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Cristians asimptomàtics 
 

Hi ha persones que tenen el Covid-
19, però que no presenten 
símptomes d’estar malaltes. Amb tot, 
poden contagiar les altres, tot i que 
potser en menor grau que la resta. 
Aquesta forma de tenir el coronavirus 
permet viure en la inconsciència, 
perquè la seva presència és 
imperceptible, però real. Projectant 
aquest concepte mèdic a la vida 
cristiana, es podria dir que existeixen 
cristians asimptomàtics. Sembla que 

gaudeixen de bona salut, però per dins seu s’hi desenvolupa el virus de la mundanitat 
espiritual. Al seu costat no tens cap sensació de perill, perquè es mostren saludables. A 
pesar de les aparences, et poden contagiar la mundanitat espiritual, que segons Henri de 
Lubac «constitueix el perill més gran per a l’Església que nosaltres som, la temptació més 
pèrfida, la que sempre reneix, insidiosament, quan totes les altres són vençudes» 
(Meditació sobre l’Església, p. 397). L’ego del cristià desplaça Jesús del centre de l’evangeli 
per ocupar-lo ell mateix. El papa Francesc ha insistit i insisteix amb persistència sobre els 
riscos de la mundanitat espiritual. 

L’absència de símptomes, quan es posseeix aquest virus espiritual, afavoreix un contagi 
indetectable. Per això és més perillós. Els portadors asimptomàtics de la mundanitat 
espiritual són més nocius com més rellevant és la seva funció dins de l’Església, perquè la 
majoria imagina que gaudeixen de més bona salut a causa de la seva responsabilitat. 

La resposta de Jesús als emissaris de Joan Baptista no té preu. El precursor es pregunta 
si Jesús és el Messies o n’han d’esperar un altre. Jesús ofereix només símptomes: «Aneu 
a anunciar a Joan el que sentiu i veieu: els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos 
queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els pobres reben l'anunci de la bona 
nova. I feliç aquell qui no em rebutjarà!» (Mt 11,2-11). La seva presència no és 
asimptomàtica! Compte! Una temptació actual pretén substituir els símptomes autèntics per 
campanyes de màrqueting o per desplegaments mediàtics. Si no responen a la veritat són 

recursos fraudulents. 
 

Al servei d’una comunitat o d’un projecte 
 
Las  Hermanitas de la Asunción de la Ciutat Meridiana  tienen dos pisos en la calle les 
Agudes número 5-7 , el 6ª,4ª y 7ª 4ª para vender o alquilar  a una Cdad o para realizar 
algún  proyecto en esta zona donde viven muchos emigrantes. 

La persona de contacto: M.Eugenia Hueto, cuyo correo es eugeniahueto@gmail.com y el 
número de teléfono 654144455 

 
Lluís Serra Llansana 

D’ENTRADA 

mailto:eugeniahueto@gmail.com
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VATICÀ 
 

 

« El don de la fidelidad. 

La alegría de la perseverancia » 

 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 

y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) 
 

El Vaticano busca frenar la “hemorragia” de abandonos 
en la vida religiosa 

Publicaciones Claretianas presenta el documento ‘El don de la fidelidad. La 
alegría de la perseverancia’, de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 

Uno de los dramas a los que se enfrenta la vida consagrada y que condiciona notablemente 
su futuro es el número de abandonos, que en algunas décadas de finales del siglo XX 
ha sido dramático. Al paso de esta problemática ha salido la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) con el 
documento ‘El don de la fidelidad. La alegría de la perseverancia’ que ha editado 
Publicaciones Claretianas. 

Una serie de orientaciones para acompañar la labor de superiores o formadores. Una 
respuesta a la “hemorragia que debilita la vida consagrada y la vida misma de la 
Iglesia”, según palabras del papa Francisco, que han supuesto los abandonos de forma 
especialmente dramática desde el Vaticano II. Para presentar la líneas fuertes del citado 
documento, la editorial ha organizado una presentación de un texto que para su director 
Fernando Prado tiene la “intención de proponer algunas líneas de acción y 
acompañamiento que sean útiles a todos”. 
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¿Hay realmente una hemorragia? 

El marista Emili Turú, secretario general de la Unión de Superiores Generales (USG), 
señaló que el documento surge de una plenaria de la CIVCSVA que abordó 
monográficamente esta “preocupación”, ya que entre 2008 y 2012 el promedio anual de las 
personas que dejan la vida religiosa de es de más de 3.000 personas, unas 10 al día; 
aunque esto es solo el 0,3% de toda la vida consagrada. Para el religioso es una 
oportunidad para pensar “de qué manera percibimos y vivimos las salidas de la vida 
consagrada” si se denomina “hemorragia” o “abandono” si se produce, a veces, 
como “acto de coherencia”. También señaló que ante esta problemática hay que 
distinguir “entre síntoma y causa”, como hace el documento abriendo la mirada a un 
contexto más amplio de crisis eclesial y social. 

La claretiana Jolanta Kafka, presidenta de la 
Unión Internacional de Superioras Generales 
(UISG), ha profundizado en los desafíos que las 
orientaciones suponen para la formación. La 
religiosa se ha preguntado si “¿estamos 
formando para una alegría de la fidelidad de la 
perseverancia?”, ya que esto forma parte 
de “un proceso dinámico y abierto que dura 
toda la vida con sus momentos de 
discernimiento”. Desde su experiencia, ha 
señalado que en la base de la formación está la 
persona, la pedagogía y la misma 
evangelización. “Nunca sobra el tiempo, las 
energías y los procesos que puedan ayudar a 
las personas a estructurar su personalidad”, ha 
reivindicado. “Sin sujeto no puedo haber 
discernimiento ni camino responsable”, 
señalaba concierto toque ignaciano. 

 

Necesario acompañamiento 

También señaló como “requisito” la necesidad 
del acompañamiento frente a la tendencia de 
una formación individualista, especialmente 
donde los grupos de formandos no son 
numerosos. “La fidelidad es algo que arranca 
del pasado, de ahí la importancia de la 
memoria; pero lanza hacia el futuro, por eso 

es un desafío”, apuntó reclamando una “resiliencia evangélica y creativa” en las 
estructuras que a veces no han tenido demasiado en cuenta las diferencias y contextos. Y 
es que para Kafka “la fidelidad más que un camino es un puzle, una armonía de elementos 
que forman un cuadro que con el tiempo se ve su conjunto”. 

El jesuita Arturo Sosa, presidente de la USG, ha apuntado una serie de “distracciones que 
minan la vida religiosa” como “el descuido de la vida espiritual”, la “incapacidad de la 
persona de incorporar a su vida la fidelidad a los votos según el carisma” particular, la 
dificultar para establecer relaciones humanas sanas con todos los hermanos y su 
diversidad, la “baja calidad de la vida comunitaria”, la diferencia cultural de quienes entran 
en las instituciones, el difícil diálogo con la sociedad secular y la vivencia de la consagración 
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en esa misma situación… Sosa también reivindicó la importancia del acompañamiento 
y las características de este en cada fase de la vida religiosa ya que “muchos 
abandonos tienen su origen en un proceso de admisión precipitado o superficial en el que 
no se llega al fondo y produce consecuencias más adelante”. 

Entre los motivos de abandono, el general jesuita, enumeró tres: un conocimiento 
superficial de la familia religiosa, descubrir necesidades vitales que hacen incompatible 
su personalidad con la vida o misión del instituto y la “crisis de la mitad de la vida” si no es 
acompañada o gestionada. 

La religiosa de la Compañía de María, Mariña Ríos, presidenta de CONFER, más allá de 
las salidas puso sobre la mesa la situación de las personas que se quedan en las 
congregaciones pero “aguando la vida”, aunque la mayoría de los consagrados viven su 
vocación desde la autenticidad. Y es que para la religiosa, “tenemos que ser conscientes 
del valor del testimonio y de lo que transparentamos” siendo conscientes de “las 
deficiencias de las instituciones”. Por ello, apuesta por el acompañamiento personal y, 
también, como comunidades e institutos porque “la vida comunitaria se ha ido 
transformando para mejor”, así pueden ser “espacios de acogida, diálogo y oración”. 

 
https://www.vidanuevadigital.com/2020/07/08/el-vaticano-busca-frenar-la-hemorragia-de-
abandonos-en-la-vida-religiosa/ 
 

 

 

 

Presentación del nuevo documento de la CIVCSVA con la participación de Arturo Sosa, 
presidente de la USG, Jolanda Kafka, presidenta de la UISG, Emili Turú, secretario general 

de la USG y Mariña Rios, presidenta de CONFER. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4k1JngbSTMs 

 

Durada: 1:27:32 

https://www.vidanuevadigital.com/2020/07/08/el-vaticano-busca-frenar-la-hemorragia-de-abandonos-en-la-vida-religiosa/
https://www.vidanuevadigital.com/2020/07/08/el-vaticano-busca-frenar-la-hemorragia-de-abandonos-en-la-vida-religiosa/
https://www.youtube.com/watch?v=4k1JngbSTMs
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA PRESIDIDA POR EL PAPA 
FRANCISCO EN EL ANIVERSARIO DE SU VISITA A 
LAMPEDUSA  
 
08.07.2020.- Esta mañana,a las 11, en la capilla de la Casa Santa Marta, el Santo Padre 
Francisco ha presidido la celebración eucarística con motivo del VII aniversario de su visita 
a Lampedusa. 
 
Homilía del Santo Padre 
El salmo responsorial de hoy nos invita a una búsqueda constante del rostro del Señor: 
«Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad 
continuamente su rostro» (Sal 104). 
Esta búsqueda constituye una actitud 
fundamental en la vida del creyente, 
que ha entendido que el objetivo final 
de la existencia es el encuentro con 
Dios. 
 
La búsqueda del rostro de Dios es una 
garantía del éxito de nuestro viaje en 
este mundo, que es un éxodo hacia la 
verdadera Tierra prometida, la Patria 
celestial. El rostro de Dios es nuestra 
meta y también es nuestra estrella polar, que nos permite no perder el camino. 
El pueblo de Israel, descrito por el profeta Oseas en la primera lectura (cf. 10,1-3.7-8.12), 
en ese momento era un pueblo extraviado, que había perdido de vista la Tierra prometida 
y deambulaba por el desierto de la iniquidad. La prosperidad y la riqueza abundante habían 
alejado del Señor el corazón de los israelitas y lo habían llenado de falsedad e injusticia. 
 
Es un pecado del cual nosotros, cristianos de hoy, tampoco estamos exentos. «La cultura 
del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de 
los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, pero no son nada, son la 
ilusión, ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros, o mejor, 
lleva a la globalización de la indiferencia» (Homilía en Lampedusa, 8 julio 2013). 
 
La exhortación de Oseas nos llega hoy como una invitación renovada a la conversión, a 
volver nuestros ojos al Señor para ver su rostro. El profeta dice: «Sembrad con justicia, 
recoged con amor. Poned al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, 
hasta que venga y haga llover sobre vosotros la justicia» (10,12). 
 
La búsqueda del rostro de Dios está motivada por el anhelo de un encuentro con el Señor, 
encuentro personal, un encuentro con su inmenso amor, con su poder que salva . Los doce 
apóstoles, de quienes nos habla el Evangelio de hoy (cf. Mt 10,1-7), tuvieron la gracia de 
encontrarlo físicamente en Jesucristo, Hijo de Dios encarnado. Él los llamó por su nombre, 
uno a uno —lo hemos escuchado—, mirándolos a los ojos; y ellos contemplaron su rostro, 
escucharon su voz, vieron sus prodigios. El encuentro personal con el Señor, un tiempo de 
gracia y salvación, lleva a la misión. Jesús les exhortó: «Id y proclamad que ha llegado el 
reino de los cielos» (v. 7). Encuentro y misión no se separan. 
Este encuentro personal con Jesucristo también es posible para nosotros, que somos los 
discípulos del tercer milenio. Cuando buscamos el rostro del Señor, podemos reconocerlo 
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en el rostro de los pobres, de los enfermos, de los abandonados y de los extranjeros que 
Dios pone en nuestro camino. Y este encuentro también se convierte para nosotros en un 
tiempo de gracia y salvación, confiriéndonos la misma misión encomendada a los apóstoles. 
Hoy se cumplen siete años, el séptimo aniversario de mi visita a Lampedusa. A la luz de la 
Palabra de Dios, quisiera reiterar lo que dije a los participantes en el encuentro “Libres del 
miedo”, en febrero del año pasado: «El encuentro con el otro es también un encuentro con 
Cristo. Nos lo dijo Él mismo. Es Él quien llama a nuestra puerta hambriento, sediento, 
forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo encontremos y ayudemos, 
pidiendo poder desembarcar. Y si todavía tuviéramos alguna duda, esta es su clara palabra: 
“En verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a 
mí me lo hicisteis” (Mt 25,40)». 
 
«Cuanto hicisteis...», para bien o para mal. Esta advertencia es hoy de gran actualidad. 
Todos deberíamos tenerlo como punto fundamental en nuestro examen de conciencia, el 
que hacemos todos los días. Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y 
en la violencia que sufren los migrantes, en los viajes de esperanza, en los rescates y en 
los rechazos. «Cuanto hicisteis…, a mí me lo hicisteis». 

 
Recuerdo ese día, hace siete años, justo en el sur de Europa, en esa isla... Algunos me 
contaron sus propias historias, cuánto habían sufrido para llegar allí. Y había intérpretes. 
Uno contaba cosas terribles en su idioma, y el intérprete parecía traducir bien; pero aquel 
habló mucho y la traducción fue breve. “Bueno —pensé— ese idioma da más vueltas para 
poder expresarse”. Cuando llegué a casa por la tarde en la recepción, había una señora —
descanse en paz, ha fallecido—, que era hija de etíopes. Ella entendía el idioma y había 
visto el encuentro a través de la televisión. Y me dijo esto: “Perdone, lo que le dijo el 
traductor etíope ni siquiera es la cuarta parte de la tortura, del sufrimiento que han 
experimentado”. Me dieron la versión “destilada”. Esto sucede hoy con Libia: nos dan una 
versión “destilada”. La guerra es mala, lo sabemos, pero no os imagináis el infierno que se 
vive allí, en esos campos de detención. Y esas personas sólo vinieron con la esperanza de 
cruzar el mar. 
 
Que la Virgen María, Solacium migrantium (Ayuda de los migrantes), nos haga descubrir el 
rostro de su Hijo en todos los hermanos y hermanas obligados a huir de su tierra por tantas 
injusticias que aún afligen a nuestro mundo. 
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« Urgeix un diàleg per repensar el 

poscoronarirus » 

 Mons. Vincenzo Paglia, Presidente de la Academia 

Pontificia para la Vida 
 

Fabio Colagrande  
Vatican News · 03 julio 2020 
 
Para el Arzobispo, Presidente de la Academia Pontificia para la Vida, la pandemia es una 
gran bofetada que puede ser saludable. "El que cree que es sólo un paréntesis está jugando 
con fuego." 
 
 

Mons. Vincenzo Paglia, Presidente de la Academia Pontificia para la Vida 

 
 
El volumen "Curare la vita: etica e tecnologie", que acaba de publicar Edizioni Dehoniane 
de Bolonia y que ha sido firmado por Fabrizio Mastrofini y Nicola Valenti, vuelve a proponer 
las actas del seminario de 2017 de la Academia Pontificia para la Vida titulado: "Acompañar 
la vida. Nuevas responsabilidades en la era tecnológica". En el centro del libro está el 
concepto de "Bioética Global" y la necesidad, en un mundo globalizado e hipertecnológico, 
de encontrar respuestas éticas a las nuevas cuestiones relacionadas con el nacimiento, la 
vida y la muerte. 
 
El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, habló de 
ello a los micrófonos de Radio Vaticano Italia, vinculando este nuevo enfoque a la actual 
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pandemia de Covid-19, que, en su visión, no es un paréntesis, sino una oportunidad para 
la volver a pensar: 
 
R.- En esa ocasión, por primera vez, la Academia para la Vida se enfrentó a los nuevos 
grandes desafíos, que surgen del cambio de época que estamos viviendo, como lo definió 
el Papa Francisco. En el centro de ese encuentro de 2017 estaba, de hecho, por un lado, 
el tema de la globalización con sus enormes desafíos y, por otro, el rápido desarrollo de la 
tecnología y en particular de las llamadas "tecnologías convergentes" que tienen un impacto 
directo en la vida, en la existencia de todas las personas, de toda la familia humana. Es por 
ello que, si bien en el pasado la llamada "Bioética", término que se remonta a la década de 
1970, guió la reflexión de la misma Academia Pontificia para la Vida, hoy hemos sentido la 
urgencia de entender este concepto de manera más amplia y profunda. Nos hemos dado 
cuenta de que cuando hablamos, hoy como ayer, del principio y el fin de la vida, debemos 
tener en cuenta todas las edades, por lo tanto de la infancia a la adolescencia, de la juventud 
a la madurez. Luego está todo el tema de la vida de los ancianos, el de la calidad de la vida, 
que no es la misma en todas las latitudes. La de la relación entre los seres humanos y la 
de la relación con el medio ambiente o incluso con la técnica. Con esa conferencia en 2017, 
que luego continuó idealmente con las de roboética e inteligencia artificial en los años 
siguientes, cruzamos lo que ahora llamamos la gran frontera de la "Bioética Global". 
 

 
¿Existe el riesgo de que la tecnología, ayer más que hoy, provoque un proceso de 
deshumanización? 
R.- Absolutamente. Hoy el riesgo es aún mayor que ayer. Es precisamente el enorme 
desarrollo de las tecnociencias y tecnologías convergentes lo que permite intervenir 
radicalmente en la vida humana. Y esta es la primera vez en la historia que esto ha 
sucedido. Todo esto también pone en duda el término "natural". ¿Qué significa hoy en día 
lo natural cuando las biotecnologías pueden intervenir en el genoma y se puede intervenir 
tanto en el nacimiento como en la muerte, pero también dentro de la vida ordinaria? 
Pensemos en todos los problemas derivados del uso de la inteligencia artificial, como el 
riesgo del llamado "capitalismo de vigilancia" vinculado a la compra y venta en línea de 
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nuestros datos personales. Frente a estos enormes avances en la tecnología, 
lamentablemente, registramos un desarrollo escaso de la ética y el humanismo y en este 
sentido un diálogo entre la ciencia, la tecnología y el humanismo, pero también la religión y 
las creencias, es muy urgente. Un diálogo que debe emprenderse con diligencia y que 
también intentamos suscitar con nuestro último congreso del pasado mes de marzo, en el 
que los mismos directivos de las grandes empresas tecnológicas mostraron que sentían la 
necesidad de firmar un manifiesto ético para ayudar a la tecnología a ser más humana. Con 
el fin de no reducir al hombre a una herramienta, sino de asegurar que la persona esté 
siempre en el centro de la vida, la política, la economía y por lo tanto también de la 
tecnología. 

 
En este sentido, ¿la pandemia que estamos experimentando es todavía un campo de 
aplicación ejemplar de la perspectiva de la "Bioética Global"? 
R.- Creo que sí. Hoy debemos constatar amargamente que precisamente por la falta de 
buen sentido común con que la economía y la política, sólo para satisfacer un interés 
privado, han devastado la creación, proponiendo estilos de vida imposibles, el mundo se ha 
rebelado contra esta explotación irracional del hombre. En este sentido, la pandemia es una 
tragedia, pero al mismo tiempo una extraordinaria oportunidad para repensar el desarrollo, 
las relaciones y el significado de la vida misma. Hoy más que nunca podemos decir que la 
fragilidad, la vulnerabilidad, son una condición ordinaria de la vida de todos nosotros. Baste 
pensar que hasta hace poco se hablaba incluso de poshumanismo, de la transformación 
del hombre en un ser con nuevas capacidades físicas y cognitivas, incluso de 
inmortalidad.  En este sentido la pandemia ha sido, diría, una gran bofetada, pero que 
puede ser saludable. Debo decir que hay signos de reflexión y replanteamiento en este 
sentido y el Papa Francisco, de alguna manera, fue el intérprete más atento y más 
universalmente reconocido. Creo que no sólo la Iglesia, sino todas las demás realidades, el 
mundo científico, el mundo de la economía, de la cultura, están llamados a repensar el 
mundo poscoronavirus. Los que creen que la pandemia es sólo un paréntesis están jugando 
con fuego. No podemos no cambiar la organización de la sociedad y no repensar el sentido 
mismo de la vida si queremos evitar el Covid-20 o Covid-21: eso sería una gran tragedia 
para el planeta. 
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EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

« Recuperar la jerarquia de valors » 

 Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
 

 

 

 

 

 

Catalunya Cristiana 

12 juliol 2020 

 

La pandèmia del Covid-19 
s’explica, en bona part, 
per la pertorbació de la 
jerarquia de valors que al 
llarg dels anys hem fet, 
arraconant els que són 
fonamentals i substituint-los per altres que ens han fet menys humans i que han fet malbé 
el planeta. 

 
La constitució Gaudium et spes ens avisava dels problemes de la humanitat, si continuava 
alterant la jerarquia de valors. Els bisbes ens recordaven que «el progrés humà porta en si 
mateix una gran temptació », si es pertorba la jerarquia de valors, és a dir, si «els homes 
només tenen en compte els propis interessos, no els dels altres». I és que l’egoisme «fa 
que el món no sigui ja l’espai d’una autèntica fraternitat». Gaudium et spes remarcava un 
fet preocupant: «El poder creixent de la humanitat ja amenaça de destruir el mateix gènere 
humà.» 
 
Aquest text ens demana «purificar i perfeccionar per la creu i la resurrecció de Jesús totes 
les activitats humanes, les quals, a causa de la supèrbia i de l’egoisme, es veuen cada dia 
en perill». 
 
Aquest text aprovat pel Concili fa 55 anys també ens recorda que «la llei fonamental de la 
perfecció humana, i per tant, de la transformació del món, és el manament nou de l’amor», 
ja que «l’esforç per instaurar la fraternitat universal no és cap utopia». Per això els bisbes 
ens alertaven del desastre que ens podria venir si capgiràvem la jerarquia de valors. I és 
que en comptes d’afavorir la fraternitat i la solidaritat entre els homes, la cura de la creació, 
la cooperació entre els pobles i la sol·licitud pels més desafavorits, ens hem deixat portar 
per l’egoisme, l’afany de diners, la sobreexplotació dels recursos naturals i el maltractament 
del planeta. 
 
No hem sabut (o no hem volgut) viure amb harmonia amb la natura i amb els altres éssers 
vius, sinó que hem preferit sobreexplotar els dons que hem rebut de Déu, acaparant-los per 
a nosaltres mateixos i deixant al marge els més pobres de la societat. 
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«En les situacions de crisi es respon 

millor des de models més 

comunitaris i menys 

individualistes» 

 Jesuïtes 
 

3 de Juliol de 2020 
 

La crisi produïda per la pandèmia de COVID-19 ha tensionat la nostra societat en general, 
però molt particularment el nostre sistema sanitari. Els professionals sanitaris i de cures 
s’han vist sotmesos al que molts han definit ja com el repte professional més important de 
les seves vides. 
 

La gestió de la incertesa, les llargues jornades de treball i la manca d’equips de protecció 
individual són només algunes de les batalles que han hagut de lliurar aquests professionals, 
que en tot moment han mostrat elevats nivells de compromís, avantposant el bé dels seus 
pacients i de la població als seus propis interessos. 
 

L’Institut Borja de Bioètica, en el marc de la Universitat d’Estiu Ramon Llull oferirà a 
partir del 7 de juliol unes jornades online dedicades a la reconstrucció personal i col·lectiva 
dels professionals sanitaris i de cures després de la pandèmia. 
 

Els encarregats de fer la sessió inicial seran el jesuïta i llicenciat en Medicina Joan Carrera i 
la metgessa de família i coordinadora docent de l’Institut Borja de Bioètica, Helena Roig, 
que abordaran el canvi de paradigma en l’atenció durant la pandèmia. 

El jesuïta Joan Carrera participarà a les jornades de l'Institut Borja de Bioètica sobre reconstrucció personal i col·lectiva dels professionals 

sanitaris i de cures després de la pandèmia 
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I és que, com explicarà Joan Carrera, la pandemia ens enfronta a un canvi de paradigma, 
qüestionant de forma abrupta un model individualista i liberal, i obligant a desplaçar-se cap 
a un paradigma més social, on s’han de definir qüestions que estan per sobre de la llibertat 
dels individus. “Aquesta priorització pot generar tensions entre el personal sanitari i els 
pacients, però també entre el mateix personal sanitari, que es pot veure sobrecarregat per 
les decisions que ha prendre, així com per decisions que li venen imposades sense la seva 
participació”. 

 

Tot i això, segons Carrera, “en les situacions de crisi sanitària el model més comunitari 
hauria de prevaler tant per poder respondre millor a la situació com perquè és capaç de 
generar més cures cap a les persones en situació de fragilitat”. "En les situacions de crisi", 
afirma, "es posa en evidència que es respon millor des de models més comunitaris i menys 
individualistes". 

 

Alerta però que cal parar atenció, perquè “el model que accentua el bé de la col·lectivitat 
hauria de ser elaborat de forma participativa i no des de determinats poders i interessos, i 
el personal sanitari i social hauria de participar en l’elaboració dels principis que regeixen 
els criteris de distribució i redistribució dels recursos, des de la seva experiència i 
coneixements mèdics”. A més, “no es poden vulnerar els drets de les persones ni donar lloc 
a formes de control autoritari o anul·lació de mecanismes democràtics“. 

 
Més informació sobre les jornades en aquest enllaç 
 
 
 

« La justícia, criteri eclesial davant 

la malaltia i la mort» 

 Catalunya Religió 

 

Catalunya Religió 02/07/2020 

 

 “No sabia anar a la residència on hi havia la meva àvia perquè no 
hi havia anat mai”. És una de les frases colpidores que ha sentit 
dir el capellà Carles Muñiz aquests dies. Ara toca parlar de com 
tenim cura de les persones més febles. I acompanyar el dol 
després de tantes morts. Entren en joc l’empatia dels cristians 
davant del patiment i el treball col·lectiu a favor de la justícia 
social. Són algunes de les qüestions que s’han tractat aquest 
dimecres en el segon diàleg sobre L’Església després del 
confinament, organitzat per Animaset i Catalunya Religió. 

 

“He demanat a Déu viure el confinament i la malaltia com un home creient”, ha relatat Carles 
Muñiz, delegat de joventut del bisbat de Sant Feliu. Malalt per Covid-19, va estar a urgències 
a l’Hospital de Bellvitge, on va trobar molta gent del Prat de Llobregat que el reconeixien 
com a capellà. I ha diferenciat el temps que va estar a la UCI, quan “la comunicació i la 
proximitat” era només amb els professionals, del moment en què va anar a planta.  

https://www.iborjabioetica.url.edu/ca/oferta-formativa/accions-formatives/updates-cursos-i-monografies/jornada-uerl
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“Aquesta vida de la qual ens sentíem amos i que creiem controlar se’ns ha desfet a les 
mans”. Per a Muñiz, les tres setmanes que va estar ingressat han estat “un retorn a la vida 
i tornar cuidar-la i acompanyar-la”. Considera que la malaltia  fa “donar valor a la vida amb 
majúscules”. I que això passa  per les relacions, les mirades i el tracte amb els altres. “Em 
sento remogut en com gasto i quina orientació dono a la meva vida”. 

En aquest sentit, la metge i teòloga Margarita Bofarull ha defensat: “Quan passem moment 
de dificultat procurem enfortir-nos interiorment, reforçar els nostres eixos vitals”. Els ha 
situat en “les relacions vitals: la relació amb Déu, amb els altres, amb la creació i amb una 
mateixa”, tenint en compte que “som una unitat”. 

 

La religiosa del Sagrat Cor considera que la pregària fonamenta la persona: “Ens enforteix 
pregar i tenir cura de la vida interior”. Ha dit que els cristians se sostenen del “saber que la 
nostra vida està en mans d’un Déu que ens estima”. Ha subratllat, però, que “la fe no és 
una certesa i que no treu dubtes”. S’ha remès a “l’eterna pregunta pel dolor de l'innocent” i 
ha defensat que “el rol del cristià és aquest camí comunitari: patir amb el que pateix i riure 
amb el que riu”. 

 

“La dignitat humana ningú no ens la pot donar o prendre” 

La filòsofa Mar Rosàs, de la Càtedra Ethos de Filosofia i Ètica Aplicada de la Universitat 
Ramon Llull i membre de Justícia i Pau, ha insistit sobre la qüestió de la dignitat universal: 
“No hi ha unes vides que valen més i unes vides que valen menys”. Ha recordat que amb 
la pandèmia i davant la manca de recursos, s’ha accentuat l’habitual triatge de pacients. I 
aquí han observat com s’ha difós l’ètica utilitarista. Una ètica que busca “maximitzar la 
felicitat al màxim nombre de persones”.  

 

A partir d’aquí Rosàs ha assenyalat que s’ha produït “un salt inquietant en alguns 
discursos”. I en concret ha alertat d’aquells que defensen que “cal prioritzar aquelles vides 
que tenen més valor” amb el criteri de l’aquelles vides que “poden ser més productives”. 
Així ho apuntaven en un comunicat recent des de Justícia i Pau Catalunya. Rosàs s’ha 
preguntat com és possible “en una societat de l’abundància” que qui vulgui triar continuar 
la seva vida gràcies a un respirador, no pugui fer-ho. 

 

I aquí ha fet un èmfasi especial en els col·lectius vulnerables, com persones grans o 
malaltes i persones amb discapacitat intel·lectual. “No hi ha vides que valen més la pena 
de ser viscudes que unes altres”. I ha recordat que és una idea compartida per diferents 
religions i que inspira la Declaració Universal dels Drets Humans. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/justicia-i-pau-enfortir-sistema-salut-pandemia
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Marga Bofarull també ha reforçat que “la dignitat humana és ontològica, ningú no ens la pot 
donar o prendre”. I ha afegit la vivència de “l’estrès posttraumàtic d’alguns professionals”. 
Ha explicat com una metgessa li relatava l’angoixa que viu ara encara: “Tanco els ulls i veig 
morts, els continuo tancant i veig la UCI saturada, i només tinc que llàgrimes”. 

 

Fórmules per acompanyar sense aïllar 

Rosàs també ha denunciat l’aïllament dels malalts. “És inadmissible que un malalt de 
coronavirus a prop de la mort hagués d’estar aïllat i no pogués tenir contacte amb eels seus 
familiars”. La filòsofa ha reconegut que “hi havia la dificultat del contagi”, però també ha 
demanat trobar “fórmules imaginatives per poder acompanyar malalts i moribunds”. 

 

En aquest sentit ha dit que “la qualitat democràtica d’una societat es valora per com té cura 
de la societat més vulnerable”. I n’ha parlat partint del model d’atenció biopsicosocial, que 
té en compte la globalitat de la persona, a diferència del model biomèdic imperant. 

 

En l’experiència de les 
parròquies del Prat, Muñiz 
explica que han treballat 
un document amb l’ajuda 
dels germans de Sant 
Joan de Déu, sobre 
acompanyament de la 
malaltia i el dol. L’han 
difós a les xarxes socials. 
I ha descrit la cruesa dels 
primers enterraments: 
“Pregàries dures, davant 
d’un nínxol, un fèretre i 
tres persones”.  

 

En la feina que fan aquests dies els capellans ha parlat d’una redescoberta: “Ens hem 
adonat de la importància de la celebració religiosa per acompanyar el dol”, ha dit Muñiz. 
També ha apuntat la necessitat de mantenir una conversa amb la família i de tenir espais 
“per plorar junts”. Muñiz considera que “els cristians estem fent el que ens toca fer: 
acompanyar la mort i la malaltia de tantes persones”. 

 

“La fe té a veure amb el fracàs, la vulnerabilitat, amb la por” 

En el diàleg també s’ha parlat de “l’hospitalocentrisme” i de la situació viscuda a les 
residències geriàtriques. “On posem els avis en la nostra societat?”, s’ha preguntat Bofarull. 
“Hi ha moltes residències que no tenien ni els recursos humans ni materials fins ben entrada 
la pandèmia”. Fets que, segons Bofarull, han de portar a “reconduir la societat” i tornar a 
valorar l’aportació de les generacions més grans. 

 

Com es té en compte la gent gran a les parròquies? Són estructures que garanteixen 
aquesta cura de les persones? Des de El Prat de Llobregat, Carles Muñiz considera que 
cal “retornar a l’experiència viscuda per veure quins deures tenim pendents com a societat”. 
I des de la perspectiva més cristiana demana abandonar “una fe mercantilista”. Com aquells 
que afirmen que “t’has salvat perquè he pregat molt a Déu”. Una creença que no comparteix: 
“I si jo m’hagués mort? És el fracàs de Déu?”. Muñiz hi ha afegit: “No sé si tenim tan clar 
que la fe té a veure amb el fracàs, la vulnerabilitat, amb la por”. 
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Mar Rosàs ha reivindicat un sistema de salut fort que “tingui cura de la gent més vulnerable”. 
Ha apel·lat, en aquest sentit, a “la figura de Maria al peu de la creu: a qui pateix no se 
l’abandona”. I també ha recordat que la cura de les persones vulnerables corre a càrrec de 
“persones molt vulnerables elles mateixes que han passat per un procés migratori molt 
difícil”. 

 

En el diàleg Margarita Bofarull ha parlat també dels “determinants socials de salut”. I ha 
demanat fixar-se en què “a Barcelona hi ha anys de diferència quant a l’esperança de vida 
en funció dels districtes”. Sobre la detecció de situacions de vulnerabilitat ha conclòs: “Llluny 
de desanimar-nos això ens ha d’empènyer amb il·lusió i amb ganes a treballar per un món 
molt més conforme al Regne de Déu”. 

 

Aquí podeu recuperar íntegre el diàleg sobre ‘Tenir fe, en la salut i en la malaltia’, moderat 
per la periodista Laura Mor, directora del documental Església confi(N)ada. 

 

 

L’acudit 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm3rN9JsPvU&feature=youtu.be
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« El viatge interior » 

 Míriam díez 

 

 

 

Míriam Díez 

El Nacional.cat  

28 de juny de 2020 

 

 

Ja vivim àvidament l’estiu —el més 
excepcional i esperat dels últims anys—
, i tot i que aparentment ha canviat la 
situació, amb ell han tornat les frases 
típiques de cada temporada. Una és la 
previsible del “viatge interior”. Molta gent 
que no podrà anar a l'Índia com havia 
imaginat o a llocs llunyans que ja tenia 
emparaulats, emprendran com a 
substitució resignada un “viatge interior” 
des de casa seva, o potser amb un recés 
espiritual, una estada de meditació o 
unes vacances de relax que permetin el 
silenci i aquest suposat viatge cap a les 
entranyes. L’interior l’hem pogut 
cultivar durant el confinament, si 
les circumstàncies ens ho han permès. Tornar o aventurar-se a conèixer de què estem fets, 
quin és el nostre termòmetre emocional, què ens mou, què ens paralitza, per què vivim, és 
una tasca que cansa, perquè ens implica del tot. Les religions utilitzen sovint aquesta 
expressió del viatge interior, perquè és superant les superficialitats i els autoenganys com 
s’arriba a la connexió amb un mateix, amb la natura, amb els altres, amb Déu. 

 

El filòsof Ferran Sáez defensa que “no hi ha cap viatge interior”, que això són 
“metàfores baratetes, pinso literari caducat de la dècada dels setanta, idees devastades”. 
Al seu assaig sobre La vida aèria (Pòrtic), pregona que “tampoc hi ha cap viatge exterior”, 
perquè argumenta que els aeroports són tots iguals, les sèries de televisió es basen en 
estereotips que es basen a denunciar altres estereotips, la mateixa pizza precuinada ens la 
serveixen a tots els restaurants del món i per tant “estem davant una vulgaritat universal i 
invasiva, impertinent, igual que la música d’un anunci que és la mateixa que la del dentista 
o fins i tot potser en un tanatori”. Inexorable, Ferran Sáez, amb qui comparteixo despatx, no 
dubta a confessar el seu redescobriment de la fe, tot i que ell rebutja anomenar-ho “viatge 
interior”. No fa escarafalls intel·lectuals per amagar la seva redescoberta de la dimensió 
espiritual. “He tornat a la fe perquè soc un racionalista de tarannà escèptic. He tornat a la 
fe, o la fe ha tornat a mi, perquè vaig creure fermament i honestament en Déu quan era 
jove. Me n’havia allunyat moltíssim, però no del tot”. Aquest doctor en filosofia i professor 
a BlanquernaPòrtic va venir al món una nit de Sant Joan, en un poble petit com la Granja 
d’Escarp, al Segrià. Per ell, la fe no és una formula de credulitat, ni la pèrdua de fe implica 
tampoc una aposta per la incredulitat. 

https://www.google.com/search?q=portic+edicions&oq=portic+edicions&aqs=chrome..69i57j0l5j69i60l2.1835j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.grup62.cat/llibre-la-vida-aeria/299102#soporte/299102
http://www.blanquerna.url.edu/
https://www.google.com/search?q=portic+edicions&oq=portic+edicions&aqs=chrome..69i57j0l5j69i60l2.1835j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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« Valors emergents, l’experiència 

d’un hospital de campanya a Lleida » 

 Entrevista a Pilar Mariné Jové, psicòloga i voluntària 

 

Laia de Ahumada 

Lale.cat 

 

Com va néixer aquesta iniciativa? 

—Davant de la sobrecàrrega que hi havia en 
els dos hospitals generals de Lleida que 
atenien la població afectada per la COVID-19, 
es va plantejar que seria bo que hi haguessin 
espais per poder drenar aquella població que 
ja no es trobava en fase aguda, aquella 
població que s’estava recuperant però que no 
era susceptible d’alta domiciliària perquè 
encara tenia el virus actiu. La direcció la va 
tenir una infermera, Iraida Gimeno, una 
companya d’atenció primària, i la va portar a 
terme CatSalut, que en aquest moment té un 
lideratge i una gestió humanista molt marcada. En 48 hores —des que es va decidir obrir-
lo fins a la seva entrada en funcionament, el dijous 2 d’abril— es va crear un Hospital Exprés 
en un temps rècord. L’hotel Nastasi, va passar a ser l’Hospital Salut Nastasi, format en la 
seva totalitat per un cos de professionals voluntaris d’Atenció Primària. Es va muntar un 
hospital en 48 hores, va durar dos mesos, i es va desmuntar en un dia. Va ser 
impressionant!    

 

Amb voluntaris, només? 

—No sé com es va fer la selecció del personal, però sí que sé que auxiliars de clínica, 
infermers i metges que estaven en els ambulatoris d’Atenció primària, per una opció 
personal, van oferir els seus serveis en aquest hospital, a part del seu treball a l’ambulatori. 
S’ha de tenir en compte que a l’ambulatori els metges estaven passant consulta, i es podien 
trobar amb algun pacient infectat o no, però aquí a l’hospital tots estaven infectats i tots 
aquests professionals es van oferir de forma voluntària per estar en contacte directe amb 
pacients infectats de COVID-19. Vàrem arribar a ser 18 professionals treballant en una 
mateixa jornada de 24 hores. La meva vivència és que era un personal sanitari amb un 
nivell de motivació molt alt, amb uns valors humans d’una gran solidesa, responsabilitat, 
confiança i un compromís ferm per fer-ho possible entre tots. Penso sincerament que 
aquests valors tan ben fonamentats han permès fer funcionar una estructura que s’ha 
construït al marge de l’estructura economicista hospitalària. S’ha construït un Hospital 
Exprés fonamentat en valors humans, amb el que per mi són els principis de la No-Violència 
inspirats en Gandhi. Per mi la COVID-19 ens ha permès fer-ho possible dins el món sanitari. 
Un nou repte... 

 

Com es va adaptar l’hotel? 

—Es van habilitar les quatre plantes com si fossin les d’un hospital. Es va instal·lar el 
sistema informàtic i es va organitzar tota la infraestructura: servei de neteja, bugaderia i 
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càtering. L’hotel Nastasi tenia unes característiques que permetien diferenciar bé allò que 
havien de ser zones d’aïllament i zones de no aïllament, amb les seves respectives zones 
de control, planificació, zones de treball, menjador i magatzem... Era de dimensions prou 
grans per atendre i oferir les millors cures possibles a totes les persones i amb unes 
habitacions amb prou confortabilitat per poder estar-hi un llarg període de temps; amb 
finestres que donaven a espais de natura i permetien una bona oxigenació. He de dir que 
ha sigut molt agradable treballar-hi, molt. També els mateixos treballadors de l’hotel 
formaven part del cos de voluntariat. Alguns dels professionals que hi treballaven, per 
protegir les seves famílies, es quedaven a viure a les habitacions de l’hotel. Fins i tot s’ha 

donat acollida a metges que han estat contagiats, que no podien anar a veure la seva 
família, metges que vivien a Barcelona i treballaven aquí. 

 

Com t’expliques que sorgís tot aquest voluntariat? 

—Per mi aquí hi ha la diferència entre allò que és vocació i allò que és missió. Amb la missió 
la realitat s’escolta d’una altra manera: la vida ens comença a parlar i emergeix un procés 
de transformació on té lloc la infinitud, la creativitat i la possibilitat divinitzadora de l’ésser 
humà. Ens transfigurem... Dit d’una altra manera: per mi, l’objectiu de la missió és l’ésser 
humà, la persona; en canvi, l’objectiu de la vocació és l’acció. Amb la vocació fem una tasca, 
una acció el millor que es pot des de l’essència de cadascú. Amb la missió, parla una altra 
part de l’humà, aquella entrega i aquell servei es converteix en ofrena i emergeix una part 
molt connectada que et guia i et protegeix. Mira, una de les coses més curioses és que cap 
dels divuit voluntaris que érem no va emmalaltir, i no serà per esgotament i per hores de 
feina! 

 

La teva experiència? 

—A mi em van venir a buscar perquè hi havia hagut un cas concret de temptativa de suïcidi. 
A aquella persona se li feia molt dur l’aïllament, el trobar-se lluny de la seva família... Quan 
vaig ser allà dins i vaig veure la població que hi havia i com es trobaven alguns, el seu estat 
general, vaig sentir una crida a ser-hi, però quan fas aquesta opció vol dir que has de posar-
ho tot a la balança: la feina que fas a l’hospital, el propi voluntariat i la teva família, perquè 
en realitat tens una doble exposició i per tant un risc molt elevat d’emmalaltir. Però la realitat 
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agafa tanta força en aquests moments de tant patiment humà que el centre d’atenció ja no 
ets tu mateix, el centre és la Vida, la Vida de tots. Amb el consentiment de la meva família, 
vaig viure pràcticament dos mesos confinada en una habitació i quan arribava de treballar 
vivia al marge de la gent de casa per evitar contagis. Encara m’estic recuperant perquè he 
quedat molt esgotada. L’esforç ha sigut gran, però ho tornaria a fer, ho tornaria a viure. M’ha 
quedat un sentiment de molta gratitud i també molt a esperança amb el que tot junts podem 
arribar a crear i construir plegats. 

 

Aquest hospital exprés, el qualificaries com un segment de bondat? 

—I tant! La bondat per mi no és un sentiment, 
és una qualitat humana, una virtut, que 
emergeix, que brolla de la part més profunda i 
també més misteriosa de la persona. Emergeix 
en moments on ens veiem confrontats amb 
situacions on no hi ha lloc per a la raó; per mi, 
la bondat habita en el cor de les persones. Té 
a veure amb aquella part teva/meva autèntica, 
profunda i misteriosa de la qual treus i aportes 
la part més generosa que se t’ha donat i la 
poses al servei de l’altre. Aquella qualitat, 
aquells dons que se t’han cedit durant un període limitat de temps per a fer el bé a la 
humanitat, en aquell moment, els poses al servei. I aquí no hi ha ego, no hi ha cognició, no 
hi ha raó, simplement emergeix de manera altruista, sense límit, sense intenció i sense 
objectiu. 

 

Vegeu: https://lale.cat/index.php/2020/06/30/valors-emergents/ 
 

 

TUTTO ANDRÀ BENE! 
 

Marina Rossell 

Catorze.cat · 01/04/2020 

 

Vinc de fer molts viatges i aquesta primavera havia de fer tota una gira a Berlín, a Medellín, 
Bogotà, Buenos Aires, Montevideo, Paraguai..., i també havia de començar els assajos del 
disc que sortiria per Nadal. Aquest era el meu pla. Quan va sortir la notícia, vaig decidir fer 
sola aquest confinament, perquè era conscient que havia viatjat molt i que potser el podia 
tenir i encomanar. I em vaig recloure en mi.  

 
A les xarxes socials, a les televisions i a la ràdio hi havia molt brogit, i em vaig fixar en un 
tuit de la Núria Graham que deia: "No estic d'humor per generar contingut i fer un live, de 
fet, a moments em trobo bastant fatal i ploro, així que no estic en un gran moment per 
entretenir-vos". Vaig veure que el Ferran Palau -els dos cantants m'agraden molt- li va dir: 
"Estic igual que tu". Veure que aquesta generació que té trenta o quaranta anys menys se 
sentia com jo se'm va quedar al cap. Per altra banda, a la televisió italiana un nen sortia en 
un balconet i deia a una nena: "Tutto andrà bene!" I ella contestava: "Tutto andrà bene!" I 
sortia una dona forta, amb una veu potent: "Tutto andrà bene!" I un altre home, d'un altre 
balcó. I de mica en mica, es creava una polifonia amb el que després ha esdevingut un 
lema que ha travessat tota Itàlia.  

https://lale.cat/index.php/2020/06/30/valors-emergents/
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En aquestes dues imatges 
contraposades vaig trobar l'estímul i 
l'ànim per anar cap enfora. És així com 
a casa, mentre feia el dinar, vaig 
agafar la guitarra i vaig començar a 
cantar: "Tutto andrà bene". La mateixa 
nit ho vaig escoltar, no em va agradar 
i em vaig desanimar, però vaig 
ensenyar la primera versió al Ramon 
Oller i a la Gemma Ventura, i em van 
animar a continuar. L'endemà m'hi 
vaig capbussar totalment. Vaig fer 
dieta absoluta de notícies i de mòbil. Li 
vaig cantar per telèfon al Jaume Sisa, 
i em va dir: "Poleix-la, tira-la 
endavant!", el Josep Tero, també m'ho 
va dir. I per últim, li vaig enviar al David 
Carabén, perquè volia una mirada 
tècnica, i li vaig dir: "Ho he gravat amb 

el mòbil, no sé si té la qualitat suficient, però no em veig en cor de gravar-ho amb el Pro 
Tools, em desbordarà." I em va dir: "Se sent bé, publica-la!" I així ho he fet. 

 
El vídeo, que l'ha fet Guillem Martos des de casa seva, volia que fos molt sobri i que mostrés 
el moment en què, a les 20.00, tots sortim al balcó i a les finestres per aplaudir. 
 

 

Tutto andrà bene! 
 
Tutto andrà bene! 

Sí, tot anirà bé! 

Tutto andrà bene! 

Sí, tot anirà bé! 

 

I sentirem de nou 

l'olor del vent i el sol,  

i haurem creat 

un clima de confiança.  

 
Tot el que érem s'ha ensorrat, 

res serà igual: 

ni tu, ni jo, ni el món sencer. 

 
Sí, tot anirà bé! 

Tutto andrà bene! 

Sí, tot anirà bé! 

Tutto andrà bene! 

 
Sabíem que érem fràgils,  

però ho hem ben bé oblidat. 

Ens hem d'ajudar a riure,  

ara, a viure, a riure, 

a viure i a seguir. 

 
Sí, tot anirà bé! 

Tutto andrà bene! 

Sí, tot anirà bé! 

Tutto andrà bene! 

 
Recordarem els nostres morts 

i els seus noms  

brillant a les estrelles. 

 
Pregarem que no porti pols el vent 

i ni el camí. 

 
 
Sí, tot anirà bé! 

Tutto andrà bene! 

Sí, tot anirà bé! 

Tutto andrà bene! 

 
I tornarem a dinar davant del mar.

https://www.youtube.com/watch?v=-b7fZMdKju4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-b7fZMdKju4&feature=youtu.be
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LAS RR. SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD CELEBRAN EL 
150 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN 
 

IVICON · 3 de julio de 2020 

 

Para conmemorar este acontecimiento tan especial, las Siervas de Jesús de la Caridad 
vivirán un Año Jubilar que dará inicio el día 26 de julio con una solemne Eucaristía en la 
catedral de Santiago de Bilbao a las 12:00 horas y será presidida por el Excmo. Sr. Obispo 
D. Mario Iceta. 

 

Con motivo de este Año Jubilar el Santo Padre Francisco ha concedido a la Congregación 
de las Siervas de Jesús Indulgencia Plenaria, bajo las condiciones acostumbradas 
(confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo 
Pontífice) para quienes visiten desde el 25 de julio de 2020 al 25 de julio de 2021 en una 
de las Iglesias de la Congregación, así como las Parroquias que la tienen por titular. 

 

Santa María Josefa del Corazón de Jesús, de origen vitoriano, fundó la Congregación en 
1871 con el apoyo y dirección del Siervo de Dios, D. Mariano José de Ibargüengoitia, 
sacerdote bilbaíno. 

 

Ahora, sus hijas las Siervas de Jesús, los Hnos. Siervos de Jesús y el Laicado, continúan 
la misión y el carisma por ella fundado de “Amor y Sacrificio”, llevando el consuelo a los 
enfermos, ancianos, niños y necesitados de nuestra sociedad. 

 

La obra que con tanto amor fundó Santa María Josefa hace 150 años, se ha extendido por 
17 países de Europa, América, Asía y África, pues ella decía: “Mi deseo constante ha sido 
siempre ir por todo el mundo enseñando a la gente el conocimiento y amor de Dios, cueste 
lo que costare”. 
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LOS AGUSTINOS INICIAN EL PRIMER CAPÍTULO PROVINCIAL 
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE SAHAGÚN 
 

El Monasterio de El Escorial ha acogido esta mañana la Eucaristía de inicio del Primer 
Capítulo Provincial de la Provincia de San Juan de Sahagún, de los Agustinos. 
Durante la celebración, el Asistente General, el P. Luis Marín, que ha presidido la Eucaristía, 
ha destacado la riqueza que suponen la historia y la presencia de los Agustinos, y ha 
agradecido el servicio que las cuatro provincias anteriores presentes en España, en 
sus vicariatos y delegaciones, han prestado a la Orden de San Agustín. 

 

“No tengamos miedo al cambio -ha dicho el P. Luis Marín-, a la renovación. Llegan 
tiempos nuevos”. 

 
En la Eucaristía de esta mañana, los últimos provinciales de las provincias que se extinguen 
(Provincia Matritense, Provincia de 
Castilla, Provincia de Filipinas y 
Provincia de España), para que surja la 
nueva Provincia de San Juan de 
Sahagún, han entregado “el sello”, 
como señal del fin de su mandato. 

 
Es un momento histórico, ya que se 
trata del primer capítulo de la nueva 
provincia, en el que también ha tomado 
posesión el primer Prior Provincial, el P. 
Domingo Amigo y el Consejo Provincial 
(P. Jesús Baños Rodríguez, P. Tomás 
Marcos Martínez, P. Valeriano Aldonza 
Campo, P. Carlos José Sánchez Díaz, 
P. Jesús Torres Fernández y P. Javier Antolín Sánchez). 

 
Durante la jornada, el P. Carlos R. Alonso ha sido elegido Secretario Provincial y el P. 
Víctor Fernández Santos, Ecónomo de la nueva Provincia de San Juan de Sahagún 
de la Orden de San Agustín. 

 
Debido a la Crisis del Covid-19, no han podido participar presencialmente todos los 
capitulares. Los que no han podido asistir han votado telemáticamente. 
La Provincia de San Juan de Sahagún de España fue erigida el pasado mes de octubre en 
Roma y está integrada por 7 vicariatos -Argentina, India, Iquitos (Perú), Las Antillas, 
Panamá, Tanzania y Venezuela), dos delegaciones (Centroamérica y Cuba), además de 
las anteriores provincias de la Orden de San Agustín en la Península Ibérica: Matritense, 
Filipinas, Castilla y España. 

 

El pasado mes de enero, durante el transcurso del Capítulo General de la Orden de San 
Agustín fue elegido como Primer Prior Provincial el P. Domingo Amigo, que ha tomado 
ahora posesión de su cargo.En España y Portugal son 41 comunidades y 380 agustinos 
que animan 17 colegios, 4 colegios mayores, 1 centro universitario, 2 centros teológicos, 
33 parroquias, 7 iglesias de culto público y otros muchos proyectos sociales y culturales. 

El capítulo continuará el 28 de septiembre, para que puedan asistir los capitulares que 
viven fuera de España. 

https://www.agustinos.es/2020/07/los-agustinos-celebran-el-primer-capitulo-de-la-nueva-provincia-de-san-juan-de-sahagun
https://www.agustinos.es/2020/06/elegido-el-consejo-provincial-de-la-nueva-provincia-de-los-agustinos-2
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MÀXIM MUÑOZ: “L’ESGLÉSIA DEL PAPA FRANCESC HA 
POTENCIAT L’ESPERIT DE SERVEI” 
 
MIREIA ROURERA 
El Punt Avui · 4 juliol 2020 
 

L’Editorial Claret acaba de publi-
car Esperança després de la Covid-19, 
obra d’un grup d’autors cristians (Sònia 
Fuentes, Juanjo Fernández, Jesús 
Ballaz, Míriam Díez, Tomàs Molina, 
Enric Benavent, Peio Sánchez, Eduard 
Ibáñez, Margarita Bofarull, Josep Otón 
i Lluís Serra) que, a partir de la seva 
experiència en diferents àmbits, “pro-
jecten l’esperança del després”, diu 
Màxim Muñoz, president del consell 
editorial de Claret. Els beneficis del lli-
bre aniran a Càritas Catalunya. 
 
El cardenal Omella, en la presen-
tació, diu que la Covid-19 ha dut pati-
ment i també solidaritat. 
Tant l’escrit del cardenal com el que es 
respira en tots els articles del llibre és, 
d’una banda, el realisme d’adonar-nos 
del patiment que ha suposat tot això 
però, alhora, que aquest dolor ha gene-

rat la capacitat de solidaritat. També la capacitat de sortir al pas amb coses realment molt 
creatives per ajudar les persones que pateixen i, de manera imaginativa, trobar altres 
camins en un moment en què estàvem tots confinats a casa. Ell subratlla, amb encert, el 
que ha fet l’Església a tots els nivells: parròquies, moviments, voluntaris...; hi ha hagut una 
gran quantitat d’iniciatives socials, de formació, de celebració. 
 
La Setmana Santa es va celebrar en confinament. La imatge del papa pregant sol... 
Aquella pregària que va fer sol davant un santcrist i una marededeu va ser com moltes de 
les coses que fa el papa, profètiques i que parlen per si soles. Francesc va parlar de 
l’experiència dels deixebles quan estaven en una barca i que després d’un temporal i a punt 
d’ofegar-se interpel·len Jesús, que estava dormint i no se n’havia adonat... “Escolta, que 
ens morim, que no ho veus?” I va traspassar aquesta imatge a una humanitat que es troba 
en la mateixa barca i a una Església que sent la vocació de sentir-se solidària amb aquesta 
humanitat i vol ajudar-la i donar-li la seva experiència de fe i d’esperança. Però el papa 
també va parlar molt de la solitud. L’església de Sant Pere totalment buida ho deia tot. 
 
La solitud i la mort. Ens farà canviar? 
Aquesta situació ha fet emergir tant la solitud de fons en què vivien tantes famílies i perso-
nes com la solitud inherent del virus. Hem viscut la malaltia i la mort sense la presència 
física dels familiars i amics i ha sigut aquest sofriment que ens ha fet aprendre que això pot 
passar... i que potser hem d’aprendre a buscar altres tipus de proximitats... La distància en 
certes ocasions s’ha pogut salvar amb els mòbils o les tauletes. 
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L’Església ‘ha descobert’ la 
tecnologia. 
Sí, que no supleix les trobades 
de la comunitat i la celebració 
física de l’Eucaristia, però dona 
solucions en moltes cir-
cumstàncies. 
 
Mossèn Peio Sánchez 
dedica un capítol a explicar 
l’Hospital de Campanya de 
Santa Anna. 
Sánchez explica com dotze 
persones es van confinar a 
Santa Anna i com els volunta-
ris, arriscant la seva salut, han 

estat ajudant la gent sense llar, que han tingut en aquesta parròquia un lloc on anar, on tenir 
aliment, acolliment i amistat. Arrels i Càritas també han fet una feina impressionant. Això 
forma part de l’esperit de l’Església, però certament el papa Francesc ha potenciat l’esperit 
de servei. 
 
Eduard Ibáñez, president de Justícia i Pau, parla del compromís amb l’ecologia inte-
gral. 
Justícia i Pau ha impulsat, seguint la crida del papa Francesc, la xarxa de parròquies i 
comunitats cristianes ecosolidàries i, amb altres entitats cristianes, ha impulsat la carta de 
compromís amb l’ecologia integral, una iniciativa que serà més important a mesura que vagi 
influint en la gent i es vagi traduint en iniciatives concretes del treball per l’ecologia. Fran-
cesc vincula l’ecologisme amb la pobresa i diu que la natura i la humanitat es degraden en 
el mateix procés i que qui més pateix l’explotació del 
planeta són els pobres. 
 
Cada autor del llibre parla des de la seva 
experiència del que ha suposat la Covid-19. 
És un llibre de gran realisme, però hem volgut posar 
en relleu l’esperança: com després de tot el que ha 
passat s’obre pas una possibilitat, una gran oportu-
nitat, la de posar fil a l’agulla per crear un nou tipus 
de societat més centrada en la persona, més 
solidària. S’ha vist com molts problemes han vingut 
per les retallades que hi havia hagut en la sanitat. 
 
El papa diu clar que l’economia neoliberal mata. 
I aquest llibre és un clam esperançat que diu que 
tenim moltes possibilitats com a humans per canviar 
el món, perquè hem vist la capacitat que tenim de 
solidaritzar-nos i fer-nos càrrec dels altres. També hi 
ha una esperança cristiana en el sentit de dir que 
l’esperança no és una expectativa, hi ha un anhel 
que es confia a Déu però nosaltres no deixem de tre-
ballar-hi. 
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L'INSTITUT DE RELIGIOSES DE SANT JOSEP DE GIRONA 

Des de la Unió de Religiosos de 
Catalunya, volem agrair als 
religiosos/es de l'ambit sanitari, així 
com als seus professionals, la 
implicació i disposició al llarg de tot 
aquest temps de pandèmia. 

L'Institut de Religioses de Sant Josep 
de Girona ens expliquen com s'ha 
viscut aquest temps, tant des de les 
comunitats com en els diferents 
centres hospitalaris i residències que 
comprén. 

__ 
Desde la Unión de Religiosos de Cataluña, queremos agradecer a los religiosos / as del 
ámbito sanitario, así como a sus profesionales, la implicación y disposición a lo largo de 
todo este tiempo de pandemia. 

El Instituto de Religiosas de San José de Gerona nos explican cómo se ha vivido este 
tiempo, tanto desde las comunidades como en los diferentes centros hospitalarios y 
residencias que comprende. 

GRACIAS 🏻 

ENLLAÇOS VÍDEO 
Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=631193764159396 
Youtube: https://youtu.be/vMZpO7EIsYQ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=631193764159396
https://youtu.be/vMZpO7EIsYQ
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LA LITÚRGIA DE LES HORES I EL SILENCI 
 
CONSOL MUÑOZ 
Superiora general de les Franciscanes Missioneres 
 
Catalunya Cristiana 5 juliol 2020 
 
En aquests temps en els quals el món està ple de «sorolls» de tota 
mena, és imprescindible que els cristians sapiguem fer espais de silenci 
i pregària, per trobar-nos amb Déu. Un d’aquests espais el tenim quan resem la Litúrgia de 
les Hores. 
 
El n. 201 de l’Ordenació General de la Litúrgia de les Hores ens diu: «Igual com s’ha de 
procurar d’una manera general que en les accions litúrgiques “es guardi, a més, quan 
correspongui, un silenci sagrat (SC 30)”, també s’ha de donar cabuda al silenci a la Litúrgia 
de les Hores.» 
 
No cal, ni és recomanable, silencis llargs que puguin trencar l’estructura de la celebració, 
sinó que es tracta, senzillament, d’uns instants de «pausa », que ens ajudin a pregar amb 
més devoció, alhora que ens facin prendre plena consciència del que estem celebrant. 
 
Aquest silenci el refereixo, essencialment, al fet que totes les parts de la Litúrgia de les 
Hores es puguin anar desgranant en un ambient de veritable pregària, i això no ho 
aconseguirem amb l’«atropellament» d’unes parts amb altres. Hem de ser conscients que 
el temps dedicat al Senyor és un temps privilegiat per a la nostra vida espiritual. 
 
Anar resant o cantant, serenament, una part rere una altra (himne, salms, càntic, lectura, 
responsori, càntic evangèlic, pregàries, parenostre, oració), és anar «degustant» les 
lloances que adrecem al Senyor. Són moments essencials, en el viure quotidià, dels qui 
celebrem diàriament la Litúrgia de les Hores. 
 
Per exemple, si després de la lectura breu 
tenim uns instants de silenci, podrem 
interioritzar més bé el que acabem de llegir 
o escoltar, i això ens ajudarà que la Paraula 
de Déu es vagi fent vida en nosaltres. 
Abans de la pregària final també podem 
tenir un «respir», que ens ajudi a concloure 
la celebració, amb tota l’atenció possible. 
 
Els instants d’«assossec», en la celebració 
de la Litúrgia de les Hores, ens poden 
ajudar molt que la nostra pregària, unida a 
tota l’Església, sigui una lloança «d’olor agradable» que pugi fins a l’Altíssim. 
 
Tampoc no podem oblidar les paraules de Jesús: «Perquè on n’hi ha dos o tres de reunits 
en el meu nom, jo soc allí enmig d’ells» (Mt 18,20). És a dir, estem celebrant la pregària de 
l’Església tenint Jesús enmig nostre. Per tant, hem d’esforçar-nos perquè aquesta pregària 
sigui feta amb tota la dignitat possible. 

MONTSERRAT ACULL DOS NOUS MONJOS 
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Dissabte vinent, 11 de juliol, en la Solemnitat de Sant Benet, els GG. Jordi Puigdevall i 
Xavier Caballé signaran el seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina de 
Montserrat i seran consagrats com a monjos per la pregària del P. Abat i la professió 
solemne. A la cerimònia, que presidirà el P. Abat Josep M. Soler, hi assistiran els monjos 
de la comunitat i els escolans, a més dels familiars i amics dels professos solemnes. 
L’eucaristia es podrà seguir en directe a través de Montserrat RTV 
(www.montserratcomunicacio.cat). 
  
El G. Xavier Caballé i Micola va néixer a Terrassa el 24 d’agost de 1969. Va entrar al 
noviciat el 6 d’agost de 2014 i va fer la professió temporal el 6 d’agost de 2016. És tècnic 
en informàtica i química. 
  
El G. Jordi Puigdevall i Roca va néixer a Porqueres (Girona) el 9 de gener de 1983. Va 
entrar al noviciat el 6 d’agost de 2014 i va fer la professió temporal el 6 d’agost de 2016. És 
llicenciat en Economia. 
  
Durant la celebració del proper 11 de juliol, els GG. Xavier i Jordi llegiran davant del P. Abat 
i de la resta de monjos de la comunitat i dels fidels assistents, la cèdula de professió, que 
és un text escrit a mà i que diu el següent: “Prometo davant Déu i els sants dels quals 
conservem aquí les relíquies, i en presència del P. Abat d’aquest monestir i dels seus 
monjos, lligar-me a aquesta comunitat, viure com a monjo i ser obedient segons la Regla 
de Sant Benet”. En acabar, signaran l’esmentada cèdula sobre l’altar de la Basílica de Santa 
Maria i, posteriorment, cantaran el següent verset del salm 118: “Rebeu-me, Senyor, 
segons la Vostra Paraula, i viuré, que no em vegi confós en la meva esperança”, que la 
comunitat repetirà tres vegades. D’aquesta manera, expressaran la voluntat de donar-se 
plenament amb la confiança de l’ajut de Déu. Acabat aquest punt, i després que el P. Abat 
els faci lliurament dels signes de la seva condició de monjos –la cogulla i el llibre de 
pregària-, rebran l’abraçada de tots els monjos professos solemnes, com a símbol d’unió i 
d’acolliment a la comunitat. 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
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ENTREVISTA A XAVIER CABALLÉ: DÉU, EL CENTRE DE TOT 
 
Òscar Bardají i Martín  

Full dominical · 5 de juliol de 2020 

 

 

Dissabte vinent, 11 de juliol, en la Solemnitat de Sant Benet, 
els germans Jordi Puigdevall i Xavier Caballé signaran el 
compromís definitiu amb la comunitat benedictina de 
Montserrat. Al germà Xavier, terrassenc, tècnic informàtic, 
aquest pas li impressióna, perquè abans d’entrar al monestir 
no va estar mai en una feina «més  de cinc anys»; i ara és 
«per a tota la vida». «Estic plenament convençut que aquest 
és el lloc i el grup humà al qual Déu em convida a viure», 
afirma. 

 

 

Per què et vas plantejar la vida monàstica? 

Jo vinc d’una família que, com moltes altres, va passar de ser catòlica practicant a catòlica 
indiferent. Durant molts anys l’Església no em deia res. I, ves per on, he acabat essent 
monjo! Per a mi, la crida no va ser en cap moment concret. Vist amb el temps, sense adonar-
me’n, tots les meves passes em van dur a Montserrat. 

 

Ara ets més feliç que abans? 

Abans d’entrar al monestir també tenia una vida feliç. Em relacionava amb una bona colla 
d’amics, que evidentment encara conservo; la feina era molt engrescadora i plantejava 
reptes que m’obligaven a esforçar-me... El monestir m’ha donat un sentit ple a la vida. Abans 
jo era el centre del meu món i ara veig com el centre de tot és Déu. Aquest és el més fort 
que m’ha donat la vida monàstica. 

 

Per què vas triar Montserrat? 

Montserrat ha estat la meva única experiència de vida monàstica. Jo no vaig triar pas 
Montserrat, sinó que —gairebé sense adonar-me— era Montserrat qui s’anava fent present 
en molts moments de la meva vida. Vaig conèixer alguns monjos, després vaig participar 
en un taller monàstic i finalment vaig voler fer la prova... fins a arribar ara a la professió, que 
no deixa de ser una etapa més dins d’aquest projecte que és la meva vida en molts 
moments de la meva vida.   

 

 

 

JORDI PUIGDEVALL: EL MONJO MÉS JOVE DE MONTSERRAT 
 
En Jordi Puigdevall va néixer a Porqueres (Girona) l'any 1983 i és llicenciat en economia. 
Prové d'una família cristiana. "D'anar a missa els diumenges i poca cosa més", explica. Amb 
el pas del temps, se li va despertar "amb els seus alts i baixos" el sentit de seguir Jesucrist 
en la vida monàstica. "A vegades faig la comparació amb l'enamorament. Quan una 
persona s'enamora d'una altra i té el desig d'anar a viure amb aquesta persona. En el fons, 
penso que aquesta crida és això: puc dir que m'he enamorat de Déu", afegeix. 
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Però, com tot enamorament, Puigdevall explica que "té els seus alts i baixos, els seus dies 
millors i els seus dies pitjors, però és la constància i la fidelitat". 
 

 
 
La relació amb Montserrat 
 
Abans d'entrar a Montserrat, Puigdevall treballava de comptable en una empresa prop de 
Porqueres. Tenia els seus amics i els caps de setmana "sortia de festa com tothom". Però 
ja feia temps que estava dins el moviment de cursets de cristiandat del Bisbat de Solsona, 
i una de les activitats de cada any era anar a Montserrat el cap de setmana abans de Nadal. 
"Montserrat m'agradava, m'agradava pujar, caminar per la muntanya, però el contacte amb 
la vida monàstica em va confirmar aquest sentiment que tenia dins de ser monjo", explica. 
 
"La meva vocació monàstica sempre ha anat lligada a Montserrat. Tenia clar que, o era 
monjo de Montserrat o no era monjo", assegura. Però per què Montserrat? Doncs perquè 
"és un dels monestirs que millor coneixia, pel fet de ser un santuari amb un nivell pastoral 
que altres monestirs no tenen, pel tema cultural –que et permet un enriquiment humà i 
espiritual-, però per la muntanya, que és un lloc especial que afavoreix la pregària i el 
recolliment". 

 
Sobre què troba a faltar de la seva vida 
anterior al monestir, Puigdevall explica 
que, a l'inici, sobretot la relació amb la 
família i amb els amics. Ara, però, 
després de set anys al monestir, ja no 
ho troba tant a faltar. 

 
Amb 37 anys, dissabte es convertirà en 
el monjo més jove de Montserrat. "Puc 
aportar una manera de fer i de parlar 
més en contacte amb la realitat i les 
preocupacions d'avui dia. Una qüestió 
que, tot i que ja hi és, a vegades fa falta 
a l'església", assegura. 
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XAVIER MORELL, UN MONJO ATÍPIC 
 

Josep Miquel Bausset  

Flama.info 7 juliol 2020 

 

És així com es defineix el P. Xavier Morell, monjo de Montserrat (des de fa molts anys al 
santuari del Miracle) que aquest 8 de juliol compleix 70 anys de l’inici del noviciat. Nascut a 
Sant Andreu de Palomar (Barcelona) el 4 de gener de 1934, Xavier, “un noi amb uns ulls 
grans i blaus”, va ingressar a l’Escolania de Montserrat el 29 de setembre de 1943. Durant 
la seva etapa d’escolà, el pintor Josep Obiols va prendre el petit Xavier com a model per a 
un mosaic que està a l’esquerra del tron de la Mare de Déu i que formà part de les reformes 
fetes per al nou tron. 

 

L’1 d’octubre de 1949, només sis anys més tard de la seva entrada a l’Escolania, 
l’adolescent Xavier deixà la família i entrà al monestir de Montserrat per ser monjo. I va ser 
el 8 de juliol de 1950, avui fa 70 anys, quan Xavier Morell, un jove amb només 16 anys 
d’edat, començà el noviciat amb la imposició de l’hàbit de monjo, “el temps seriós de prova 
i de discerniment”, com comentava ell mateix en el seu llibre de memòries, “El sentit d’una 
vida: un monjo atípic”. Un any més tard, el 16 de juliol de 1951, el novici Xavier Morell va 
fer la professió temporal i el 10 de maig de 1956, la professió solemne. Finalment el 21 de 
setembre de 1957 va ser ordenat prevere. 

 

El P. Xavier és un home de Déu i donat als altres i per això creu que “una vida, si la vius 
amb profunditat, dóna per a molt”. I afegeix encara, amb bon humor: “Sóc un monjo atípic 
precisament per totes les tecles que he hagut de tocar per fer el que he fet”. Com ha dit ell 
mateix, “si prenem com a base la descripció que normalment tenim en ment d’un monjo, no 
hi encaixo”. I és que després dels estudis de filosofia i de teologia a Montserrat mateix, el 
P. Xavier passà un temps a Alemanya, on obtingué el títol de mestre orfebre i on col·laborà 
en la pastoral dels espanyols emigrats a aquell país. Més tard anà a Ruanda, al monestir 
de Gihindamuyaga, on, al front d’un dispensari mèdic, atenia la gent malalta i on va viure el 
drama de la guerra tribal entre hutus i tutsis. 
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El P. Xavier sempre ha cercat la voluntat de Déu, perquè Ell ha estat el centre de la seva 
vida. Per això, molt assenyadament, diu que “ser monjo no és cap subterfugi d’una fugida 
del món, sinó una manera de viure”, centrada en Jesucrist i oberta als germans, sobretot a 
aquells que més pateixen. 

 

Al llarg d’aquests 70 anys, des que va iniciar el noviciat, a Montserrat, Alemanya, 
Gihindamuyaga i el Miracle, el P. Xavier Morell, que sempre ha estat un home que ha 
estimat des de la gratuïtat, és (als seus 86 anys) un testimoni diàfan de l’Evangeli, amb el 
seu somriure sincer, amb la seva paraula afectuosa i amb la seva amabilitat en el tracte. 

 

Durant la seva estada a l’Àfrica, el P. Xavier, home amb un gran sentit de l’humor, acollia 
els infants africans als qual els feia jocs de màgia, tot fent néixer el somriure dels petits. Per 
això el P. Xavier, ple d’aquella saviesa que neix d’un cor net, ha dit que “tot i la desgràcia, 
s’ha de saber trobar l’humor”, que tant necessitem en aquests temps difícils. 

 

Entre les moltes anècdotes que ha protagonitzat el P. Xavier, no puc deixar d'explicar-ne 
una, que mostra la seva profunda catalanitat. Durant les festes majors de la Colònia Gomis, 
a Monistrol de Montserrat, el 1968, en ple franquisme, els escoltes de servei de Montserrat 
s’oferiren al P. Xavier “per al que fos”, com explica ell mateix en el seu llibre, “El sentit d’una 
vida: un monjo atípic”. Els nois van idear fer una gran bandera catalana amb bosses de 
plàstic grogues i vermelles, que ocuparia més de la meitat del campanar de l’església de la 
Colònia Gomis. L’estratègia era deixar-la anar campanar avall, just després de la missa 
major, en el moment que en sortissin les autoritats. Dit i fet. Van convenir que el P. Xavier, 
“des del peu del campanar, els faria un senyal al moment oportú: una petita inclinació de 
cap i que ningú més no se n’adonés, només els escoltes que em guaitaren des de dalt del 
campanar”. El P. Xavier era conscient del risc que acceptava, ja que en aquella època 
estava rigorosament prohibit mostrar la senyera en públic. Però després d’aquella gesta, “la 
bandera es quedà dies i setmanes penjant al campanar” i des de la línia dels Ferrocarrils 
Catalans, “a l’altra banda del riu Llobregat i de la Colònia Gomis, els viatgers de tots els 
trens que anaven o venien de Barcelona la contemplaven onejant majestuosament, fins que 
el vent la va esparracar”. No cal dir que el P. Xavier fou cridat per l’alcalde de Monistrol 
perquè treies la senyera, cosa que ell no volgué fer.      

 

Orfebre i ceramista (amb obres seves d’una gran bellesa) el P. Xavier és com l’argila que 
en mans de Déu, el gran terrissaire, s’ha deixat treballar per Ell amb docilitat i senzillesa, 
per tal d’esdevenir un testimoni del Regne. Per això Déu ha fet la seva obra en el P. Xavier 
(amb la seva actitud oberta, sincera i esperançada) ja que sempre ha donat el millor d’ell 
mateix i sense por als fracassos, ha assumit amb coratge la novetat de cada dia. Home de 
caràcter, murri i amb una fina ironia, el P. Xavier té alhora una gran dolcesa, que veiem i 
“tastem” amb les magnífiques ensaïmades i amb els panellets que ell mateix fa i que són 
les delícies dels monjos i dels hostes que tenim el privilegi de menjar aquests dolços tan 
excel·lents.    

 

Els qui el coneixem bé, sabem que 70 anys després de l’inici del noviciat, el P. Xavier Morell 
és un monjo senzill i sincer, d’ulls nets i transparents, fidel a la pregària, amb les mans 
obertes i el cor solidari. 
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LA VIDA MONÀSTICA, UNA VIDA PER COMPARTIR 
 

 

Maria del Mar Albajar. 

Blog Des de Sant Benet 30/06/2020 

 

 

Tot i que la literatura i el cinema han presentat els monestirs com a llocs tancats i plens de 
misteris, en realitat, la vida monàstica és una vida per compartir. 

 

Aquests dies estic a la Santa Família de Manacor.  La comunitat de la Santa Família viu, 
treballa, estima i prega a Manacor com a benedictines des del 1969. La nostra vida, senzilla, 
es confon amb la dels nostres veïns i veïnes. Cuidem la terra, fem confitures, oferim la 
nostra hostatgeria, la nostra amistat i compartim la nostra pregària i la nostra recerca de 
Déu. La vida monàstica no es caracteritza pel seu caràcter extraordinari, sinó, més aviat, si 
va bé, per la seva senzillesa. 

 

La vida monàstica, fenomen comú a diferents tradicions religioses i filosòfiques, reuneix 
persones que centren la seva vida en l’Absolut, el Misteri, Aquell/a que nosaltres anomenem 
Déu. 

 

La vida monàstica és, per això, un recordatori que la persona humana té el seu origen, el 
seu límit i la seva plenitud dintre seu i alhora més enllà d’ella mateixa. Timothy Radcliffe, 
dominic, comentava que la vida monàstica és com una parada d’autobús. El fet de veure 
que hi ha gent esperant l’autobús ens fa pensar que un autobús passarà per allà. El fet que 
hi hagi persones vivint en un monestir fa pensar en un Déu que dóna raó de l’opció vital 
d’aquestes persones. 

 

 

 

 

 

 

I trobo interessant la imatge de la parada de l’autobús perquè a la vida monàstica parlem 
de “recerca de Déu”, i no de “coneixement o possessió de Déu”. Qui espera l’autobús no és 
la propietària de l’autobús, ni necessàriament el mecànic que coneix perfectament com és 
i com funciona; és algú que està allà perquè creu que l’autobús passarà.  El monaquisme, 
igualment, no és tan per a persones que posseeixen Déu o coneixen perfectament Déu, 
sinó per a persones que desitgen i tenen raons per creure i esperar en Déu.  

 

La vida monàstica, la que vivim als monestirs i la que viuen totes les persones que cerquen 
Déu, és una manera de viure que sosté el desig de Déu i els nostres interrogants, 
permetent-los créixer creant així una gran obertura, un gran espai que possibilita rebre 
grans respostes.  Quan més gran és la pregunta, més gran és possible que sigui la resposta. 
Fins a la Resposta en majúscula, Déu. 

 

Per això la vida monàstica és per compartir.  Perquè és un recordatori que la vida, tal com 
és, està creada per a l’amor, com a recordatori que sostenir les grans preguntes i el desig 
de Déu ens obre a Déu, recordatori que podem viure amb radicalitat, del tot, el nostre desig 
més profund. I que per tot això, cal començar amb senzillesa, cada dia. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/sant-benet
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SOLSONA ACOMIADA LES DARRERES MONGES DE LA 
COMPANYIA DE MARIA 
 

Ricard Monsó Regio7.cat · 05.07.2020 
 

Més de dos segles i mig des que quatre monges de la Companyia de Maria van arribar a la 
ciutat per fundar-hi un convent dedicat a l'ensenyament de les nenes i que, amb els anys, 
ha educat milers d'infants i joves solsonins (l'any 1971 l'escola va implantar la coeducació 
per a tots dos sexes) fins a deixar «un llegat que es manifesta en el present i ho continuarà 
fent en el futur», com va dir l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, en l'acte de comiat i 
homenatge celebrat ahir al matí.  
 

La celebració van començar a les 11 del matí amb una missa a la catedral presidida pel 
bisbe de Solsona, Xavier Novell. Després es va descobrir una placa commemorativa, al 
costat del portal del Castell. L'acte va tenir la presència del bisbe, Xavier Novell; l'alcalde 
de Solsona, David Rodríguez; el titular de l'escola Arrels, Jaume Subirà; la mare superiora 
provincial de la Companyia de Maria, Mélida Andrés Castroviejo, i l'autor de la placa, Pere 
Cuadrench. Va explicar que l'objectiu és «fer memòria del tràfec de les germanes per 
aquesta porta, sempre discretes i austeres».  

Les sis protagonistes de l'homenatge d'ahir, durant la missa RICARD MONSÓ 

 

Tot seguit, els actes es van traslladar al pati del convent, que és també la seu de l'escola 
Arrels I. Després d'un exhaustiu control a l'entrada (calia inscriure-s'hi prèviament i la 
capacitat era limitada a 150 persones) motivat per la pandèmia del coronavirus, el comiat 
va agafar un caire festiu i durant més d'una hora es van barrejar la música, la poesia, els 
homenatges i els records en un comiat que va tenir com a protagonistes indiscutibles les 
darreres sis germanes de la companyia, que, fins ahir, eren al convent de Solsona. Elisa 
Grau, Lurdes Bonsfills, Pepa Obiols, Rosa Bartolomé, Victòria Riera i la mare superiora, 
Anna Teresa Alegre, van rebre cadascuna un ram de flors de mans de l'alcalde de Solsona 
i unes peces commemoratives amb la imatge de la marededeu del Claustre, patrona de 
Solsona. En els seus parlaments, l'alcalde Rodríguez va posar èmfasi en el valor de 
l'educació per a una societat, mentre que el bisbe Novell va recordar la fita que va suposar 
la unificació de tres escoles per fundar Arrels, a inici dels anys noranta del segle passat. 
Per la seva banda, la mare Alegre, en nom de les sis monges que marxen, va assegurar 
que acompanyarien la tasca de l'escola «amb la pregària i el record». 

https://www.regio7.cat/catalunya/solsones/solsona/
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SI DÉU VOL 
 

 

 

AGUSTÍ BORRELL 

Vicari general de l’orde del Carmel Descalç 

 

Catalunya Cristiana 5 juliol 2020 

 

Caminava un dia pel carrer, i passant al costat d’un petit grup de persones aturades, vaig 
sentir que una d’elles deia: «Si Déu vol, a la 1 me n’aniré a casa a dinar.» Em va cridar 
l’atenció, perquè no semblava gent d’un ambient creient. Vaig pensar que encara es 
conserven expressions d’aquesta mena, que temps enrere eren habituals: «Si Déu vol», 
«Gràcies a Déu», «Adéu-siau», «Per l’amor de Déu», «Valga’m Déu!»... Ara es pronuncien 
sovint de manera espontània, sense ni tan sols la consciència que tinguin un contingut o un 
rerefons religiós, malgrat la referència explícita a Déu. 

 

És clar que, mentre seguia el meu camí amb aquestes reflexions al cap, vaig ser a temps 
de sentir com aquella persona afegia: «I si no vol, també!» Vaig tenir la impressió que, 
efectivament, la primera expressió li havia sortit sense pensar i, quan se’n va adonar, no va 
voler passar per gaire piadós davant els seus companys i va anar a l’extrem contrari. 

 

Segurament està bé que es mantingui 
el vocabulari religiós en la vida de 
cada dia, com un testimoni més de la 
tradició cristiana de les nostres 
societats. Tanmateix, el risc de la 
banalització és molt gran, perquè el 
seu ús ja no sol correspondre a una fe 
viscuda i compartida. Molts elements 
de la nostra cultura provenen del 
temps en què la societat era 
majoritàriament cristiana, i ara han 
quedat reduïts a vestigis del passat. 

 

Des del punt de vista dels creients, 
penso que l’objectiu no ha de ser que 
es mantinguin les mostres externes de 
cultura cristiana, sinó més aviat 
transmetre la fe de manera que 
aquesta transformi el cor de les 
persones. Si les expressions 
religioses han de seguir presents en el 
llenguatge parlat, ha de ser perquè 
responen a unes conviccions i no tan 
sols a unes tradicions heretades 
inconscientment. Els esforços 
evangelitzadors no han d’anar dirigits a assegurar la presència social dels símbols i les 
formes cristianes, sinó a sembrar la llavor de l’evangeli perquè aquesta pugui donar fruit en 
la vida de les persones. 
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ESCLAVATGE DEL SEGLE XXI 
 

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA. Catalunya Cristiana 5 juliol 2020 

 

«Flagell atroç», «plaga aberrant» o «ferida al cos de la humanitat contemporània » són 
algunes de les expressions que el papa Francesc empra quan parla del tràfic de persones 
i mostra la seva gran preocupació davant del fet que en ple segle XXI pervisqui una forma 
terrible d’esclavatge. Per això, el Pontífex va instituir el 2015 que cada 8 de febrer se 
celebrés la Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el Tràfic de Persones, coincidint 
amb la memòria litúrgica de santa Josefina Bakhita, la religiosa sudanesa que va ser 
raptada i feta esclava amb 9 anys. 

 

Nacions Unides qualifica de «nou esclavatge modern» el tràfic de persones amb fins 
d’explotació. Qui coneix bé aquesta realitat són les Adoratrius, que des del 1999 impulsen 
el Projecte Esperança per oferir un suport integral a dones que han patit el tràfic de 
persones. Només l’any passat, van acompanyar 146 víctimes de tràfic amb necessitats de 
protecció internacional. Com ens explica la directora de Projecte Esperança, Ana Almarza, 
el tràfic de persones «afecta de manera desproporcionada dones i nenes, és una 
manifestació de violència de gènere, en un 72% per a l’explotació sexual comercial. El 71% 
de les víctimes de tràfic del món són dones (51%) i nenes (20%), conseqüència directa de 
la situació de més vulnerabilitat en què es troben, fruit de la desigualtat, la discriminació i la 
violència a la qual estan exposades, pel fet de ser gènere femení i, per tant, objecte sexual». 

 
Fins al desembre del 2019 Projecte Esperança ha atès 1.120 dones de 70 nacionalitats. 

 

Podríem pensar que el tràfic de persones se circumscriu a la prostitució, quan la realitat és 
que abraça un camp molt més ampli: «El tràfic és més que la prostitució», aclareix M. Luisa 
Puglisi, representant d’Europa de la xarxa Talitha Kum, «el protocol de Palerm del 2000 
indica que el tràfic de persones, comerç de persones o contraban de persones és el comerç 
il·legal d’ésser humans amb propòsits d’esclavatge laboral, mental, reproductiu, explotació 
sexual, treballs forçats, extracció d’òrgans o qualsevol forma moderna d’esclavatge contra 
la voluntat i el benestar de l’ésser humà». 
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Des de fa 10 anys, Talitha Kum posa en xarxa els recursos de la vida religiosa de les dones 
«per tal de combatre el tràfic de persones, tant mitjançant accions de prevenció com 
d’assistència i reintegració social de les persones objecte de tràfic. Els projectes de les 
xarxes locals són principalment de capacitació, prevenció i prestació de serveis». 

 

Mirada deshumanitzada 

Com és possible que en el segle XXI existeixi el 
trà.ic de persones? Per a Ana Almarza, tothom 
s’hauria de fer aquesta pregunta. Una resposta seria 
que «estem perdent els valors i és molt contradictori 
amb els avenços que sembla que estem assolint: la 
llibertat, la importància de la psicologia positiva, 
humanista, una societat oberta, global... mentre que 
estem generant una societat de consum: 
mercantilista, falta de valors, utilitarista, 
deshumanitzada, que no respecta la dignitat de les 
persones. La deshumanització més gran arriba 
quan algú, en la seva majoria homes, converteixen 
l’ésser humà, en la seva majoria dones, en un 
objecte de compravenda, de fer servir i llençar...». 

 

M. Luisa Puglisi apunta que «la violació dels drets humans porta al tràfic de persones. Si la 
persona esdevé mercaderia, objecte, per a qualsevol tipus d’intervenció cal col·locar la 
persona al centre de la nostra acció per garantir una atenció on tres verbs són fonamentals: 
identificar, protegir i acompanyar». 

 

Les Adoratrius assenyalen que cal visibilitzar i incidir en la importància d’entendre i abordar 
les interconnexions entre la protecció internacional i el tràfic de persones. En aquest sentit, 
Almarza exigeix «a les autoritats competents que es posin en marxa tots els instruments 
amb els quals comptem en l’àmbit nacional i internacional; polítiques migratòries que no 
afavoreixin l’enfortiment de persones que trafiquen amb dones, i polítiques migratòries que 
ajudin els migrants a una integració real». 

 

Des de Talitha Kum, Puglisi destaca que «hi ha molts protocols nacionals i internacionals 
per prevenir el tràfic. Sens dubte, l’educació, la prevenció, la sensibilització, la 
conscienciació són els primers passos per prevenir situacions de violència i d’injustícia que 
poden ser causa i conseqüència del tràfic». 

 

Projecte Esperança ha complert 20 anys de recorregut i segons la seva coordinadora, «el 
més significatiu són les 1.120 dones que hem acompanyat, aprenent amb elles noves 
formes d’intervenir, d’afavorir que assoleixin les seves metes, de replantejar-nos maneres, 
estils i obrir-nos a noves propostes. En l’àrea d’incidència política, sensibilització i formació 
hem abocat tots els nostres esforços a tractar el problema com un delicte que comporta una 
greu violació dels drets humans que s’ha d’abordar des d’una perspectiva centrada en els 
qui la pateixen». 

 

La solució al tràfic de persones passa per «construir humanitat, validar i afavorir els drets 
humans, la igualtat de gènere, respectar la dignitat de les persones. El tràfic és un delicte 
que està tipificat al codi personal i cal perseguir-lo i posar fi als traficants de persones», 
conclou Almarza. 
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Com subratlla M. Luisa Puglisi, «l’expressió Talitha kum és una invitació a tothom a aixecar-
nos per contrarestar amb la nostra veu, les nostres accions, les nostres eleccions 
quotidianes i les nostres vides tot allò que promou i dona suport al tràfic de persones. 
Denunciem l’arrogància i la violència del poder econòmic i financer quan actua contra la 
dignitat de la persona». 

 

 

 

Víctimes menors d’edat 

Si el tràfic de persones ja és 
una realitat molt dura, la 
situació encara és més sagnant 
quan afecta menors d’edat. Arc 
en Ciel és una casa que acull 
menors a Libreville, la capital 
del Gabon. La germana 
carmelita vedruna Rita Ada és 
la directora del centre i atén 
infants amb històries de vida 
molt complicades: abús 
familiar, abús sexual, infants 
del carrer... Segons la germana 
Rita, «l’extrema pobresa de les 
famílies és el factor que explica 
que hi hagi nens i nenes víctimes del tràfic. Les famílies ignoren que hi ha una llei que 
condemna el tràfic d’infants en particular. L’analfabetisme de les famílies, que no saben ni 
llegir ni escriure, fa que, sense saber-ho, posin els fills a les xarxes de tràfic. També s’explica 
per un abús d’autoritat o una posició de vulnerabilitat que fa que acceptin pagaments o 
beneficis per obtenir el consentiment d’una persona que té autoritat sobre algú amb el 
propòsit d’explotació». 

 

Per a aquests menuts víctimes del tràfic, el centre ofereix programes d’allotjament, 
assistència mèdica i psicològica, accés a la informació i representació legal, ajuda 
lingüística, rehabilitació, formació professional i educació, reparació i indemnització en certs 
casos i ajuda per tornar al país d’origen. 

 

Segons la germana Rita, «per tal d’identificar i ajudar millor les víctimes del tràfic, primer cal 
comprendre l’estat d’una persona que ha estat víctima del tràfic. Els impactes són variats, 
cada persona reaccionarà de manera diferent a una situació. Els impactes psicològics i 
emocionals, per exemple, poden ser molt difícils de detectar ». Amb tot, «amb un bon suport 
psicosocial, algunes víctimes poden recuperar-se i guarir-se de les seves ferides morals». 

 

La religiosa reconeix que actualment hi ha més sensibilitat envers aquest drama humà i que 
hi ha diverses maneres de prevenir el tràfic: «Internalitzar instruments internacionals com a 
marc normatiu; donar resposta als fenòmens socials que afecten els infants víctimes del 
tràfic, campanyes de sensibilització en comunitats estrangeres on s’originen les víctimes 
del tràfic així com en la població en general, suprimir tots els actes relacionats 

amb el tràfic d’infants i persones i castigar-los amb fortes penes de presó.» Treballar amb 
aquests menors és difícil perquè no sempre les històries tenen un final feliç. Amb tot, la 
germana Rita assegura que «el fet que malgrat els problemes hem aconseguir treure 
algunes víctimes de la xarxa de tràfic ens dona la força per avançar». 
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«RETOS ABIERTOS A LA VIDA CONSAGRADA II» NÚMERO 225 
DE LA REVISTA CONFER 
 

IVICON · 8 de julio de 2020 

 

Ya está disponible el número 225 de la Revista CONFER. 

Iniciamos con el número pasado una trilogía dedicada a «Retos abiertos a la vida 
consagrada. En la estela de «A vino nuevo, odres nuevos». Abordamos en este número 
225 la segunda parte de dicha trilogía.   

 

El artículo en abierto que ofrecemos esta vez viene de la mano de José Cristo Rey García 
Paredes, CMF, titulado «Cinco “odres nuevos”». El autor sostiene que los «odres nuevos» 
capaces de contener la novedad de Jesús son el estilo y las actitudes de sus discípulos que 
Jesús provoca y defiende. 

 

Aquí se puede descargar el artículo gratuito.    

 

También completan la revista artículos como el de Francisco José Ruiz Pérez, SJ : Vida 
religiosa y su aporte a la esperanza. Una reflexión ante el documento de la CIVCSVA: «Para 
vino nuevo odres nuevos». La esperanza que nos habita. Aportaciones desde algunos 
personajes bíblicos para la vida consagrada de Montserrat Escribano Cárcel. «La 
intercongregacionalidad, un reto abierto. ¿Utopía o realidad?» de Rafael Matas Roselló, 
FSC. Retos abiertos a la vida consagrada. En la estela de «A vino nuevo, odres nuevos» 
de Manuel Herrero Fernández, OSA. Retos abiertos a la vida consagrada de Vicente 
Jiménez Zamora y Retos actuales de la vida monástica de Ernestina Álvarez Tejerina, OSB. 

 

Puedes realizar la subscripción a la revista CONFER pinchando en el siguiente enlace. 

http://www.confer.es/311/activos/texto/8549-1-cinco-odres-nu.pdf
http://www.confer.es/que_hacemos/publicaciones/formulario_revista
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In memoriam 

 

 
 

 

 

 

IN MEMORIAM 
 

 

Religioses i religiosos difunts: introducció de dades  

 

Control + clic per connectar amb el vincle 

 
   

 
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. 

5 juliol 2020 Religioses Religiosos Total

Difunts 59 22 81

Anys viscuts en conjunt 5256 1834 7090

Mitjana edat 89,1 83,4 87,5

Més jove 72 67

Més gran 109 96

Congregacions 19 7 26

Coronavirus comprovat 21 5 26

Coronavirus probable 18 4 22

Altres malalties 20 13 33

Mes de gener 2 0 2

Mes de febrer 1 2 3

Mes de març 25 9 34

Mes d'abril 20 9 29

Mes de maig 6 2 8

Mes de juny 4 0 4

https://409q8.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/19VkZTLnF53IAXSkanh3EU_p7BPLmmDnRcBehU9gCh4rBz8nnSq0RFQMawgJnKXIs_CNtp4n0Hfb_XdfsWuoTOhCNhLbojwEXHAOCAk5zVx1tzBvmf_jQ-Bg6gWpKwpeAV543nymhXCJd9t1Obk8DyJMzFFc23U0nIE54TP6s1geh3AyX8mDq9hQGicGe4Y6KnjaaJeYrBbAEivFYae0OnRy1n5-vueOA7lfHDn-C3TMhYRGpo4iNXPwmZuPYGUz1mLKtCIkTehRQgoeBg
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   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 



 
 

 

EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 
 

 

INFORME CIE 2019: DEU ANYS MIRANT CAP A UN ALTRE 
COSTAT 
 

Jesuïtes 

08 de Juliol de 2020 

 

Aquest dimarts 7 de juliol, el Servei Jesuïta a Migrants ha presentat a Barcelona el seu desè 
informe anual sobre la situació als Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) d'Espanya. 
Després d'una dècada de visites als CIE i d'acompanyar a les persones internes, l'SJM 
segueix dennunciant el sofriment constant que generen aquestes institucions, mentre les 
Administraciones miren cap a una altra banda. 

 

L’any 2019 van ser internades un total de 6.473 persones i el percentatge de repatriacions 
des de CIE es va mantenir, entorn del 60%. Un de cada tres interns va sol·licitar asil. Els 
equips del Servei Jesuïta a Migrants van visitar durant l'any passat 793 persones i van 
detectar, a més de 59 possibles menors d'edat internats, una llarga llista de drets vulnerats, 
reiterats durant els darrers deu anys. 

 

Aquest any l'informe compta amb molt poques dades estadístiques del Ministeri de l'Interior, 
que incompleix el seu deure legal de transparència. En paraules de Maria del Carmen de la 
Fuente, coordinadora del SJM i directora de la Fundació Migra Studium: “la manca de 
transparència del govern és lamentable”. Les dades obtingudes són fragmentàries, i a 
vegades no estan ben identificades i les xifres obtingudes són discordants. 

 

Les vulneracions de drets que assenyala l'informe són una constant en aquests deu anys. 
L'informe repassa casos de deficiències en les autoritzacions judicials d'internament; 
episodis de violència policial, qualificats fins i tot de tortures i tractes degradants i vexatoris; 
casos d'autolesions i suïcidi que han exigit un sever protocol per a limitar l'aïllament a 

https://sjme.org/
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València; internament de menors d'edat, així com de persones amb malalties mentals i 
físiques; problemes estructurals greus en les instal·lacions; traves per a l'assistència de les 
ONG; mancances en l'assistència jurídica i d'intèrprets; falta d'activitats socioculturals… 

 

A Barcelona, l'equip de la Fundació Migra Studium ha visitat interns del CIE de la Zona 
Franca. Denuncia la presència de 38 possibles menors, "una de les dades més 
esfereïdores", segons l'advocat de Migra Studium, José Javier Ordóñez, i l’internament de 
persones amb problemàtiques psiquiàtriques i amb discapacitat. 

 

També s'han trobat amb una gestió arbitrària del centre que soscava el dret de defensa i la 
tutela judicial dels interns. Carmen de la Flor, voluntària de Migra Studium, explicava que 
"a l'hora de l’expulsió no es compleix amb el preavís. Se'ls desperta a la nit, no s’avisa a 
ningú, i se’ls fa pujar a l’avió per depotar-los”. En diversos casos els interns manifestaven 
haver patit tracte racista, degradant o intimidatori o fins i tot haver patit agressions físiques 
per part d’agents del cos de Policia Nacional. 

 

Segons Migra Studium el dret de defensa i la tutela judicial dels drets dels interns estan 
greument en joc per actuacions jurídiques deficients d’advocats i magistrats. L'informe del 
SJM analitza també l'aplicació defectuosa del Reglament de Funcionament i Règim Intern 
dels CIE. Aquesta normativa ha demostrat ser insuficient a l'hora de garantir el compliment 
dels drets que empara, i ineficaç al no ser capaç d'acabar amb un model carcerari i policial, 
ni de proveir degudament els serveis previstos. 

 

L'acte de presentació de l'informe ha comptat amb la participació de Mercè Duch, membre 
de la Plataforma Tanquem el CIE, que ha qualificat aquests centres com "la punta de llança 
d’una política migratòria violenta i repressiva”. 

 

Per tot això, el Servei Jesuïta a Migrants, juntament amb altres entitats de la societat civil, 
reclama una vegada més el tancament dels CIE. De fet, des de fa més d’un mes, com a 
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, estem experimentant que podem viure sense 
CIE, és a dir, sense privar de llibertat a cap persona per una simple falta administrativa. Per 
a l'entitat "hem demostrat com a societat que podem viure sense CIE" i "la imminent 
obertura de fronteres genera preocupació i inquietud, sobretot davant la possibilitat de que 
el Govern faci servir de nou de l'internament per executar les ordres d'expulsió i de 
devolució". L'SJM considera que és temps de polítiques que facilitin processos de 
regularització i impedeixin situacions d'irregularitat sobrevinguda: a nous temps, noves 
polítiques. 

 

Podeu trobar l'informe en la seva versió completa en aquest enllaç 
Més informació a www.migrastudium.org 

https://sjme.org/wp-content/uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1os-mirando-a-otro-lado.pdf
http://www.migrastudium.org/
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Servei de Documentació: 
« Informe CIE 2019: Deu anys mirant cap a una altra banda » 

 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 

 

Autor Servei Jesuïta a Migrants 

311 

Títol Informe CIE 2019: Deu anys mirant cap a una altra banda 

Font 
http://sjme.org 

Publicat 9 de juliol de 2020 
 

 
 
 

 
 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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INFORMACIONS 

 

Breus 

 

El dia 29 de juny de 2020, el Bisbe de Terrassa Josep Àngel Saiz 
Meneses, ha comunicat la previsió de nomenaments per al proper 
curs, entre altres el de la Gna. Concepció Baños CCV, com a 
Delegada Episcopal per a la Vida Consagrada 
 

L'1 de juliol va morir el sacerdot Georg Ratzinger, germà de Benet XVI, a Ratisbona 

 

L'Observador Permanent de la Santa Seu davant les Nacions Unides, l'Arquebisbe Ivan 
Jurkovic, ha rellançat la petició del papa Francesc en el seu missatge Urbi et orbi de reduir 
o fins i tot condonar el deute que pesa en els pressupostos dels països més pobres. 
Es tracta d'una via que, enmig de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, podria 
"salvar vides en lloc de perdre-les". 

 

Caritas Europa pide crear un Fondo de emergencia social UE: “Instamos a la creación 
a corto plazo de un Fondo de emergencia para los Servicios Sociales durante la pandemia 
COVID-19, que permitiría a la Unión Europea (UE) apoyar directamente y poner a 
disposición servicios sociales urgentes durante este período de emergencia”, es parte de 
su declaración firmada. 

 

Les Obras Misionales Pontifícias (OMP) d'Espanya van organitzar el dilluns 6 de juliol 
una roda de premsa virtual per a presentar la seva Memòria d'Activitats 2019 aquí es pot 
consultar 
 

S'acosta La Nit de les Religions, reserva't les dates! 

Els dies 12 i 13 de setembre torna a Barcelona La Nit de les Religions. L'esdeveniment 
comptarà amb la participació de diverses comunitats religioses i entitats de la ciutat. Hi 
haurà diferents tipus d’activitats, presencials i virtuals. 

https://www.omp.es/wp-content/uploads/2020/06/MEMORIA-OMP-2019.pdf
https://www.omp.es/wp-content/uploads/2020/06/MEMORIA-OMP-2019.pdf
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09/07/2020 – IVICON 
 

María José Tuñón elegida Responsable de la Secretaría de la Comisión 
Episcopal de Vida Consagrada 
 
 

 

Madrid, 9 de julio de 2020 (IVICON); Recientemente, en el seno de la Conferencia 
Episcopal Española, se han producido una serie de cambios que afectan a 
determinadas responsabilidades dentro de algunos departamentos. 

En concreto, la Secretaría de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, cuya 
responsabilidad a partir de ahora recae en María José Tuñón (religiosa de las Esclavas del 
Corazón de Jesús), que reemplaza a la anterior secretaria, Lourdes Grosso (Misionera 
Idente). 

Agradecemos a Lourdes toda la labor desarrollada y el esfuerzo de ir haciendo cuerpo con 
nuestros Pastores y la Vida Consagrada y deseamos que el nuevo destino de Lourdes sea 
fructífero allá donde se encuentre. Y damos una calurosa bienvenida a Mª José, como 
no podía ser menos. 

CONFER se alegra por Mª José en su nueva responsabilidad en  la Comisión y por toda la 
Vida Consagrada,  pues Mª José ha tenido en su tiempo un papel grande en la URPA y, 
desde siempre, un trabajo colaborador con CONFER desde determinadas 
responsabilidades (en la actualidad formaba parte del equipo de la CONFER 
para promover, asesorar y recopilar proyectos intercongregacionales). 

Agradecemos su disponibilidad y su entrega y seguimos unidos para hacer más fecunda la 
labor de la Vida Consagrada en nuestra Iglesia. ¡Enhorabuena, Mª José! 

http://confer.es/460/activos/imagen/8554full-mariafull-josefull-tunon.jpg
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ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL 
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CASA D’ESPIRITUALITAT  “ENRIC D’OSSÓ”   
 

 
Dies del 24 al 30 de juliol de 2020 
EXERCICIS ESPIRITUALS  
“Déu camina amb el seu  poble. Les 
benaurances.” 
 
Acompanya:  Adolfo Chércoles, sj 
 
LLOC: Casa d’espiritualitat  “Enric d’Ossó”  
(Tortosa) 
Inici:   dia 24 a les 13h.  
Final: dia 30 després de dinar. 
Preu: 330€ (tot inclòs) 
Llengua: Castellà 
   
 
 Persona de contacte: Cristina Caire 

 Email:  
tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org 
 Telf.: 977 500 786 / 977 503 943/ 628050513 
 Com arribar-hi:  Tren, autobusos HIFE, 
cotxe. 
 
 

 

CARMELITES MISSIONERES 

ESPAI D’INTERIORITAT PARE PALAU 

Precio por persona: 380€ - Alojamiento y pensión completa. 
Plazas limitadas. Protocolos anti COVID-19 definidos. 
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COVA SANT IGNASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degut a l'estat actual generat per la 
Covid-19, hem preparat una nova 
programació d'Exercicis Espirituals 
per aquest estiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació i inscripcions 
 

SANT PERE DE LES PUEL·LES 
 

Hostatgeria oberta 
A partir del dissabte 20 de juny. 
 
Conferència 
Espiritualitat de l’acolliment en la Regla de sant Benet a càrrec de la gna. Griselda Cos 
diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda a l’església 
 
Silenci contemplatiu 
Cada divendres, de 8 a 9 del vespre, a la Sala Madrui. 
 
Recés d’Estiu a la Ciutat 
Del 24 al 29 d’agost. 
 
Dansa Contemplativa 
Dissabte, 12 de setembre, de 8 a 9 del vespre a l’hort (Dolors Monserdà, 31) Integrada en 
La Nit de les Religions. Vespres a 2/4 de 8 a l’església (Anglí, 55) 
 
Puiggraciós 
Danses de pau universal 
amb David Gallardo 
dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda 

http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/exercicis-espirituals
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Solemnitat de Sant Pere i Sant Pau 
Us convidem a la festa del titular del monestir 
dilluns 29 de juny a les 7 de la tarda 
vespres i eucaristia 
després coca a l’hort i comiat amb la pregària de completes 

Puiggraciós 
Jazz a la fresca 
amb Oriol Romaní, clarinet, i Albert Romaní, guitarra 
divendres 3 de juliol a les 8 de la tarda 

Exercicis de Silenci Contemplatiu 
amb Glòria Andrés i Rosa Suriñach 
del 20 al 26 de juliol. 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 

Més informació al web www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

 

 

 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/


52 | 58 

 

CAPUTXINS 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

INTERCULTURAL DE L'OBRA SOCIAL "LA CAIXA" I AUDIR 
 

  
 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

INTERCULTURAL DE L'OBRA SOCIAL "LA CAIXA" I AUDIR 
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UN NOU LLIBRE 
 

 

Fundació Escola Cristiana 

 

FECC INFORMA núm. 779 | 7 de juliol de 2020 

 

Aquests darrers dies, el debat al voltant de l’escola concertada ha tornat a adquirir un 
especial protagonisme. Dimecres passat, dia 1 de juliol, el document de conclusions de la 
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Comissió de Reconstrucció del Congrés promogut pel PSOE i per Unidas-Podem tirava 
endavant amb el suport d’ERC, l’abstenció de Bildu i els vots en contra de PP, Ciudadanos, 
PNV i JxCat. 

Les propostes del document deixen l’escola concertada fora de les ajudes destinades a 
l’educació després de la pandèmia. El text proposa que l’educació pública sigui la columna 
vertebral del sistema i que s’hi destini la totalitat de l’increment de la inversió. 

Pensem que, a priori, aquest pla de reconstrucció podria suposar una bona oportunitat per 
a sumar esforços en l’educació. Però ha resultat una altra ocasió perduda que, a més, 
exclou expressament l’ensenyament concertat. I també és una mostra dels diversos 
interessos i concepcions que sobre l’educació plantegen les diferents forces polítiques que 
conformen l’actual Congrés dels Diputats. Un decebedor i preocupant exemple de com es 
discrimina les famílies que trien l’escola concertada, intentant enfonsar tot un sector 
aprofitant la debilitat social, laboral i econòmica provocada per la pandèmia i que consolida 
una línia d’actuació enfrontada a la pluralitat educativa que correspon a una societat 
democràtica i que preval a Europa. 

L’escola concertada ha demostrat sempre un compromís radical i indefugible envers el 
servei d’educació, i en especial vers els més vulnerables. Aquest compromís social ha estat 
especialment accentuat i ferm en aquests mesos de pandèmia. Hem acomplert amb el 
nostre deure d’educar amb la implicació i magnífica labor dels professionals de les nostres 
escoles. Una tasca que ha estat reconeguda de manera àmplia i sincera, fins i tot en estudis 
i informes universitaris sobre el tema. Una mostra més de la nostra voluntat, dedicació i 
atenció als nostres alumnes. Dissortadament, el pes de les decisions educatives se 
sustenta encara en conceptes ideològics i espúries voluntats polítiques. En lloc de garantir 
un dret a l’educació practicat amb universalitat, llibertat, equanimitat, equilibri i suficiència 
financera, resulta més políticament correcte arraconar o simplement minar la presència 
d’una manera d’entendre la societat i el servei d’educació. 

Només hauríem de demanar als responsables públics que la seva conducta envers els 
concerts es basés en la tutela dels drets fonamental dels educands a rebre l’ensenyament 
bàsic obligatori de forma gratuïta, en la llibertat de creació i direcció dels centres docents 
reconeguda estatutàriament i constitucional i en el servei objectiu a l’interès públic que n’ha 
d’inspirar l’actuació, i no que la seva actuació vingui dirigida per directrius d’eminent pes 
polític. Però intuïm que les coses no van per aquest camí, almenys amb l’actual aritmètica 
parlamentària, el seu cap teniment i les novetats que n’anem coneixent. 

Tenim per davant uns reptes molt importants. La tragèdia de la Covid-19 ha accentuat com 
està d’infrafinançada l’escola concertada i, amb tot, la nostra escola se n’ha sortit en el 
limitadíssim escenari del procés de preinscripció i matrícula. La societat és intel·ligent i 
contra les propostes -i actuacions concretes- d’acabar amb l’escola concertada, entén que 
el paper de les entitats privades d’iniciativa social contribueixen de manera eficaç al bon 
funcionament del servei educatiu, a més de representar l’exercici d’un dret que ja figura a 
la Declaració Universal dels Drets Humans, com és el dret de les famílies de poder triar el 
tipus d’educació que desitgen per als seus fills, i que tant tossudament sembla ésser ignorat 
per algunes forces polítiques. 

La nostra obligació és oferir als nostres alumnes una educació d’acord als nostres caràcters 
propis i projectes educatius, dispensant especial atenció als que més ho necessiten. 
L’obligació dels governs és garantir que aquest servei educatiu es presti de conformitat amb 
l’ordenament i respectant els drets fonamentals que emparen alumnes, pares, professionals 
i titulars. I tot en un marc d’atenció equilibrada de l’alumnat i de suficiència financera. 

Això és el que demanem sempre, i en especial de cara al proper curs. Confiem que es 
compliran les promeses que, a casa nostra, ha anunciat reiteradament el Departament 
d’Educació d’un tractament igualitari a tots els centres que conformen el Servei d’Educació 
de Catalunya. És qüestió de responsabilitat, però també de credibilitat... i de justícia. 
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CALENDARI DE LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

2020 - 2021 
 

MES DATA   ACTIVITAT 
SETEMBRE 200908 dm Junta directiva de l'URC 

  200911 dv Diada Nacional de Catalunya 

  200914 dl Reunió de formadors  

  200924 dj Mare de Déu de la Mercè 

OCTUBRE 201005 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201006 dm Junta directiva de l'URC 

  201012 dj Mare de Déu del Pilar 

  201017 ds Jornada de Formació Permanent 

  201019 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201021 dc Assemblea general de l'URC 82 

  201026 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

NOVEMBRE 201102 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201103 dm Junta directiva de l'URC 

  201109 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201116 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201117 dm XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid) Anul·lada 

  201121 ds Jornada de Formació Permanent 

  201123 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201126 dj 134 RAP (Reunió d’Abats i Provincials)  

  201129 dg Diumenge I d'Advent 

  201130 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

DESEMBRE 201208 dm La Immaculada 

  201214 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201215 dm Junta directiva de l'URC 

  201221 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1 

  201225 dv Nadal 

  201226 ds Sant Esteve 

GENER 210101 dv Any Nou 

  210106 dc Epifania del Senyor 

  210111 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210112 dm Junta directiva de l'URC 

  210118 dl Reunió de formadors  

  210118 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210118 dl Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25) 

  210120 dc Fòrum de qüestions econòmiques 

  210125 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

FEBRER 210201 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210202 dm Junta directiva de l'URC 

  210202 dm Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

  210205 ds Jornada de Formació Permanent 

  210208 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 
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  210215 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210217 dc Dimecres de Cendra 

  210222 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

MARÇ 210301 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210302 dm Junta directiva de l'URC 

  210308 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210312 ds Jornada de Formació Permanent 

  210315 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 2 

  210317 dc Assemblea general de l'URC 83 

  210322 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

ABRIL 210402 dv Divendres Sant 

  210404 dg Pasqua de Resurrecció 

  210405 dl Dilluns de Pasqua 

  210406 dm Junta directiva de l'URC 

  210412 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210419 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210423 dv Festa de Sant Jordi 

  210426 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210427 dm Festa de la Mare de Déu de Montserrat 

  210429 dj 41 anys de la constitució de l’URC 

MAIG 210501 ds Festa del Treball 

  210503 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210504 dm Junta directiva de l'URC 

  210510 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210517 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210523 dg Festa de la Pentecosta 

  210524 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210530 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus 

  210531 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

JUNY 210607 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 3 

  210609 dc Fòrum de qüestions econòmiques 

  210614 dl Reunió de formadors  

  210615 dm Junta directiva de l'URC 

  210624 dj Sant Joan 

JULIOL 210700   Exercicis espirituals a Montserrat 

AGOST 210800   Exercicis espirituals a Montserrat 

  210815 dg Assumpció de la Mare de Déu 

    

sense determinar     Anawim: reunió de superiores majors 

      SIRBIR 

      Fòrum de la Vida Religiosa 
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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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