo tras las medidas autocentradas tomadas en marzo de 2020 por los Estados 
miembros. 
 
Un programa de esta naturaleza también estaría en consonancia con el llamamiento del 
Papa Francisco para “una mayor prueba de solidaridad, también recurriendo a soluciones 
innovadoras”. 
 
Espíritu de solidaridad 
Por último, la COMECE invita a las autoridades públicas de la UE y nacionales a dar forma 
al debate sobre el plan de recuperación para el bien común, con el fin de lograr una 
“recuperación conjunta que exprese la ambición de trabajar por un futuro justo en un espíritu 
renovado de solidaridad”. 
 
“La UE tiene la oportunidad de dar un importante paso adelante para afirmar y expresar su 
solidaridad”, señala Mons. Hérouard. 
 

 
 
COMECE 
La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) está 
formada por obispos delegados por las Conferencias Episcopales Católicas de los 27 
Estados miembros de la Unión Europea. Un solo obispo representa a Dinamarca, Suecia y 
Finlandia. 
 
De acuerdo con su misión, definida en sus estatutos, la COMECE supervisa el proceso 
político de la UE en todos los ámbitos de interés para la Iglesia. 
 
Con motivo del 5º aniversario de la Encíclica del Papa Francisco Laudato si’, la Comisión 
de las Conferencias episcopales de Europa y sus socios invitan a participar hoy en la 3ª 
Jornada Europea de reflexión sobre la Laudato si’. 
 

https://es.zenit.org/articles/conferencias-episcopales-de-europa-invitan-a-la-3a-jornada-de-reflexion-sobre-laudato-si/
https://es.zenit.org/articles/conferencias-episcopales-de-europa-invitan-a-la-3a-jornada-de-reflexion-sobre-laudato-si/
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LA SOLIDARITAT SALESIANA DESTINA MÉS DE TRES 
MILIONS D'EUROS PER FRENAR LES CONSEQÜÈNCIES DE LA 
PANDÈMIA 
 
Missiones Salesianes via Flama.info. 29 maig 2020 
 
"Des de les primeres setmanes en què es va decretar el confinament moltes persones ens 
criden per veure si podem ajudar-los. Molts han perdut els seus treballs o no tenen un sou 
fix i això ha estat una bomba al mig 
de les seves llars", explica Raúl 
Acuña, des la Fundació Don Bosco 
de Perú. Un testimoni que es repeteix 
a l'Índia, RD Congo, Equador, Sudan 
del Sud, Kenya ... per una pandèmia 
que està colpejant de manera 
especial als més vulnerables. 
"Una vegada més, són les persones 
més pobres les que estan patint 
greument les conseqüències 
d'aquesta malaltia", denuncia José 
Antonio San Martín, director de 
Missions Salesianes. A la crisi 
sanitària s'ha unit una crisi 
econòmica, social i humana. El confinament a les llars i les mesures estrictes per controlar 
el nombre de contagis han deixat els més vulnerables al descobert. 
 
"Persones que treballaven en l'economia informal, migrants, refugiats, menors en risc ... 
són les persones que necessiten més suport perquè no tenen accés a necessitats bàsiques 
com els aliments, les medicines o articles d'higiene", explica San Martín. 
La solidaritat salesiana ha fet arribar, fins avui, més de tres milions d'euros per poder 
atendre les necessitats més greus conseqüència de la pandèmia global, però encara es 
necessita més suport per poder donar resposta a més persones. Per això, des Missions 
Salesianes van llançar la campanya 'Més units que mai'. "Són moltes persones les que 
necessiten del nostre suport, i aquesta vegada no volem que ningú es quedi enrere", explica 
el director de l'organització. 
 
Les necessitats que arriben dels missioners salesians de tots els continents superen ja els 
sis milions d'euros per donar suport als més vulnerables amb menjar i kits d'higiene que 
pal·liïn les conseqüències de la pandèmia a la qual el món s'està enfrontant. A República 
Dominicana, més de 20.000 persones mengen cada dia gràcies als missioners salesians. 
Més de 1.800 famílies a l'Equador reben suport i aliments. A l'Índia més de 190.000 
persones reben aliments i kits d'higiene només a la regió de Kerala. Pel que fa a Gumbo, al 
camp de desplaçats, 30.000 persones depenen de l'ajuda dels missioners. 
L'oranització dóna suport també als més propers i ha lliurat més de 37.000 mascaretes a la 
Comunitat de Madrid. 
A més, des Missiones Salesianes també estan donant suport als que estan més a prop i 
s'han lliurat més de 37.000 mascaretes FFP2 a les autoritats sanitàries de la Comunitat de 
Madrid, la més afectada d'Espanya per la pandèmia, perquè el personal sanitari pugui 
seguir desenvolupant la seva tasca contra el coronavirus amb la màxima seguretat i 
protecció. 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

 

RAMON RIBERA, CINQUANTA ANYS DE CAMINAR, SAVIESA I SERVEI 

Per Catalunya Religió. 01/06/2020 

“Em sento més a prop de Déu en un cim, que tancat en un lloc confortable” 

 

(Josep Gordi –CR) Aquest dilluns 1 de juny en Ramon Ribera celebra cinquanta anys com 
a monjo de Montserrat. Tal com ha dit en una entrevista recent a la televisió de Montserrat, 
li agrada passar desapercebut. Malgrat el seu sincer desig, crec que és de justícia posar 
damunt la taula alguns dels seus valors i de les seves obres. 

Vaig conèixer en Ramon a la Casa d’Espiritualitat del Miracle. En concret, en un dels tallers 
estacionals de Natura i Espiritualitat que ell coordinava, conjuntament amb en Vicenç 
Santamaria, també monjo de Montserrat i en Josep Maria Mallarach, consultor ambiental.  

Amb ell he compartit les pregàries de laudes o vespres al santuari del Miracle, eucaristies 
sentint el sol a la cara al tenir com altar el roc de la Mare de Déu, benediccions dels quatre 
termes des de la masia de sant Diumenge, caminades contemplatives pels entorns del 
santuari, passejades tranquil·les a la recerca d’orquídies o per gaudir de la monumentalitat 
d’algunes pinasses del Solsonès i, en una ocasió, vam caminar plegats des del monestir de 
Valvanera, a La Rioja i situat en una estreta vall de la serra de la Demanda cap a la seva 
carena, per gaudir de la pau de la muntanya. Recordo que un dels fets més sorprenents 
d’aquella estada, a part de caminar plegats amb en Ramon, va ésser trobar-me que la Verge 
que es venera en aquest monestir –i que és la patrona de La Rioja– apareix dins d’un roure.  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ramon-ribera-marine-mes-a-prop-deu-caminant-cim
https://abadiamontserrat.cat/dilluns-1-de-juny-renovara-els-vots-monastics-davant-el-p-abat-i-la-comunitat-benedictina/
https://abadiamontserrat.cat/dilluns-1-de-juny-renovara-els-vots-monastics-davant-el-p-abat-i-la-comunitat-benedictina/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/polemic-trasllat-esteles-menhirs-miracle
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Ara bé, per damunt de tot, del que he gaudit més ha estat del seu somriure i amabilitat en 
el servei als altres. Tot això s’evidenciava a l’hora dels àpats de la casa d’espiritualitat del 
Miracle quan ell sempre estava atent a les necessitats de cada taula. Afortunadament, vaig 
aconseguir que s’incorporés, només un parell d’anys, com a professor al Postgrau sobre 
Significats i Valors Espirituals de la Natura que promou la Fundació de la Universitat de 
Girona i que tres dels seus mòduls s’imparteixen a la Casa d’Espiritualitat del Miracle. En 
aquest marc, tots vam gaudir de la seva saviesa i de la seva esmolada ironia. En el marc 
del postgrau, sempre participava en la sessió de benvinguda del primer divendres, on ens 
explicava els trets del lloc sant i les normes de la casa d’espiritualitat. Hi posava tanta ironia 
en les seves explicacions, que un dia va recalcar-me, en privat, que no patís ja que ell era 
creient! 

En el seu recorregut vital hi ha tres elements clau. En Ramon és un gran caminador de valls 
i muntanyes, un estudiós de la Bíblia i, sobretot, dels salms, i un servidor cap als altres. Tot 
seguit, analitzarem aquestes tres vessants a partir de les seves paraules extretes de 
diferents entrevistes que ha concedit. 

  

“Volia saber si tantes hores de caminar en solitud em posaven nerviós” 

Per comprovar que en Ramon ha estat un gran caminador, només cal llegir el que va dir en 
una entrevista a la revista Vèrtex, on explicà que anava caminant “de Montserrat a 
Barcelona, a la catedral, eh! Abans havia fet molt de Montserrat a Sant Llorenç anar i tornar, 
o un dia vaig anar del santuari de Lord seguit fins a Montserrat, pel Miracle i Pinós. També 
vaig a Manresa caminant si hi he de fer algun encàrrec que no requereixi que vagi ben 
arreglat”. 

En els seus inicis al monestir de Montserrat explica que també va practicar l’escalda: “Quan 
vaig arribar a Montserrat el 1968, no hi havia els suports de muntanya que ara hi ha. Calia 
fer rescats, sobretot d’escalada o d’excursionistes extraviats, i els monjos sortíem els 
primers en cas d’alarma. Vaig escalar de l’any 1969 al 1975. Com a darrera escalada vaig 
pujar al Cavall Bernat amb el pare Salvador Plans, que hi celebrà una missa”. 

En una entrevista recent a Catalunya Religió ens deia: “Quan poses en joc la part espiritual 
és quan t’enriqueixes més. Un mes abans de fer el camí de Sant Jaume vaig fer una prova 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/postgrau-espiritualitat-natura-tambe-a-vall-nuria
https://www.catalunyareligio.cat/ca/postgrau-espiritualitat-natura-tambe-a-vall-nuria
https://www.catalunyareligio.cat/ca/salms-son-obra-poetica-perfectament-estructurada
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ramon-ribera-marine-mes-a-prop-deu-caminant-cim
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/styles/imatge3x3/public/node_images/ramon-ribera-miracle2.jpeg?itok=oS_WdpHL
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o una mena de revalida abans de sortir. Vaig voler anar i tornar tot sol, des del monestir de 
Montserrat, a la Mola del massís de sant Llorenç del Munt. Volia saber si tantes hores de 
caminar en solitud em posaven nerviós o sabia mantenir la calma. Si soc capaç de dominar 
el cos i el pensament vol dir que puc fer un esforç molt fort de dies i dies”. I en una 
altra entrevista a la revista Núvol deia sobre el caminar: “Al retaule del Miracle, a la part 
baixa, veuràs que hi ha quatre sants. Dos van amb sabates, els de la dreta,  i els altres dos, 
a l’esquerra, van amb sandàlies. És allò que dèiem, la vida com a camí. Els que porten 
sabates ja han arribat al seu destí. Al segle XVI les sabates no serveixen per a caminar. 
Aquests dos sants han arribat a la realització. Els altres dos, els que van amb sandàlies, 
estan en procés, caminen”.  

Resultat de la seva estada al monestir de Montserrat ha publicat: Camins i canals de 
Montserrat i Caminant per Montserrat. Producte dels tres anys passat  al monestir de sant 
Miquel de Cuixà va publicar: Ascensions al massís del Canigó i Travessies pel massís del 
Canigó i després de fer el camí de Sant Jaume va aparèixer: A peu pel camí de Sant Jaume, 
des de Montserrat. 

 

Estudiós de la Bíblia 

En Ramon també és un gran estudiós de la Bíblia i doctor en literatura hebrea antiga 
després de passar per Roma i Jerusalem. A l’entrevista a Vèrtex ens parla de la seva estada 
a Jerusalem: “Vaig tenir la sort de fer un curs a la Universitat de Jerusalem en el qual hi 
havia una matèria que es deia arqueologia i geografia i només la podíem treballar agafant 
un mapa i trepitjant el terreny. Aleshores va ser quan vam anar al Sinaí. Recordo que hi 
vam pujar de nit per veure la sortida del sol; el guia israelià deia que aquell era el paisatge 
més bonic del món, però jo feia poc havia passat una nit a la cova Russell al Vinhamala i 
vaig pensar que potser no n’hi havia per tant perquè aquell racó del Pirineu és d’una gran 
bellesa. Del Sinaí el que em va sobtar més va ser el silenci d’un paisatge de roca i sense 
aigua”. 

Producte de la seva passió pels textos sagrats ha publicat: Llegir la Bíblia. Pla de lectura 
en tres anys, Els Salms, pregària de l’església i Llegir l’antic testaments en dos volums.  

“No som hotelers, som monjos!” 

Pel que fa a la seva vocació de servei als altres, només us puc parlar de la seva etapa al 
davant de la Casa d’Espiritualitat del Miracle que va regentar deu anys. A l’entrevista a la 
revista Núvol deia: “A la Casa d’Espiritualitat; hi acollim molta gent, desconeguts. Un 
desconegut és un misteri; Déu és un misteri, el misteri; per tant el desconegut, d’alguna 
manera, és Déu. Això és el que intentem fer aquí, acollir. Però no som hotelers, eh! (riu). 
Som monjos, acollidors de Déu, contempladors de Déu”.  

https://www.nuvol.com/musica/ramon-ribera-un-monjo-en-el-cami-del-grand-tour-47647
https://www.nuvol.com/musica/ramon-ribera-un-monjo-en-el-cami-del-grand-tour-47647
https://www.nuvol.com/musica/ramon-ribera-un-monjo-en-el-cami-del-grand-tour-47647
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En una conversa feta fa anys i que, afortunadament, vaig gravar, em va explicar com va 
començar el taller Natura i Espiritualitat al Miracle: “El 2007 ens vam trobar en Vicenç 
Santamaria, en Josep Maria Mallarach i jo i al llarg d’un any vam preparar com serien 
aquests tallers. També cal ressenyar que les primeres trobades van ser molt diferents de 
les dels darrers anys. Nosaltres vam aprendre molt. També cal dir que vam començar com 
si fos un llibre sense guió i, per tant, busques quina és la millor fórmula. Cal dir que en aquell 
moment ningú feia res de semblant. Sabia que Austràlia feien quelcom similar, però no vaig 
arribar a tenir-hi relació. Per tant, a nivell europeu érem pioners. Des del primer dia vam 
tenir clar que l’objectiu era viure la Natura de forma contemplativa amb el pas de les 
estacions. Vam insistir en els aspectes vivencials i sensitius i menys en la part intel·lectual. 
Malgrat que nosaltres som cristians eren uns tallers oberts a qualsevol tipus de creença 
religiosa, és a dir, sempre ha existit una visió més ecumènica. Per exemple, malgrat que 
l’eucaristia dels diumenges era part del programa hi havia moltes maneres de participar-hi. 
L’objectiu era que les persones visquessin una experiència profunda de Natura. Han estat 
nou anys fent aquests tallers i, aproximadament, hi han passat unes quatre-centes 
persones. Pensa que al llarg d’aquests anys jo mateix he canviat la meva percepció de la 
Natura. Sempre he caminat, però ara miro el que m’envolta amb uns altres ulls. Ara em 
trobo un pit roig i, sense paraules, parlo amb ell. Abans no ho hagués fet. Ara em sento més 
immers, tot i que la radicalitat contemplativa no va amb el meu temperament”. 

Gràcies Ramon per ésser com ets i dedicar una part dels teus aprenentatges en les 
muntanyes i els textos sagrats a la divulgació i per fer de la casa d’Espiritualitat del Miracle 
un lloc on et senties ben acollit i estimat. En definitiva gràcies per sembrar tantes llavors en 
el teu caminar i cuida’t molt! 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ramon-ribera-cinquanta-anys-caminar-saviesa-servei 

 
 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/ikebana-es-un-trampoli-a-la-bellesa-de-deu
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ramon-ribera-cinquanta-anys-caminar-saviesa-servei
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“En la pregària i en l’acció sempre 

estem al costat del nostre poble”  

 Entrevista a Esperança Atarés, abadessa 

 
EL PUNT AVUI 30 maig 2020 MIREIA ROURERA 

 

 El monestir de Sant Pere de les Puel·les ha celebrat els 75 anys de la 
consagració de l’església actual a Sarrià. I fa 1.075 anys que es va fundar a 
Barcelona 
 

D’aquí a pocs dies, el 16 de juny, farà 
1.075 anys que el bisbe de Barcelona 
Guilarà va consagrar la primitiva església 
del monestir de Sant Pere de les 
Puel·les, el primer de Barcelona. El 
monestir estava situat fora de la muralla 
romana i no va ser fins que el rei Jaume I 
va fer construir les noves muralles 
seguint el camí de les actuals rondes de 
Sant Pere, Sant Pau i Sant Antoni, que el 
monestir hi va quedar a dins. Avui aquell 
primer monestir és la parròquia de Sant 
Pere de les Puel·les i aixopluga i guarda 
una de les places més antigues de la ciu-
tat i avui amb més moviment. El 1835, per 
l’exclaustració i la desamortització, les 
monges van marxar d’aquell monestir i 
se’n van anar a Sarrià, on el 13 d’agost 
del 1879 es va fundar el monestir actual 
(“Aleshores era enmig dels camps”, diu 
l’abadessa). Les monges, per les succes-

sives guerres i revoltes, no van tenir estabilitat fins acabada la Guerra Civil. Un cop finalit-
zada la guerra i coincidint amb el mil·lenari, el 6 de maig del 1945 –ara ha fet 75 anys–, es 
va consagrar la reconstruïda església al carrer d’Anglí. 

Moltes felicitats, abadessa! 

Moltes gràcies, és una gran alegria poder celebrar aquests aniversaris malgrat que per 
culpa del coronavirus ho hem hagut de celebrar en estricta intimitat. Volíem fer una gran 
celebració i una taula rodona i altres xerrades sobre la nostra història, que no està detallada 
del tot, però no ha pogut ser..., però la joia ja ha estat arribar als 75 anys de la consagració 
de l’església actual i als 1.075 de la fundació! 
 
La vostra història no està prou explicada? 

No s’ha fet un estudi detallat sobre la història del nostre monestir i molts documents es van 
perdre durant la Guerra Civil; molta gent que guardava documents els va cremar per por. 
Per això volíem organitzar xerrades amb historiadors i estudiosos, per parlar-ne. 

https://www.elpuntavui.cat/societat.html
https://www.elpuntavui.cat/societat.html
https://www.elpuntavui.cat/imatges/59/35/alta/780_0008_5935469_ffbf61a5f95222e2e88908edefb3d7bf.jpg
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Quantes monges sou ara? 

Vint-i-una, i la majoria són molt grans, per això durant la pandèmia hem vigilat molt. Una 
germana ha tingut el coronavirus, va haver de ser ingressada al Clínic, després es va estar 
en un hotel sanitari, però ja està bé. Estem bé totes, resistint i pregant pel nostre poble, un 
sentir que hem rebut d’herència de les germanes que ens han precedit. 
 
Des del 945 formeu part de Barcelona. 

Ens sentim molt barcelonines i a més sempre hem estat al costat de la nostra gent i el nostre 
país. En tot el que el nostre poble ha viscut, nosaltres hi hem estat al costat, en la pregària 
i amb fets [entre altres accions, van sortir al carrer per protestar per la sentència del procés, 
l’octubre passat, i a les portes del monestir van penjar cartells demanant la llibertat dels 
presos polítics]. 
 
Vostè sempre ha estat una gran lluitadora. Venia del moviment obrer, va participar en 
vagues i manifestacions, va ser perseguida pels ‘grisos’ i fins i tot va ser detinguda, 
a finals dels seixanta. 

Em vaig fer militant de la JOC i a partir d’aquí vaig anar introduint-me en el moviment obrer, 
perquè jo vinc de classe obrera i això em va fer comprometre des de molt jove amb la gent 
que treballava. Vaig entrar a la Camy, l’empresa de gelats, on vam organitzar una vaga que 
va ser molt sonada. Sempre vaig treballar i treballo encara pels drets humans i totes les 

injustícies que es feien alesho-
res, algunes de les quals encara 
continuen. Avui hi ha molta gent 
mal pagada, hi ha gent que cobra 
tan poc que és impossible viure, 
i amb aquesta crisi encara més. 
 
Va estar molt a prop del MIL, el 
Moviment Ibèric d’Allibera-
ment, en què militava Puig 
Antich. 

Jo tenia relació amb CCOO, 
després vaig estar als Grups 
Obrers Autònoms (GOA) i 
col·laboràvem amb el MIL del 

Puig Antich, que donava suport logístic als grups obrers en la seva lluita. Quan el van matar 
a la Model, vaig tenir un impacte tan gran que tota la meva vida va canviar. De fet, la meva 
conversió té el seu origen precisament en la mort d’en Puig Antich, perquè després d’allò 
no vaig ser la mateixa, aquell crim em va provocar una gran reacció. Dos anys després, 
vaig entrar com a postulant al monestir. 
 
Des que vostè va fer-se monja i va ingressar al convent, l’any 1976, fins a l’actualitat, 
la vida religiosa ha canviat molt. 

Molt. Però jo crec que seguir Jesucrist ens porta a seguir el moment que estem vivint. La 
vida religiosa és viure el moment i crec que això és el que estem fent tots, tant els consa-
grats que fan una vida més activa, que són la majoria, com les i els que fan més vida con-
templativa, com nosaltres. Però estem en comunió completament amb els altres religiosos 
i religioses perquè tots el que volem és donar resposta a la nostra societat, cadascú seguint 
el seu carisma. Ara, que hem de repensar la vida religiosa i adaptar-nos als nous temps i 
canviar coses?, això també. 
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LESTONNAC: "VIURE EN COMUNITAT ÉS UNA GRAN 

FORTALESA" 
 

Glòria Barrete 
Catalunya Religió. 21/04/2020 
 
Sis setmanes de confinament. Sis setmanes en què els sentiments han anat evolucionant, 
passant de l'ensurt inicial, a l'angoixa, al desconcert i a la incògnita. Si confinar-se no és el 
mateix per a una persona sola, que per a una família, que fer-ho amb nens, o sense, tampoc 
ho és fer-ho en comunitat, com és el cas de moltíssimes congregacions i ordes religiosos 
de casa nostra. Comencem un repàs per algunes de les congregacions religioses catòliques 
catalanes per saber com estan, com ho viuen i com s'han organitzat.  
 
La Luz López és religiosa de la Companyia de Maria - Lestonnac. Reconeix que el 
confinament i la vivència en plena pandèmia de la Covid-19 "depèn molt de les 
característiques de les comunitats", ja que no és el mateix viure en una comunitat "amb 
persones grans i infermeria" que fer-ho en una comunitat com la seva, "inserida en un barri 
amb molta fragilitat social". En qualsevol cas, explica, "totes ho hem viscut d'igual manera 
en intensitat, preocupació, i després amb esperança". 
 
Esperança, afirma, perquè per a elles "viure en comunitat és una gran fortalesa". Coneixen 
gent al barri que saben que viuen sols i soles, i inclús gent de les seves pròpies famílies, és 
per això que viure en comunitat, "tot i que costi després de tants dies", és una fortalesa. 
 
A nivell congregacional, el coronavirus no els ha passat factura en morts, afortunadament. 
La Luz explica que en el darrer comunicat de la General a Roma, se'ls informava que a llocs 
com Haití, Àfrica o Àsia, miraculosament, no tenen cap cas. "I diem miraculosament perquè 
allà hi som a primera línia i en contacte directe. No ho entenem, però ho agraïm 
profundament". 
 
En el cas de Catalunya, la congregació va tenir un cas entre les germanes que va resultar 
ser lleu i va poder ser atès per la comunitat. "Hi havia possibilitat de fer un confinament dins 
del confinament. No ha estat dur per a nosaltres tant com en d'altres congregacions que sí 
sabem que la Covid-19 ha fet molts estralls". 

Glòria 

Barrete 
periodista de Catalunya Religio ha 

fet una sèrie d’entrevistes a 

diverses congregacions, que ha 

anat publicant al web de 

catalunyareligio.cat. Ara en fem un 

recull. 

https://companiademaria.org/
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El confinament, però, ha estat un aturar-se de cop, que per altra banda, "no ens ha anat 
gens malament". Luz reconeix "que el món anava a un ritme frenètic i insostenible". Les 
religioses de la Companyia de Maria es descriuen com a contemplatives en l'acció, però 
amb tot, recorda, "s'ha d'estar molt atent perquè el ritme de la vida no t'engoleixi".  
 
Aquests dies, afirma López, comentaven en comunitat que han viscut una Quaresma i 
Setmana Santa úniques. "La litúrgia ha anat tan acompassada amb la realitat, que ens hem 
endinsat en la liúrgia amb un sentit i una profunditat absolutes". Luz reconeix que això les 
ha ajudat també "a veure la realitat amb clau de Pasqua i de Vida, i des d'una òptica 
diferent".  
 
Moltes congregacions religioses s'han posat al servei de moltes comunitats. Retransmetent 
misses per streaming o realitzant els oficis de Pasqua per Youtube. "Hem seguit amb una 
atenció especial les retransmissions del Vaticà, però esperem també que l'Església vagi 
donant passos i que les comunitats femenines puguem també crèixer en aquest tipus de 
propostes, però de moment som més clients que proveïdors".  

 
Com a comunitat estan immerses en la comunitat parroquial del barri. "Hem acompanyat 
molt la gent de la parròquia. Fem seguiment d'aquella gent que sabem que ho passa 
malament. Hem viscut la comunitat al 100%". 
 
A nivell educatiu, i depenent de cada context, Luz explica que el confinament els ha permés 
fer un acompanyament més profund a les famílies. "Prioritzem potser altres objectius que 
no només els instructius". Truquen, s'interessen per les famílies. "Sabem que molta gent 
viu al dia, que cada dues setmanes canvien de número de telèfon, i alguns costa trobar-
los". La prioritat, però, ha estat saber com es troben i gestionar tràmits i ajudes per a ells, 
sovint per al material més elemental. "Els equips educatius s'han mogut a l'extrem per 
ajudar en el necessari". I en altres llocs on potser les famílies tenen més eines per seguir el 
curs, s'han impartit classes i s'ha acompanyat el curs d'una altra manera.  
 
A nivell d'iniciatives personals n'hi ha hagut moltes. "Si no se m'acudia a mi, se li acudia a 
una altra germana. Hem estat molt proactives i no hem perdut el temps". Portar menjar a 
algú que no en té o no pot, cuidar-se els uns als altres. "Som una parròquia molt fraterna i 
tant nosaltres cuidem com la resta de feligresos ens cuiden".  
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I és que l'acompanyament i la comunicació, afirma Luz López, en 
ple confinament és clau. "Una cosa és estar confinat i una altra 
molt diferent és estar aïllat o sol". El confinament ha fet que a la 
seva congregació s'obrissim més les comunitats. "Jo treballo en 
temes de comunicació i el teletreball i les vídeo-trucades no són 
noves per a mi. Però hi ha comunitats que no eren tan 
tecnòlogiques. Ha estat un repte i una alegria poder contactar 
amb tothom. Ens hem gravat vídeos, els hem enviat, en clau molt 
interna, igual que a la resta de famílies". 
Luz López després de sis setmanes de confinament i pandèmia 
creu que "la vida té mecanismes mil vegades més creatius que 
els nostres". Confia en que, segurament, fora de les nostres 
planificacions, "la vida ens oferirà mil oportunitats de refer-nos". 
Hi ha una massa crítica de gent, afirma, "que ja està assentada 
en altres valors". I tot i que reconeix que el cost és veritablement 
molt alt, el cost de no canviar ho és encara més. "El món que portàvem comportava un cost, 
sovint amagat, que no era tampoc tolerable. Posar-nos en una altra perspectiva crec que 
serà la clau". 
 
 

LA SALLE: "HEM HAGUT DE REINVENTAR-HO TOT EN UNA 
SETMANA" 
 
Glòria Barrete 
Catalunya Religió. 29/04/2020 
 
Set setmanes de confinament permeten començar a consolidar certes rutines. També dins 
les congregacions i ordes religiosos s'han adaptat algunes pràctiques amb motiu de la 

pandèmia de la Covid-19. Continuem el nostre 
repàs per la vida religiosa de casa nostra per saber 
com ho viuen i què estan fent al respecte. 
 
El visitador auxiliar de La Salle Catalunya, Josep 
Canal, explica que l'inici del confinament va ser 
"semblant al de qualsevol família". Anaven seguint 
la informació i anaven clausurant activitats, fins al 
punt d'haver d'anul·lar-ho tot. "Aquella setmana 
prèvia al 13 de març ja era tensa", reconeix, "no 

sabíem si saludar-nos entre nosaltres, si donar-nos la mà o no". Tot i això, reconeix amb 
molta esperança que a Catalunya La Salle no ha tingut cas cap de coronavirus. A la resta 
de l'Estat la congregació ha tingut cinc malalts pel virus, "que ja estan curats". 
 
Els Germans de La Salle Catalunya tenen la infermeria a la casa de Cambrils. Allà les 
msures són molt estrictes. "La casa està tancada i només entra el personal". Abans hi havia 
un germà que anava a la farmàcia, "ara ni això", sinó que la farmàcia ve a casa. De moment, 
afirma Canal, "tothom està bé, el personal d'allà està molt preparat i té totes les proteccions 
necessàries". Els metges del CAP els truquen i fan el seguiment de tots els germans de la 
infermeria. 
 
Pel que fa a la resta de comunitats, Canal reconeix que ells tenen una certa sort en el 
confinament. "Vivim en escoles i qui té ganes de caminar disposa de corredors llarguíssims 
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per fer-ho, o compta amb el pati per poder donar voltes". Algunes comunitats viuen també 
en pisos, però són una minoria a La Salle. 
 
Els religiosos, però, en general són població de risc. Canal afirma que la congregació es va 
preguntar què es podia fer. Des de la Unió de Religiosos de Catalunya es va animar les 
comunitats a telefonar gent, i a La Salle ho fan. "Als germans els hi he dit que per telèfon el 
virus no passa així que vaig convidar tothom a trucar gent. Com molts han estat mestres 
d'escoles o educadors i han passat per moltes escoles, he demanat que truquin companys 
d'aquella època que ara ja són mestres jubilats i alguns són solters i d'altres vidus o vídues". 
Li consta que s'està fent perquè alguns germans ho han expressat. "S'agraeix sempre una 
trucada d'algú que treballava amb ells a l'escola".  

 
Set semanes de confinament també permeten Josep Canal parlar sobre el neguit, la por o 
el respecte davant del virus. "La primera setmana, a nivell comunitari, va ser tensa. Hi havia 
molta precaució i neguit quan veies que algú estossegava, era un fenòmen molt humà". 
Personalment, explica, no té por a morir. "Puc agafar aquesta infecció com podria tenir 
qualsevol altra malaltia. És la situació que un mateix pren davant la vida al final". És humà 
que es tingui aquesta alerta, recorda, "no tinc por, respecte sí".  
 
A nivell escolar també ha estat un repte. "No només per a La Salle, sinó per a tothom". Els 
mestres i professors i algun germà que encara fa classe s'han espavilat, "i molt". Josep 
Canal cada setmana truca les comunitats per saber com estan. Els directors de comunitat 
que són també profes ja l'avisen que potser a l'hora que truca tenen classe per 
videoconferència amb els alumnes. "Hem hagut de reinventar l'escola en qüestió d'una 
setmana i com sembla que va per llarg ens servirà d'experiència positiva segur". També 
alguns centres escolars han imprès material sanitari i han fet donacions. 
 
Durant la Setmana Santa La Salle va aprofitar per fer recés a casa. Normalment la Setmana 
Santa és el període escollit per fer recessos personals. "En comptes de marxar a algun 
monestir o casa a fer el recés es va convidar a viure la Setmana Santa de manera més 
pausada, i a casa".  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/centres-salle-catalunya-imprimeixen-material
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A nivell d'obra social la Salle compta a Catalunya amb la Fundació Comtal, que ha hagut 
de tancar els locals, però continua fent acompanyament familiar i escolar. "Malauradament 
la bretxa digital existeix", explica Canal, "i amb els que hem pogut hem facilitat material, tot 
i que avui dia amb el mòbil es pot videotrucar arreu".  
 
Pel que fa als pisos d'emancipació i els pisos residencials que gestiona La Salle funcionen 
al 100%. El seu CRAE es troba al carrer Tantarantana de Barcelona, en un carrer molt 
estretet. "Viure allà s'hagués fet dur", reconeix. Per això la primera setmana abans del 
confinament els educadors es van moure per demanar permisos al Consorci i parlar amb 
els pares d'aquests infants. "Es va aconseguir poder traslladar temporalment el CRAE a la 
casa de Sant Martí Sesgueioles". Allà hi són des del 14 de març. De fet no estan pròpiament 
a la casa sinó en una caseta que es troba en el recinte i a la casa fan l'escola en una sala 
habilitada i els hi han deixat també la sala de televisió. "Altres centres residencials de 
Barcelona sabem que ho estan passant malament. Hi ha infants que s'han infectat i 
imagineu-vos haver d'aïllar un infant en una habitació on tot és doble i compartit".  
 
Amb certa mirada cap el futur, Josep Canal reconeix que li agradaria que les coses 
canviessin però que, tal i com està la societat i el món del benestar, no sap si canviarem 
quelcom. "Ens hem creat moltes necessitats i ens costa tirar enrere", afirma, "ho volem i ho 
necessitem tot", tot i que sap que al primer món s'ha portat tot amb certa dignitat. 

 
Pateix, i molt, per com ho estan ja vivint altres països més desafavorits. La ONG de La Salle 
a nivell d'escoles ha llançat una campanya a les xarxes per donar resposta a aquestes 
necessitats internacionals que van sorgint pel Covid-19. També a Catalunya han vist com 
un dels seus missioners que va venir aquí de vacances no ha pogut tornar al país on fa la 
missió. "Volia tornar però no va poder". Aquest missioner treballa en un centre d'infants a 
Costa d'Ivori, i tot i tenir el cor allà, no hi ha cap avió que arribi de moment. I en aquests 
països, recorda Canal, "no és només el problema del virus, sinó la fam".  
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ESCOLA PIA: "LA PANDÈMIA TRANSFORMARÀ LA NOSTRA 
CULTURA?" 
 
Glòria Barrete 
Catalunya Religió 06/05/2020 
 
Dins de tota aquesta adaptació amb motiu del confinament i la pandèmia han sorgit 
nombroses iniciatives des de molt a l'inici, iniciatives petites, anònimes, i d'altres més 
vistoses i publicitades. Per exemple la parròquia de Sant Josep de Calassanç, al costat de 
l'Hospital de Sant Pau, té Càritas molt activa perquè hi ha allà gent molt tocada. A la 
parròquia del Carme del Raval també de seguida han sorgit iniciatives. El divendres 13 va 
començar el confinament escolar i el 14 ja van inaugurar el blog per no perdre el contacte 
amb els fidels. Dos o tres dies després van començar les misses per Youtube, i 
posteriorment van decidir tocar campanes a les 20h en agraïment al personal sanitari, i 
cada dimarts per Youtube convoquen una pregària de l'amistat. "És un no parar", reconeix 
Pini. 

 
També s'ha fet seguiment telefònic de centenars, "sense exagerar", d'avis i àvies que saben 
que estan sols. "No t'exagero si dic que aquí a la meva comunitat fem una seixantena de 
trucades diàries per saber com estan, parlar una estona i preguntar què tal el dia". Aquest 
acompanyament la gent el valora molt i fins i tot han tingut alguna petició a través del blog 
parroquial perquè truquessin a alguna persona o familiar. "No sabem qui són però ho fem 
perfectament com a acompanyament telefònic".  
 
L'Escola Pia de Catalunya també ha entrat a la xarxa solidària de la Unió de Religiosos de 
Catalunya. Es va proposar posar al servei tots els recursos, tant materials com humans, i 
s'hi van sumar. "Hem rebut vàries crides i algunes les hem pogut respondre". Un dels 
exemples admirables, explica, ha estat el de la comunitat de Santa Eulàlia, d'on eren els 
que han mort per coronavirus. Hi havia un grup d'avis de Sant Joan de Déu que estaven 
fent mascaretes i tenien la màquina de cosir trencada. A la xarxa de la URC va arribar 

https://www.youtube.com/watch?v=gREk9xsmUfE&feature=youtu.be
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aquesta petició. Pini la va rebotar a aquella comunitat perquè sabia que tenien una màquina 
prou nova, i de seguida van dir que sí, acabats d'enterrar els germans d'aquella comunitat. 
"En aquella comunitat només en quedaven dos, un de quasi 90 anys i un altre de 60. En 
una situació com aquesta i després d'aquell trasbals un podria haver dit que no, s'entendria 
perfectament, però res més lluny de la realitat". Van trobar i desinfectar la funda, i es van 
posar en contacte amb aquell grup.  
 
A nivell educatiu també s'ha treballat amb una intensitat i rapidesa molt grans. El 
departament d'informàtica va arreglar-ho tot per poder crear una escola virtual i els 
professors s'hi han bolcat en massa. També tenen Escola Pia a Salt, on la bretxa digital és 
molt acusada. Però aquella escola és d'infantil i en molts casos s'ha optat per proporcionar 
dispositius de les pròpies escoles i connexió a Internet. El treball que es fa més és de 
contacte amb les famílies.  
 
També una altra escola petita, a Moià, ha viscut coses maques. "Els mestres van saber 
d'algunes famílies que tenien ordinador però no xarxa. Es posaven d'acord i els professors 
que vivien a prop d'aquests alumnes, de nit perquè no se'ls veiés, imprimien les feines o 
dossiers que els hi havien manat a l'escola i els hi passaven per sota les portes d'aquests 
infants. Això és vocació, no tenen perquè fer-ho, però ho han fet".  
 
I a banda de tot això, l'Escola Pia també compta amb vint-i-un pisos d'acollida de menors 
no acompanyats i joves extutelats. Els pisos han seguit funcionant al 100% i els treballadors 
han incrementat la seva presència als pisos. Pini creu que s'ha de reconèixer la gran feina 
i transformació que han experimentat aquests joves. Han estat una cinquantena de dies 
tancats i tothom s'ha comportat molt bé. "No hem valorat prou com a societat l'esforç que 
han fet nens i joves d'aquest país".  
 
 

VEDRUNA: "AMB LA PANDÈMIA T'ADONES QUE LA PERSONA 
HUMANA ÉS POCA COSA" 
 
Glòria Barrete 
Catalunya Religió · 18/05/2020 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vedruna-pandemia-t-adones-persona-humana-es-poca
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Nou setmanes de confinament i comença la desescalada tímidament en nombrosos indrets. 
Enrere i amb perspectiva queden molts hàbits adquirits per força i molts neguits. També a 
les comunitats de vida religiosa, que han hagut de rellegir amb ulls de fe una crisi sanitària 
sense precedents. Continuem la sèrie sobre com ha viscut la vida religiosa de casa nostra 
el confinament i la pandèmia de la Covid-19.  
 
"Ens anàvem informant a través dels mitjans de comunicació sobre la gravetat de la 
pandèmia. Ho vivíem amb un gran realisme però també amb pau i preocupació", 
explica Maria Antònia Martínez, germana Vedruna i delegada provincial a Catalunya. 
Vivien amb preocupació per les germanes grans perquè a Catalunya les Vedruna compten 
amb quatre infermeries. A la infermeria de Manresa van morir cinc germanes, i una va ser 
amb motiu del Covid-19. Ara els hi han fet la prova a totes i ha sortit negativa. Però sí que 
han mort durant la pandèmia i tampoc s'hi han pogut acomiadar. 
 
"A l'inici del confinament la provincial d'Europa ens va enviar una carta a totes les 
comunitats demanant prudència i indicant que tocava fer el confinament tal i com indicaven 
les autoritats sanitàries". Era un bé per a tothom confinar-se, reconeix Martínez, "pels que 
ens confinàvem i pels que havien de seguir sortint fora".  
 
La pandèmia els ha servit, a nivell de comunitats, per prendre consciència del que som. 
"Fent una lectura creient de la situació un s'adona que la persona humana és poca cosa, 
que un virus ha fet claudicar tot el món". Semblava, afirma, que el món no es podia aturar, 
"que no ens podíem aturar, i ens ha aturat i confinat". D'altres infermeries Vedruna de fora 
de Catalunya sí que han tingut moltes morts per coronavirus.  
 
"Quan ens van avisar que la nostra germana malalta no millorava, no vam poder fer res". 
Es trobava sola a l'hospital i no van poder anar a acomiadar-se. "Ni a estar amb ella, ni fer 
vetlla al tanatori ni res, com tothom, la part més dura de la pandèmia". Ha passat el mateix 
amb la resta de germanes que han mort, no han pogut ser acomiadades. 
 

Per a les comunitats religioses la 
pregària és fonamental. Precisament 
durant el temps Pasqual, explica 
Martínez, han viscut unes lectures molt 
riques i que ajudaven a reflexionar. 
"Habitualment preguem pel món, pel 
nostre poble i la nostra gent, pels 
sanitaris, pels treballadors... la situació 
actual que vivim ens dona per a molt, 
tot i que sempre tenim la presència del 
món en la nostra pregària". Una de les 
coses que les preocupa, però, és com 

serà el futur. "És dur i serà dur per a totes les persones afectades i això a les comunitats 
ens preocupa molt".  
 
A les comunitats Vedruna han pres les mesures establertes i necessàries. La pregària en 
el cas de la seva comunitat, a Sabadell, la fa cada germana a la seva habitació i al menjador 
i espais comuns que tenen han establert distància física entre elles. "Totes les comunitats 
pel que he anat copsant ho estan complint de debò". L'Eucaristia l'han celebrat a través dels 
mitjans de comunicació. La seva comunitat amb Montserrat, però també amb la Catedral 
de Barcelona o la litúrgia de les hores a través de Ràdio Estel. 
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"També ens ha ajudat i ens ajuden 
nombrosos textos de diferents teòlegs que 
hem rebut sobre la pandèmia. Cito per 
exemple el de Xavier Melloni o Víctor Codina, 
per exemple, perquè ha estat molt ric per a la 
pregària i per plantejar sobretot que som 
poca cosa però que el Déu que ens estima 
supera tot això i ens dona la força per seguir 
endavant".  
 
A Catalunya les Vedruna tenen comunitats 
també vinculades a hospitals. Una comunitat 
a l'hospital de Granollers, on hi viuen i treballen germanes Vedruna, com la germana M. 
Dolors Sitjes que s'encarrega de l'acompanyament pastoral al centre hospitalari. 
"Precisament fa uns dies vaig parlar amb ella i m'explicava que ha estat acompanyant 
persones en el moment final de la seva vida, a punt de morir. Ara es permet l'assistència 
d'un familiar però abans no podia entrar ningú i la M. Dolors feia aquesta funció". 
 
També tenen comunitats en barris desfavorits i han seguit fent el que feien, "estar al costat 
de la gent, d'una altra manera, per telèfon, preguntant com estan, etc". I ho fan discretament, 
anònimament, "perquè no ho fem per la publicitat sinó perquè l'Evangeli s'ha de viure en 
sortida, com diu el Papa, i compartint allò que som i tenim". Les Vedruna, per exemple, no 
tenen espais grans per cedir i acollir persones però sí han tingut germanes que han 
col·laborat fent mascaretes i vestits, "en l'anonimat". "No ho fem per donar-ho a conèixer 
sinó perquè és una entrega". 
 
 

CLARETIANS EN TEMPS DE CONFINAMENT: “HEM HAGUT DE 
FRENAR LA GENT” 
 
Catalunya Religió. 20/05/2020 
 
Els claretians tenen en l’ADN el fet missioner: sortir, predicar, acompanyar les persones. 
Les mesures exigides per evitar la propagació del Covid-19 els han forçat a quedar-se a 
casa i han hagut de reinventar aquesta dinàmica. Però també els ha servit per viure 
l’experiència de confinament com un temps de formació. El claretià Ricard Costa-Jussà, 
provincial dels claretians, parla de creativitat, prudència i coresponsabilitat com a elements 
compartits a la congregació durant la pandèmia. I apunta també deures per la nova etapa 
de desconfinament. 
 
En aquesta entrevista parla amb la perspectiva que dona el conjunt de la província de Sant 
Pau, que engloba les comunitats claretianes de Catalunya, d’Itàlia, França i Euskal Herria. 
I que, en certa manera, els ha permès anticipar la nova realitat. Amb ell completem la sèrie 
sobre com ha viscut la vida religiosa de casa nostra el confinament i la pandèmia de la 
Covid-19.  
 
Cautela i creativitat 
“De l’innat de cada claretià ha brollat la creativitat pastoral”, apunta Ricard Costa-Jussà. 
Però reconeix que, en molts casos, els superiors de les comunitats han hagut de practicar 
la cautela. Sobretot tenint en compte l’edat avançada i les situacions de salut complexes de 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ricard-costa-jussa-claretians-confinament-frenar-gent-coronavirus
http://claretpaulus.org/ca
http://claretpaulus.org/ca
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molts missioners. “La feina dels superiors, més que animar a la disponibilitat, ha sigut de 
frenar i posar cautela, perquè la gent no volia deixar d’atendre cadascun dels serveis”. 
La mateixa realitat ja l’havien viscut unes setmanes abans a Itàlia. “Com es poden crear 
canals de connexió?”, es van plantejar. I això és el que han explotat en temps de 
confinament. “Hem revitalitzat i transformat petites xarxes i canals d’amistat i d’entorn 
pastoral en plataformes per fer arribar aliment pastoral”. Aquesta dinàmica s’ha treballat des 
de la iniciativa de cada responsable. “La gent ha sigut realment creativa”, valora. I aquesta 
creativitat s’ha vist en format de cartes, dibuixos o missatges de vídeo. 

Diada dels Claretians de Catalunya per videoconferència, dissabte 9 de maig 

 
La pastoral visible i invisible 
L’acció més visible ha estat la de les parròquies que han fet misses per streaming o 
les pasqües celebrades per videoconferència. Però darrera de la pantalla hi ha també “molt 
de treball pastoral invisible, on s’hi ha estat”. El mateix provincial ha creat el grup de 
whatsapp ‘Viure i pregar des de casa’, amb propostes per a diverses persones que 
acompanya. Subratlla que és un exemple, entre molts altres, de “la iniciativa de molts 
claretians”. I valora que “s’ha fet amb esforç perquè les tecnologies no són el fort de tothom”. 
Aquest ha estat el propòsit en temps de confinament: “Arribar als que podíem arribar i fer 
xarxa”. I el telèfon s’ha convertit en una eina d’acompanyament espiritual i pastoral 
indispensable. El provincial també descriu que sovint aquests circuits s’han creat des d’una 
“dimensió molt personal, amb petits grups i amistats”, també en continuïtat a l’acció pastoral 
i parroquial. I que “ha estat viable gràcies al compromís dels seglars”.  
 
Escoles i acció social, al peu del canó 
En l’àmbit educatiu també s’ha fet evident el compromís dels laics. Els col·legis de la 
província –a Catalunya, el Claret Barcelona i el Claret Valls– tampoc no s’han aturat. “El 
món educatiu ha estat al peu del canó”, diu Costa-Jussà. Ho ha vist en els equips directius, 
els tutors i el professorat: “Hi ha hagut una feinada i han respost amb molta professionalitat 
i amb una veritable inquietud de voler acompanyar els alumnes i les famílies”. El provincial 
explica que també ha apel·lat a “la prudència i el seny” amb l’objectiu de “poder seguir fent 
feina”. En alguns casos “s’ha hagut de tancar portes pel bé de les persones i atenent les 

http://claretpaulus.org/ca/2020/04/24/adaptacio-pastoral-claretians-confinament/
https://www.facebook.com/pg/ParroquiaLledo/videos/?ref=page_internal
https://www.catalunyareligio.cat/ca/pasqua-familiar-dels-claretians-videoconferencia
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prescripcions sanitàries”. Però tancar la parròquia no ha significat desatendre l’acció social 
que gestionen els claretians directament o amb qui col·laboren, “no han abaixat la guàrdia”. 
“Ens hem ofert i amb xarxa amb d’altres, hem atès, i més que mai, les necessitats dels més 
desafavorits”. 
 
Arreu de la província han continuat actius els centres d’acollida, albergs, menjadors socials 
i el repartiment d’aliments coordinat amb les Càritas parroquials. “Hem atès les necessitats 
que es detectaven i hem posat a disposició alguns espais en resposta a la demanda de les 
institucions”. Ha estat el cas de Barcelona i Bilbao. 
 
A casa nostra els claretians han adaptat, intensificat i augmentat els àmbits d’atenció social 
i de repartiment d’aliments. És el cas de les Càritas parroquials, el servei DISA de la 
parròquia del Cor de Maria i Sant Tomàs de Barcelona, el Casal Claret de Vic, o 
del menjador social de la Taulada, vinculat a la parròquia de la Mare de Déu del Lledó de 
Valls. 
 
La vida comunitària 
“Els ritmes habituals ens porten molt a estar en fora”, reconeix. Passa a molts religiosos en 
general i als claretians en particular. Però, com totes les famílies, en temps de pandèmia, 
han intensificat la convivència a casa. “Ha suposat un enriquiment: poder compartir espais, 
serenor, diàlegs, pregàries”, diu. 
 
També valora “el privilegi intern de poder fruir de l’eucaristia diària”. Costa-Jussà, des de la 
comunitat de la cúria provincial, al carrer Nàpols de Barcelona, explica que “a les eucaristies 
es posava molt present la realitat pastoral de cada lloc, les situacions que anàvem 
coneixent, i sent molt conscients que quan celebràvem molts hi estaven amb la comunió 
espiritual”. 
 
Des d’aquesta clau interna reconeix “una comunió molt viva” i “una experiència molt rica”. I 
això s’ha manifestat també com a missioners: “Ens ha servit per recordar els orígens de la 

http://claretpaulus.org/ca/2020/04/30/solidaritat-durant-despres-confinament-casal-claret/
http://claretpaulus.org/ca/2020/03/19/menjador-taulada-valls-carmanyoles-bugaderia-i-dutxes/
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congregació, que es dedicava un temps a una vida més de comunitat, i de preparar-se per 
la missió, i una altra d’acció més directa”. I apunta que “avui això s’ha barrejat i la missió 
ens empeny molt”. La vivència del confinament ha servit també per compartir neguits i ajuda 
mútua. 
 
El canvi de percepció 
 
Costa-Jussà, com a provincial de Sant Pau, descriu la sensació vague que van 
experimentar al principi, quan es van conèixer els primers casos d’infectats per Covid-19 a 
Itàlia. Per tant, dins de la seva província. “Al principi, com tothom, ens semblava una cosa 
local; és el context social que es respirava”. Però “després, quan la cosa es va anar 
escampant, el primer país fortament afectat va ser Itàlia”. I això volia dir les comunitats de 
la província en aquest país, així com la casa del govern general: “En el confinament, es van 
haver d’espavilar, fins i tot, amb les feines de la casa”. 
 
Quines mesures o directrius ha transmès l’equip de govern i els superiors de les comunitats 
en aquest temps de confinament? Tant el superior general com el provincial han demanat 
a les comunitats de seguir les pautes sanitàries i fer-ho amb coresponsabilitat ciutadana. 
La situació s’ha viscut amb “seny i coresponsabilitat”. Per una banda, apunta la necessitat 
de “ser exigent” i, per una altra, de “desvetllar”, de manera que “les limitacions no 
condicionessin l’àmbit pastoral”. 
 

 
Cap a una nova normalitat 
 
Ara es plantegen la nova etapa de desconfinament amb els mateixos criteris de prudència 
i de seny. “Poder obrir no treu que s’hagi de fer arreu de la mateixa manera i al mateix 
ritme”, diu el provincial. “Hem d’anar cap a una nova normalitat i la por no ens ha 
d’acompanyar, però no podem ignorar el que hem viscut, el que ha viscut molta gent i els 
morts que hi ha hagut, sovint molt propers”. 
 
Com a reptes del desconfinament apunta la necessitat de ”fugir de l’hermetisme i de 
practicar el diàleg per poder acompanyar”. “I de manera molt especial a molta gent que han 
hagut de passar el confinament en solitud, així com a tots els que han viscut la malaltia i les 
defuncions”. Costa-Jussà demana als claretians “la màxima comprensió amb les mesures 
a prendre, i atendre la gent, sensibles amb les situacions familiars i laborals”. 
 

http://claretpaulus.org/2020/03/20/pido-misioneros-claretianos-enfrenten-pandemia-con-calma-coraje/
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La universalitat des de la fe 
 
El provincial fa també una lectura global i espiritual: “La nova normalitat ens ha de portar 
una nova sensibilitat mundial”. Assegura que “tothom ha viscut aquesta experiència i ningú 
comptava que això ens pogués passar avui i aquí”. I hi afegeix: “El fet que sigui universal, 
ho alleugereix, i això és un risc”. Però també defensa: “Ens hem fet conscients que tot té 
una dimensió d’universalitat des de la fe: aquest món que és casa nostra, i la germanor que 
vivim i que veiem a l’evangeli”. 
 

Ho compara amb la consciència davant d’altres situacions 
de patiment: “Les guerres, les morts infantils, altres 
epidèmies i desastres els vèiem lluny quan miràvem les 
notícies; i ara ho veiem diferent perquè ho hem viscut en 
primera persona”. Però alerta “si durant el Covid-19 no ens 
n’hem tornat a oblidar altra vegada, només preocupats pel 
que ens afecta a nosaltres”. Com encarar el futur? “La nova 
normalitat comporta una reestructuració global, una 
conversió interna, canviar petites coses, ser sensibles i 
forçar unes noves relacions mundials”. 
 
I pel que fa als cristians? Segons Ricard Costa-Jussà: “Tots 

hem experimentat que necessitem expressar i viure la nostra fe en comunitat, amb formació 
contínua i celebració, però entenem que això ens implica”. I hi afegeix: “No ens podem 
quedar només amb què el que rebem ens omple, ens ocupa, ens va bé”. 
 
El provincial dels claretians considera que “aquesta dimensió de fe que hem viscut amb 
molta profunditat ens ha de portar com a Església a respondre a la gent d’avui”. “De tot això 
en sortim amb deures: acollir-ho, reflexionar-ho i poder-ho compartir”, conclou. 
 
 

#SANTAJOANA2020ACASA 
 
Catalunya Religió · 20/05/2020 
(Companyia de Maria) 
 
Santa Joana de Lestonnac va fundar la Companyia de Maria l’any 1607, primera 
congregació religiosa dedicada a l'educació de les nenes. Més de 400 anys del seu llegat 
apostòlic que perdura arreu del món. El 15 de maig de 1949 va ser canonitzada per Pius 
XII. Santa Joana va ser una dona avançada al seu temps i en tot moment va ser capaç de 
donar respostes noves a noves situacions.El seu llegat i el seu esperit es manté avui en dia 
en una missió conjunta de religioses i laics en diferents obres socials, plataformes 
educatives i, principalment a les escoles Lestonnac.  
   
Davant la inesperada situació provocada per aquesta pandèmia mundial en la qual estem 
immersos va sorgir la resposta de celebrar conjuntament aquesta festa de la Companyia de 
Maria. Els equips de pastoral de les escoles Lestonnac van preparar una celebració en 
directe pels més petits amb l’aportació d’ofrenes i amb una acció de gràcies plena de ball, 
cançons, dibuixos i veus dels més petits. La celebració central va consistir en participar, 
cadascú des de casa seva, en una eucaristia presidida pel jesuïta Enric Puiggròs sj. Va 
ser moment per agrair tot el seu llegat i per donar-nos una nova empenta per seguir 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/santajoana2020acasa
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sembrant la bona notícia i seguir allargant la mà de manera compromesa en les realitats 
educatives i social per construir un món més just i fratern. 
 
Un moment molt especial es va viure quan Rita Calvo odn com a Mare General va 
començar a recitar el Parenostre i diverses persones representant a tots els presents es 
van unir a una sola veu amb els idiomes de tota la Província. També la comunió va ser un 
moment àlgid per agrair a totes les comunitats de religioses tot el que són i tot el que 
signifiquen. Donant gràcies per ser aquesta presència viva d'un Projecte Apostòlic 
meravellós i una felicitació especial en aquest dia tan emotiu. 
 
Més de 2500 connexions que simbolitzen la unió de cors d'aquesta gran família Lestonnac. 
Finalment, els més atrevits van realitzar un joc en línia anomenat Escape Game que va 
donar un toc lúdic a la jornada. Més de 4000 connexions per passar-ho bé amb jocs i 
preguntes sobre la vida de Santa Joana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARISTES: "EN CONFINAMENT CAL EQUILIBRAR 
NECESSITATS INDIVIDUALS I RISCOS COMUNITARIS" 
 
Glòria Barrete 
Catalunya Religió. 21/05/2020 
 
El confinament amb motiu de la Covid-19 ha posat a prova la convivència de nombroses 
llars. També, és clar, a les llars de comunitats religioses de casa nostra. Continuem el repàs 
per la vida religiosa de Catalunya per saber com han viscut i viuen la pandèmia sanitària 
actual. 
 
El germà marista, Lluís Serra, afirma que durant el confinament "s'ha hagut d'equilibrar 
moltes coses". En el cas de l'Institut Marista ha calgut, per una banda, respectar les 
directrius socials i sanitàries, i per l'altra, continuar amb el màxim rigor la missió i el servei 
de les comunitats. Serra recorda que les comunitats religioses "apleguen sovint persones 
de risc, gent gran, i alguns malalts, que s'han de cuidar, i molt", i que alhora en molts casos 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/maristes-en-confinament-cal-equilibrar-necessitats
https://www.maristes.cat/
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són també "germans que estan en missió directa que cal mantenir, com les escoles o l'obra 
social".  
 
Les escoles maristes, com la majoria, "han fet una feina molt intensa". Treballen més que 
abans, reconeix Serra, ja que han hagut d'adaptar en pocs dies tota una metodologia, 
dedicació i treball nous. "Hi ha algun germà de la meva comunitat que té dedicació plena a 
una escola i que el veus treballant hores i hores". El mateix passa amb els equips directius 
i la resta de professorat. 
 
També un altre àmbit que ha hagut d'anular la seva acció directa però continuar la tasca ha 
estat l'obra social. A Catalunya l'Institut Marista té dotze obres socials maristes. Les obres 
que han hagut de tancar portes ho han fet, però no han deixat de fer acompanyament 
telemàtic amb famílies i infants. "Han mantingut tot el caliu afectiu i educatiu amb ells". En 
d'altres obres sí que s'ha mantingut missió directa, com en el cas del CRAE d'Igualada, amb 
els infants confinats i els educadors fent presència.  
 
El mateix ha passat en els quatre pisos assistits que els maristes tenen a Rubí, a Barcelona 
i a Santa Coloma de Gramenet. En aquesta darrere ciutat, el centre Rialles, per exemple, 
s'ha concentrat en la distribució d'aliments, no només pels destinataris del centre sinó de 
tota la ciutat, donant més de 500 dinars diaris. "Tot això s'ha mantingut obert. S'ha fet un 
esforç molt profund". 
 
També s'han llançat a fer webinars formatius online. N'han fet 
tres sobre el món juvenil i el món educatiu. "No hem parat, la 
veritat". I des de les cases comunitàries s'ha fet també 
acompanyament telèfonic i telemàtic de gent que sabien que 
estava sola.  
 
La província Marista de Catalunya compren també França, 
Algèria, Hongria i Grècia. Lluís Serra explica que els germans 
catalans tenen un grup de whatsapp, independentment d'on es 
troben fent missió. Això ha fet, explica, "que hagi germans 
catalans a Hongria i que les situacions en el confinament hagin estat diferents".  
 
A la part de les comunitats de germans Serra reconeix que han viscut un dolor molt gran 
pensant en els germans a França. Hi han mort nombrosos germans maristes. "A Catalunya, 
per ara, cap ni un". Hem de pensar, afirma, "que som província única des de 2003 i tots 
som una família, siguin on siguin fent missió".  
 
A les comunitats el més important, recorda, ha estat reflexionar en "com viure el 
confinament", i ara, potser més important encara , en "com fer la desescalada". "Penso que 
l'Església, en tots els camps, ha donat una resposta magnífica durant la pandèmia".  
 
Les comunitats maristes estan formades per germans, no per sacerdots, però això no ha 
impedit que segueixin vivint la litúrgia i l'espiritualitat religiosa. "Hem celebrat la Paraula i 
inclús combregat perquè, amb previsió, ja vam demanar-ne". Han estat moments bonics de 
pregària durant la pandèmia, reconeix Serra. "Realment tenim una espiritualitat de luxe 
perquè hi ha llocs al món on no poder assistir a missa és la tònica habitual. Per sort 
l'espiritualitat és més profunda i no depèn només d'assistir a l'Eucaristia".  
 
A l'inici del confinament la preocupació de Serra va ser com viurien i cuidarien entre els 
germans la convivència. Ell mateix porta dos mesos sense sortir per a res. "El carrer no l'he 
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trepitjat". Són cinc a la comunitat de Diagonal on viu, quatre de més de setanta anys i un 
quart d'uns cinquanta. "El més jove és qui s'encarrega d'anar a comprar".  
 

 
Durant el confinament, però, i en comunitat, han hagut de pensar en "com poder equilibrar 
les necessitats individuals i els riscos comunitaris". "Jo puc voler sortir però en el moment 
que jo surto estic generant un risc enorme a la meva comunitat". A la vida religiosa en el 
mes de març i abril hi ha hagut moltíssimes defuncions, "seixanta-dues en dos mesos". Per 
sort, explica, "durant la pandèmia ha predominat l'amor fratern per sobre de la necessitat 
individual". 
 
Tot i així, Serra creu que la pandèmia també ha generat certes dinàmiques que preocupen, 
des del món polític i des del món econòmic. Des del món polític, afirma, "s'ha fet un 
enfortiment del poder en detriment de la població", que es pot tenir la temptació de mantenir-
ho. I pel que fa al món econòmic, explica, "hi ha el risc que de tota aquesta situació algú 
s'enriqueixi a costa dels més febles". "No sé si hi haurà voluntat per dir què hem après de 
tot això?", confessa, "perquè encara això no s'ha acabat, estic desorientat amb el que pot 
passar". 
 
Ramon Rubies, superior de la comunitat dels germans maristes de Sants, a Barcelona, ens 
explica al video com viuen aquests dies de confinament 
 

In memoriam 

 

El llistat comprèn religioses i religiosos difunts a Catalunya a partir de 1 de gener de 2020. 
Romandrà obert permanentment. Moltes gràcies a les diverses congregacions per la vostra 
col·laboració, que representa sens dubte un homenatge als difunts i un agraïment 
intercongregacional a Déu pel seu testimoniatge fins a la mort. 

 

Religioses i religiosos difunts: introducció de dades  

 

Control + clic per connectar amb el vincle 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5Q17oD7AWtU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=5Q17oD7AWtU#action=share
https://409q8.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/19VkZTLnF53IAXSkanh3EU_p7BPLmmDnRcBehU9gCh4rBz8nnSq0RFQMawgJnKXIs_CNtp4n0Hfb_XdfsWuoTOhCNhLbojwEXHAOCAk5zVx1tzBvmf_jQ-Bg6gWpKwpeAV543nymhXCJd9t1Obk8DyJMzFFc23U0nIE54TP6s1geh3AyX8mDq9hQGicGe4Y6KnjaaJeYrBbAEivFYae0OnRy1n5-vueOA7lfHDn-C3TMhYRGpo4iNXPwmZuPYGUz1mLKtCIkTehRQgoeBg
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REVISTA ‘MUJERES IGLESIA MUNDO’: “CRISIS Y LIDERAZGO 

FEMENINO” 
 

ANNE KURIAN 

Zenit – 2 junio 2020 
 
En ‘L’Osservatore Romano’ 
 
“Crisis y liderazgo femenino” es 
el título del número de junio de 
2020 de la revista 
mensual Mujeres Iglesia 
Mundo (Donne Chiesa Mondo) 
de L’Osservatore Romano, 
publicado el primer día del mes. 
 
La revista se abre con un 
editorial titulado “Una Iglesia con cerebro maternal”, en el que se destaca que “nacer mujer 
no significa ser madre”: “Nos convertimos en madres a través de una transformación de la 
identidad femenina que pasa ‘de ser para uno mismo a ser para el otro’”. 
 
Este “descentramiento” ya no es instintivo, es “una transformación que implica libertad, un 
verdadero trabajo, como escribe Marta Rodríguez en su texto firmado: “Y no siempre llega. 
Hay mujeres con hijos que tal vez no tienen un ‘cerebro maternal’ y mujeres madres que no 
tienen hijos biológicos”. 

 
“El cerebro maternal es creativo para encontrar 
maneras de cuidar, multiplica su fuerza, sabe cómo 
arriesgar y sacrificar. Responde de forma creativa 
a las crisis”, continúa la crónica: “En este número 
contamos historias de mujeres con cerebro 
maternal. Mujeres valientes y resistentes, capaces 
de permanecer en primera línea en contextos de 

guerra, epidemias, hambre, pobreza, tráfico de personas… en cualquier periferia 
existencial, cuestionan los esquemas preconcebidos, dando vida mientras dan su vida”. 
 
Para Marta Rodríguez, “estas mujeres encarnan el rostro de la Madre Iglesia, llamada a 
desarrollar un ‘cerebro maternal’, a convertirse en ‘una madre con el corazón abierto’, 
orientada hacia los pobres y marginados”. 
 
“Una Iglesia Madre”, añade, “es una Iglesia ‘en salida’ que no se encierra en su propia 
seguridad y que supera cualquier tentación de autodefensa rígida, de aislarse en una 
maraña de obsesiones, procedimientos o estructuras. La Iglesia Madre está ‘descentrada’: 
sabe salir a los caminos sin mirarse a sí misma, sin temor a ser golpeada, herida o 
manchada; y no permanece tranquila mientras le quede un solo hijo sin horizonte de vida”. 
 
Así, las mujeres de este número “despiertan el cerebro materno de la Iglesia y proponen, 
con su ejemplo y su palabra, que todos -hombres y mujeres, cualquiera que sea su fe y 
credo- adopten este cerebro”. Marta Rodríguez concluye: “La crisis es una buena 
oportunidad para salir de uno mismo y conocer al otro”. 

https://es.zenit.org/articles/el-suplemento-mujeres-iglesia-mundo-se-publicara-en-mayo/
https://es.zenit.org/articles/el-suplemento-mujeres-iglesia-mundo-se-publicara-en-mayo/
https://www.osservatoreromano.va/es.html


51 | 61 

 

PREGÀRIA COMUNITÀRIA 

La mare i els germans de Jesús 
Mc 3,31-35 (Mt 12,46-50; Lluc 8,19-21) 31 Llavors arriben la mare i els germans de Jesús i, de fora estant, 

envien a buscar-lo. 32 Hi havia molta gent asseguda al voltant d'ell. Li diuen: --La teva mare i els teus germans 

són aquí fora, que et busquen. 33 Ell els respon: --¿Qui són la meva mare i els meus germans? 34 Llavors, 
mirant els qui seien al seu voltant, diu: --Aquests són la meva mare i els meus germans. 35 El qui fa la voluntat 

de Déu, aquest és el meu germà, la meva germana, la meva mare. 

Aquest relat evangèlic referit a Maria és un dels fragments que passen més inadvertits. En el fons 
és l’essència de tota la resta. Jesús aquí purifica els criteris mundans a través d’una proposta 
sorprenent. Marc, especifica millor en el seu escrit, que la mare i els seus germans fan arribar a 
Jesús que l’estan buscant. Dit d’una altra manera, surt un moment del grup amb el que estàs per 
parlar amb nosaltres. Sembla que li han de dir alguna cosa que no pot esperar. Tothom entendria 
que si el busca la seva mare sigui complaent amb ella. I no ho és al nostre estil. La jerarquia de 
Maria no li prové de la proximitat biològica, ni els seus germans del parentiu. Jesús desvetlla un 
lligam més fort encara: El qui fa la voluntat de Déu, aquest és el meu germà, la meva germana, la 
meva mare. Ser mare de Jesús només té valor perquè ella ho viu com a voluntat de Déu. Si 
desvinculem la seva maternitat d’aquesta font evangèlica, estem secularitzant la relació. En aquest 
punt, ens podem preguntar si pesen més del compte les relacions jeràrquiques, els honors, les 
preferències... Els religiosos i religioses, no creiem a vegades que mereixem més atenció i més estar 
als primers llocs pel fet de ser-ho? Aquest perill de les preferències ja es va fer present a les primeres 
comunitats cristianes. No és veritat que Gaudí havia pensat que la torre de la Sagrada Família 
dedicada a Maria havia de ser un xic més baixa que les quatre dels evangelis, perquè la grandesa 
de Maria consisteix en haver escoltat la paraula de Déu i haver-la posat a la pràctica? 

 

LLSLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lectura del text (Mc 3,31-35) i del comentari.  
 

2. Visualització de l’escena. Tanco el ulls i intento reproduir l’escena tot 
contemplant com Jesús està envoltat de molta gent que l’escolta, tanta que 
no hi ha manera d’apropar-s’hi. Maria arriba amb altres parents de Jesús. 
Volen parlar amb ell i, de fora estant, li envien el missatge. Com els afecta la 
resposta de Jesús? Desconcert, incomprensió, meditació? 
 

3. Algunes preguntes d’aprofundiment en el sentit d’aquest fragment. 
a. Intento endinsar-me en el cor de Maria i entendre que la importància que 

té per a nosaltres rau perquè ella assumeix la seva missió d’acord amb la 
voluntat de Déu? Ella no apareix al Diumenge de Rams, però sí al peu de 
la creu i es troba, plena de l’Esperit, enmig dels apòstols en la Pentecosta. 

b. Visc la meva vida cristiana i la vida religiosa com a estatus social, 
ideologia, promoció... o com a compliment en mi de la voluntat de Déu? 
És realment així? Com sonen les paraules clericalisme, carrerisme...? 

c. El fet de ser religioses o religiosos em fa creure mereixedor de 
consideracions especials, de tenir alguna preferència, d’assolir primers 
llocs, especialment dins de la comunitat eclesial? No poso l’accent més 
en mi que en Jesús? 

d. Entro en actitud contemplativa. 

Resem en comunitat un parenostre i deu avemaries. 

 

4.  
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ORACIÓN COMUNITARIA 

La madre y los hermanos de Jesús 

Mc 3,31-35 (Mt 12,46-50; Lluc 8,19-21) 31 "Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían 
a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: «¡Oye!, tu madre, tus hermanos y tus 

hermanas están fuera y te buscan.» El les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?» Y mirando en 
torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien 

cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.»" 

Este relato evangélico referido a Maria es uno de los fragmentos que pasan más inadvertidos. En el 
fondo es la esencia de todo el resto. Jesús aquí purifica los criterios mundanos a través de una 
propuesta sorprendente. Marcos, especifica mejor en su escrito, que la madre y sus hermanos hacen 
llegar a Jesús que lo están buscando. Dicho de otro modo, sal un momento del grupo con el que 
estás para hablar con nosotros. Parece que le tienen que decir algo que no puede esperar. Todo el 
mundo entendería que si lo busca su madre sea complaciente con ella. Y no lo es a nuestro estilo. 
La jerarquía de Maria no le proviene de la proximidad biológica, ni sus hermanos del parentesco. 
Jesús desvela un vínculo más fuerte todavía: “Quien hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, 
mi hermana, mi madre.” Ser madre de Jesús solo tiene valor porque ella lo vive como voluntad de 
Dios. Si desvinculamos su maternidad de esta fuente evangélica, estamos secularizando la relación. 
En este punto, nos podemos preguntar si pesan más de la cuenta las relaciones jerárquicas, los 
honores, las preferencias... Los religiosos y religiosas, ¿no creemos a veces que merecemos más 
atención y más estar a los primeros lugares por el hecho de serlo? Este peligro de las preferencias 
ya se hizo presente en las primeras comunidades cristianas. No es verdad un poco más baja que las 
cuatro de los evangelios, porque la grandeza de Maria consiste al haber escuchado la palabra de 
Dios y haberla puesto en práctica? 

LLSLL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lectura del texto (Mc 3,31-35) y del comentario.  
 

2. Visualización de la escena. Cierro el ojos e intento reproducir la escena 
contemplando cómo Jesús está rodeado de mucha gente que la escucha, tanta que 
no hay manera de acercarse. Maria llega con otros parientes de Jesús. Quieren 
hablar con él y, de fuera estando, le envían el mensaje. Cómo los afecta la 
respuesta de Jesús? Desconcierto, incomprensión, meditación? 

 

3. Algunas preguntas de profundización en el sentido de este fragmento. 
a. Intento adentrarme en el coro de Maria y entender que la importancia que tiene 

para nosotros rae porque ella asume su misión de acuerdo con la voluntad de 
Dios? Ella no aparece al Domingo de Ramos, pero sí al pie de la cruz y se 
encuentra, llena del Espíritu, en medio de los apóstoles en la Pentecosta. 

b. Vivo mi vida cristiana y la vida religiosa como estatus social, ideología, 
promoción... o como cumplimiento en mí de la voluntad de Dios? Es realmente 
así? Cómo suenan las palabras clericalismo, carrerisme...? 

c. El hecho de ser religiosas o religiosos me hace creer merecedor de 
consideraciones especiales, de tener alguna preferencia, de lograr primeros 
lugares, especialmente dentro de la comunidad eclesial? No hago hincapié más 
en mí que en Jesús? 

d. Entro en actitud contemplativa. 
 

4. Rezamos en comunidad un padrenuestro y diez avemarías. 
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      Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

ETAPES CALENDARI ALGUNS CONTINGUTS 

   

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

Reunions de la junta directiva 
   

Primera 
ESCOLTAR 

2020 
gener, 
febrer  
i març 

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

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

   

Segona 
DISCERNIR 

2020 
abril, maig 

i juny 

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

  
 

Fase 
intermèdia 

2020 
juliol, agost  
i setembre 

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

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

entrevistes o textos referents a la vida religiosa  

  
 

Tercera 
RESPONDRE 

2020 
octubre, 

novembre  
i desembre 

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

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

   

Cloenda 
POSAR-SE 
EN CAMÍ 

2021 
gener, 
febrer  
i març 

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



 

 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

Exercicis Espirituals a Montserrat 

amb el suport de l’URC - Estiu  2020 

http://www.urc.cat/
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 
 

 

JUSTICIA I PAU: XV PREMI MEMORIAL JOAN GOMIS: OBRIM PERÍODE 

D'ADMISSIÓ D'OBRES I CANDIDATURES 

 

Justicia i Pau 
22/05/2020 
 
Un any més, obrim la convocatòria del premi de Periodisme Solidari Memorial Joan Gomis. 
Enguany, en plena crisi de la COVID-19, es fa palesa més que mai la importància del 
periodisme solidari, capaç de visibilitzar les iniciatives socials que donen suport als 
col.lectius que pateixen més les desigualtats i les situacions de crisi. 
 
Aquest guardó, que compta amb el 
suport del Fons Català de 
Cooperació, promou un periodisme 
que fa visibles persones, institucions 
o col·lectius que lluiten contra les 
desigualtats Nord-Sud, la pobresa 
i l’exclusió social o que destaquen pel 
seu compromís a favor de la 
solidaritat, la pau, els drets humans i 
l’entesa entre cultures i religions. 
 
Sota aquest criteri es premia una obra 
periodística, escrita o audiovisual, 
inèdita o publicada i una trajectòria 
periodística d'una persona, institució, 
mitjans, programes o iniciatives. 
Ambdues modalitats han de 
compartir i promoure els valors 
solidaris del Memorial. El premi per a 
cadascuna de les modalitats està 
dotat amb 1.500 euros. Els 
premiats, a més, rebran un diploma 
acreditatiu i una il·lustració 
original elaborada per Joan Gomis. 
 
El termini d'admissió d'originals i 
candidatures d'enguany finalitza el 
15 de juliol de 2020 i les candidatures per ambdues modalitats s’han de lliurar a través del 
formulari que es troba a justiciaipau.org/premijoangomis/participa/. 
 
El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic durant el mes de novembre de 2020. 
 
A justiciaipau.org/premijoangomis podreu trobar tota la informació sobre aquest guardó i 
sobre la figura d'en Joan Gomis. 
 

https://justiciaipau.org/premijoangomis/participa/
https://justiciaipau.org/premijoangomis/


56 | 61 

 

INFORMACIONS 

 

WEBINAR DE LA REVISTA VIDA RELIGIOSA 
 

IVICON. El próximo viernes 5 de junio la Revista Vida Religiosa organiza un Webinar 

titulado: Vida Religiosa: ¿Pausa o interrupción?   

 

Con motivo de la presentación de su número de junio de 2020, «APRENDIENDO DE LO 

VIVIDO»,  se llevará a cabo este seminario online donde se hablarán de decisiones 

concretas que la vida consagrada ha de asumir en este presente histórico para ser 

respuesta y provocación a la sociedad post-pandemia.   

 

¿Qué estilo comunitario? ¿Qué presencias? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué nos está 

enseñando la sociedad? ¿Qué gestos de compromiso y nueva «pobreza» hemos de 

asumir? ¿Qué ha de nacer? ¿Cómo se presenta el cuidado de los mayores tras el paso de 

la Covid-19? ¿Qué esperamos de la sociedad? ¿Qué espera la sociedad de una vida 

consagrada que anuncia humanidad? ¿A partir de ahora, «punto y seguido» o «punto y 

aparte»?   

 

Los datos para entrar son los siguientes: 

 

https://us02web.zoom.us/j/89668839257?pwd=R2tTLytpMDRrYnNuSno1YTNuV3UvZz09 

 

Tema: APRENDIENDO DE LO VIVIDO.Vida Religiosa 

ID Sala: 896 6883 9257 

Contraseña: revistaVR 

https://us02web.zoom.us/j/89668839257?pwd=R2tTLytpMDRrYnNuSno1YTNuV3UvZz09
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ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL 
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UISG: LA PROTECCIÓN: LA NECESIDAD DE UNA COHERENTE 

TEOLOGÍA DE LA INFANCIA 
 
Puede inscribirse aquí (La inscripción se cierra el viernes 5 de junio) 
Descargar la invitación aquí  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/PCPMWebinars2020
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2020/06/Teologia-de-la-infancia.pdf
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DIA MUNDIAL DE L’ENNEAGRAMA 

El darrer dsissabte de maig es va celebrar el Dia Mundial de l’Enneagrama a través d’un 
programa compartit entre Espanya, Portugal, Brasil, Argentina i Colòmbia. Al link que hi ha 
tot seguit es poden seguir totes les intervencions amb una durada superior a les set hores. 
El 4 panel va tractar sobre “Enneagrama  i Espirirtualitat”, que comença a les 
5h31min56segons del youtube. 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=CuaS374VbAQ&t=21486s 

 

 

BREUS 

 

 
 Els bisbes de les diòcesis catalanes expressen "el desig que sigui 

respectada la llibertat d'educació i el dret dels pares a triar el centre 
educatiu per als seus fills i filles" i mostren preocupació per la decisió 
de Conselleria d'Educació de la Generalitat "de no renovar el concert 
a les escoles amb educació diferenciada i demanen que es 
reconsideri aquesta decisió." 

  
 L'últim cap de setmana de juliol se celebrarà una eucaristia per les 

víctimes de la Covid-19 a la Catedral de Tarragona 
  
 La diòcesi de Terrassa convoca una jornada pels afectats de la 

pandèmia el diumenge 26 de juliol 
  
 L'Oficina de Premsa de la Santa Seu va publicar l'1 de maig un Motu 

proprio del Papa Francesc sobre la transparència, el control i la 
competència en els procediments d'adjudicació de contractes 
públics de la Santa Seu i l'Estat de la Ciutat de Vaticà. 

  
 El Comitè Executiu del Consell Mundial d'Esglésies (CMI) ha emès 

una declaració sobre el paper de les esglésies durant la pandèmia de 
la COVID-19. Per llegir la declaració sencera: 
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/fr/press-
centre/en/resources/documents/executive-committee/online-june-
2020/statement-on-the-role-of-churches-in-the-context-of-the-covid-
19-pandemic-love-steadfastness-hope-and-courage/ 

  
 L'Església Arxidiocesana de Barcelona celebrarà el proper 14 de juny 

la solemnitat de Corpus Christi, que enguany coincideix amb el 700 
aniversari de la primera processó de Corpus que va tenir lloc pels 
carrers de la capital catalana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuaS374VbAQ&t=21486s
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/fr/press-centre/en/resources/documents/executive-committee/online-june-2020/statement-on-the-role-of-churches-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic-love-steadfastness-hope-and-courage/
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/fr/press-centre/en/resources/documents/executive-committee/online-june-2020/statement-on-the-role-of-churches-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic-love-steadfastness-hope-and-courage/
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/fr/press-centre/en/resources/documents/executive-committee/online-june-2020/statement-on-the-role-of-churches-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic-love-steadfastness-hope-and-courage/
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/fr/press-centre/en/resources/documents/executive-committee/online-june-2020/statement-on-the-role-of-churches-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic-love-steadfastness-hope-and-courage/
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Fundació Escola Cristiana 

 

FECC INFORMA núm. 774 | 2 de juny de 2020 

 

En la reobertura presencial de les escoles 
 
Entre ahir dilluns i avui dimarts obriran els centres docents d’arreu de Catalunya ubicats en 
els territoris que són a la Fase 2 de la desescalada, amb unes xifres d’afluència d’alumnat 
desiguals però generalment escasses. Es tracta d’una primera aproximació d’aquesta 
reobertura presencial de les escoles fins a l’arribada de la fi de curs, prevista per al proper 
dia 19. 
 
La preparació d’aquesta reobertura ha tingut llums i ombres. Com, en general, el procés 
viscut pels efectes de la pandèmia. Al sector s’ha viscut una situació generalitzada 
d’absència de diàleg. Rememorem les afirmacions del Conseller d’Educació fetes el dia 20 
de maig, on insistia que el retorn a l’activitat s’havia de fer amb la col·laboració de tothom. 
Anunciava el gran repte que suposava una ‘emergència educativa’ que s’havia de resoldre 
‘entre tots’. Les escoles no volem que es repeteixi la mateixa situació d’absència de diàleg 
més després de les paraules del President de la Generalitat, quan afirma: “l’escola som tots. 
El Departament d’Educació s’abocarà a buscar el diàleg i l’acord amb els centres educatius, 
les escoles públiques i concertades, mestres, famílies i sindicats. Està en joc el futur del 
país. No podem fallar.” L’escola concertada creu necessari cercar elements de coordinació 
a l’hora de prendre decisions, de participació en els espais de proposta i d’actuacions i, ara 
per ara, continua a l’espera de ser convocada... 
 
Els efectes de la pandèmia, també en el nostre sector, no tindran una solució única ni 
tampoc màgica. Serà la suma de moltes casuístiques viscudes, de variades solucions 
concretes a problemes determinats que podran orientar cap a les millors decisions. 
Compartint i coordinant. El valor que puguin aportar aquestes experiències podrà ser molt 
important, perquè sentir-se implicat en el Servei d’Educació de Catalunya significa, també, 
comptar amb la disposició de tots els integrants vers una prestació responsable i compartida 
d’aquest servei. Si tots, començant pel Govern, tenim ben clar el que representa i significa 
aquest Servei d’Educació, probablement serà més senzill establir els objectius i les prioritats 
per afrontar el gran repte de l’inici del proper curs des d’una real i efectiva col·laboració 
pública-privada. 
 
Cal bandejar pretensions espúries. No cal posar continuadament en entredit un model de 
país i una concreció de sistema educatiu prou consolidat, propi d’una societat plural com la 
nostra. Sempre hi ha un bon moment per madurar com a país i superar la dicotomia escola 
pública/escola concertada, però potser aquest cas n’és un de ben accentuat i oportú, com 
s’ha superat a la sanitat, als transports i a tants d’altres. 
 
És també una qüestió de responsabilitat. Una responsabilitat que preocupa les titularitats 
dels centres concertats, com també les direccions dels centres públics i al personal que hi 
treballa. Cal arbitrar tots els mecanismes adients -que existeixen- per tal que no sigui aquest 
un concepte que condueixi a la por o a la paralització dels processos necessaris per 
normalitzar al màxim la situació. En aquest context, és el Govern qui ha d’assumir la 
responsabilitat de reobertura de les escoles. Els centres educatius presten un servei 
essencial a la societat i, cercant l’equilibri entre les necessàries i legítimes garanties 
sanitàries i el servei social que presten, s’ha d’arribar a una situació en què no es derivin 
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sobre les titularitats, sobre les direccions o sobre el personal els compromisos originats per 
la represa d’activitat presencial. La tutela del Govern ha de ser màxima i indubtable, perquè 
no ens podem aturar en debats que només condueixen al bloqueig i a la incomprensió. Tots 
estem per mantenir el nostre servei a la societat, i podem demanar a les autoritats que 
actuïn en conseqüència. 
 
És durant els temps de crisi que es manifesten els sentiments i les accions de solidaritat i 
de confraternitat. Són també moments per agrair l’esforç i la dedicació de tantes i tantes 
persones que, des de la docència, l’administració i els serveis, la direcció... fan de la seva 
professió un exemple de servei en bé dels alumnes. Per això volem manifestar un agraïment 
molt intens a tots aquells i aquelles que, malgrat les incerteses, les commocions i les 
inquietuds, s’han reincorporat a la feina presencial, continuant la lloable tasca de l’educació. 
Que sigui a fi de bé i que puguin acabar el curs sense incidents. I, com a escola cristiana, 
cercarem l’ajuda de tots i la presència de Jesús ressuscitat en les nostres vides perquè 
generi una esperança que esvaeixi dubtes, incerteses i pors. Que faci que la vida que Ell 
ens porta es manifesti allà on encara hi ha petjades de desemparament, desesperança, 
feblesa, especialment entre el nostre alumnat 
més vulnerable. Bona “reobertura”! 
 

 

 

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

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

 Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00  

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

 

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

http://www.urc.cat 
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