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Un Sant Jordi d’Estiu 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou intent de discriminació de l’escola 

concertada 

El Congrés ha tombat aquest matí les conclusions en matèria social elaborades per 
la comissió de reconstrucció parlamentària per a pal·liar la crisi del coronavirus. La 
iniciativa ha aconseguit 172 vots a favor, 175 en contra i ha sumat també una 
abstenció. 
El PP, Vox, Ciutadans, el PNB i JxCat s'han oposat a aquestes mesures per incloure 

només ajudes per a l'escola pública i no per als col·legis concertats. També han votat 

en contra ERC i Bildu. (La Vanguardia digital, 22 juliol 2020) 

Barcelona, 23 de juliol de 2020                                                                                     ANY XIII  núm.       
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Mutua col·laboració 

entre religiosos/es i bisbes 
 

Ha aparegut recentment a Vida Nueva digital la notícia segons la qual el El Vaticà publicará 
una instrucció que regularà les relacions entre religiosos i bisbes.Amb aquest motiu, 
reprodueixo tot seguit una reflexió sobre aquest tema publicada anteriorment el 20 de març 
de 2018. 

 

Les relacions entre religiosos/es a casa nostra són bones. En casos, molt bones. Existeix 
un autèntic sentit intercongregacional que s’enforteix de dia en dia i que s’expressa en 
projectes compartits o en reunions intercomunitàries. L’URC (Unió de Religiosos de 
Catalunya) és un escenari on conflueixen molts elements vitals de les congregacions. Les 
assemblees generals, les jornades de formació i diversos programes van en aquesta línia. 
Les celebracions de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada són un bon reflex d’aquest 
esperit que ens uneix. Hi ha amistat, però no és un club d’amics. Si alguns religiosos o 
religioses, si algunes congregacions o instituts no entenguessin les arrels de les relacions 
mútues fàcilment podrien tancar-se en un bombolla i afeblir la fortalesa dels lligams que ens 
uneixen. Reduir la vinculació a tenir una bona relació amb els bisbes, fer-se presents a les 
seves convocatòries, però allunyant-se de la mútua col·laboració entre religiosos/es seria 
amputar la plenitud de participació eclesial, que la mateixa Església ens recorda com un 
punt clau. A l’inrevés també seria una errada, com és evident. L’URC és conscient que s’ha 
de vetllar en les dues direccions sense prescindir-ne de cap. Alguna congregació que no 
s’inculturi de manera suficient i veritable a casa nostra pot tenir la tendència a afeblir les 
relacions horitzontals entre congregacions. 

Voldria presentar una reflexió sobre tres punts: a) les Conferències de Superiors Mayors; 
b) la mutua relació entre bisbes i religiosos, i c) la mutua col·laboració entre religiosos. 

D’entrada 
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1.    Les Conferències de Superiors/res Mayors 

No són un grup empresarial, sinó un impuls de la vida religiosa, erigit canònicament, pel 
Concili Vaticà II. Qui dona consistència a aquestes Conferències és el mateix Vaticà. No es 
tracta d’iniciatives particulars, sinó d’un reconeixement oficial d’una realitat carismàtica. El 
núm. 23 del document conciliar Perfectae Caritatis, signat a Roma pel papa Pau VI el 28 de 
octubre de 1965, ho diu ben clar: 

Han de fomentar-se les Conferències o Consells de Superiors Majors erigits per la Santa 
Seu, que poden contribuir en gran manera a aconseguir més plenament la fi de cada Institut, 
al foment d'un compromís més eficaç pel bé de l'Església, a la més equitativa distribució 
dels obrers de l'Evangeli en determinat territori i també a l'estudi dels problemes comuns 
als religiosos, establint la convenient coordinació i col·laboració amb les Conferències 
Episcopals pel que fa a l'exercici de l’apostolat. 

 

L’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) aplega a nivell de territori català superiores i 
superiors majors, abats i abadesses, priores i priors, delegades i delegats permanents de 
congregacions amb presència a casa nostra, com una expressió regional de la realitat de 
CONFER. Per aquest motiu, la participació de totes les congregacions és del tot desitjable, 
seguint l’esperit del Concili Vaticà II. Cap no pot sentir-se exclosa com si les Conferències 
de Superiors/es Majors no fossin de la seva incumbència. L’assistència i la participació són 
claus per fer de la vida religiosa un testimoniatge de fraternitat cristiana. 

 

2.    La mútua relació entre bisbes i religiosos. 

A partir del document conciliar Perfectae Caritatis, la Sagrada Congregació per als 
Religiosos i Instituts Seculares i la Sagrada Congregación per als Bisbes van signar 
conjuntament un document sobre “Criteris pastorals sobre relacions entre bisbes i religiosos 
a l’Església” el 14 de maig de 1978, a càrrec del cardenal Sebastià Baggio, prefecte de la 
Sagrada Congregació per als Bisbes i el cardenal Eduardo F. Pironio, prefecte de la 
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S.C.R.I.S. En una assemblea plenària mixta prèvia a la redacció del document, bisbes i 
religiosos van tractar les següents qüestions: 

 
a) què esperen els Bisbes dels Religiosos; b) què esperen els Religiosos dels Bisbes; c) 
quins mitjans poden ser utilitzats per obtenir una coordinació fecunda entre Bisbes i 
Religiosos a nivell diocesà i a nivell nacional i internacional. 

 

El document dona moltes pistes d’actuació conjunta i d’enfortiment d’aquestes relacions 
mútues. L’URC en periodicitat biennal té reunions amb el plenari de Bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense. Tres vegades a l’any es reuneix el SIRBIR 
(Secretariat de Relacions entre Bisbes i Religiosos) on hi participen sis persones: el bisbe 
representant de la CET, actualment el bisbe de Vic, els delegats episcopals de Vida 
Consagrada de Tarragona i Barcelona i la presidència, vicepresidència i secretaria general 
de l’URC. Els organismes hi són. El clima sempre és constructiu. Aquestes relacions entre 
bisbes i religiosos s’han de cuidar, perquè són molt importants. Cal recordar que la 
Conferència Episcopal Espanyola va elaborar un document titulat “Iglesia particular y Vida 
Consagrada. Cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la 
vida consagrada de la Iglesia en España”, aprovat a la CI assemblea plenària de la CEE, 
celebrada del 15 al 19 d’abril de 2013. 

 
El document vaticà de 1978 està en fase de revisió per actualitzar-lo a nivell universal. 

 

3.    La mútua col·laboració entre religiosos 

El document vaticà de 1978, en el seu núm. 21, parla explícitament de la mútua 
col·laboració entre religiosos. El text diu: 

 

Dins de l'àmbit de la vida religiosa la Santa Seu erigeix, a nivell local o universal, les Unions 
de Superiors Majors i Generals (cf. PC 23; REU 73, 5), les quals, com és evident, són 
diverses per naturalesa i autoritat de les Conferències Episcopals. Doncs la seva fi primària 
és la promoció de la vida religiosa inserida en la missió eclesial. La seva activitat consisteix 
a oferir serveis comuns, iniciatives fraternes, propostes de col·laboració, respectant 
naturalment l'índole pròpia de cada Institut. Amb això s'aconseguirà, sens dubte, oferir 
també un ajut preciós en el plànol de la coordinació pastoral, si es realitza periòdicament 
una revisió de tota la manera d'obrar i, sobretot, si s'afavoreixen les relacions entre les 
Conferències Episcopals i les Unions 
de Superiors Majors, segons les 
normes emanades per la Santa Seu. 

 

El contingut és clar i explícit.  La crida 
ressona en el nostre interior. No podem 
tancar-nos dins de les nostres 
congregacions i desentendre’ns de la 
resta, com si no anés amb nosaltres. 
L’URC representa un marc idoni per a 
aquesta col·laboració 
intercongregacional. No és un tema 
menor. Per això sempre s’invita a totes 
les congregacions a participar 
activament en projectes i serveis 
comuns, en iniciatives fraternes i en 
propostes de col·laboració. El 
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testimoniatge intercongregacional és un signe meravellós de la força de l’Esperit en el si de 
l’Església. 

 

La vida religiosa és un díptic. 

Fomentar les relacions amb els bisbes i enfortir les relacions entre les mateixes 
congregacions són dues realitats indissociables. Si només atenem els uns o els altres es 
trenca el díptic i es perd aquest alè magnífic del Concili Vaticà II. Els reptes que tenim el 
davant no permeten prescindir de ningú. Ningú és indispensable, però tots som necessaris 
per fer que la Paraula de Déu sigui anunciada arreu. En el nostre cas, a través d’una vida 
religiosa oberta a la col·laboració i al diàleg. 

 

Lluís Serra Llansana 
 

El Sr. Arquebisbe, Dr. Joan Planellas i Barnosell, ha signat amb data de 16 de juliol, el 
nomenament d’organismes diocesans entre altres a  la  Gna. Isabel Gorriz Moreno, 
d.e.i.c., delegada diocesana per a la vida consagrada. 

 

 
 

El Vaticano publicará una instrucción que 

regulará las relaciones entre religiosos y 

obispos 
 

Darío Menor 

Vida Nueva · 10 de julio 2020 

 

La Iglesia católica va a contar con un nuevo documento para regular las relaciones 
entre los obispos y la Vida Consagrada que sustituya a la instrucción ‘Mutuae relationes’, 
promulgada hace 42 años. Tras un largo proceso de consulta y reflexión, la elaboración de 
este vademécum de carácter pastoral y canónico ha entrado en su fase final en la Curia 
romana. 

 

Fruto del trabajo conjunto de la Congregación para los Obispos y de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el texto 
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ha sido elaborado por una comisión encabezada por el capuchino Paolo Martinelli, 
obispo auxiliar de Milán. Este grupo de trabajo ha recogido las sugerencias planteadas por 
las conferencias regionales de obispos y por las Uniones de Superiores Mayores de 
institutos religiosos masculinos y femeninos. La Secretaría de Estado, el Pontificio Consejo 
para los Textos Legislativos y la Congregación para la Doctrina de la Fe también han hecho 
sus aportaciones. 

 

Con el título provisional de ‘Directorio sobre las relaciones entre los obispos y la vida 
consagrada en comunión y misión de la Iglesia’, el documento, a cuyo contenido ha 
tenido acceso Vida Nueva, se fundamenta en tres principios. 

 

1. El primero es la eclesiología de comunión, un concepto que viene del Concilio 
Vaticano II. 

2. Luego está la coesencialidad entre los dones jerárquicos del pastor y los dones 
carismáticos de los consagrados. 

3. El tercer pilar en el que se asienta es la justa autonomía de la vida religiosa: se 
reconoce su lugar en la Iglesia local, subrayando, eso sí, que debe estar en 
comunión con el obispo. 

 

“Tiene que prevalecer el mutuo respeto de las diversidades de cada uno”, explica a 
esta revista uno de los participantes en la elaboración de la nueva instrucción, que pide 
mantener el anonimato. “Se pretenden evitar –añade–dos riesgos: que la comunidad de 
consagrados esté presente en la diócesis sin un lazo con su vida y su pastoral, y que su 
presencia se reduzca solo al aspecto funcional de los servicios que desarrolla”. 

 

Permiso episcopal 

El Directorio pretender arrojar luz sobre uno de los aspectos que más controversias genera 
entre los obispos y los consagrados: la erección, supresión, venta o cambio de uso en 
los bienes de un instituto religioso. Para la apertura de una nueva casa, el documento 
señala que la decisión debe contar con la aprobación del obispo, que debe someterla a un 
proceso de discernimiento en el que ha de tener en cuenta el beneficio que puede 
suponer para la diócesis tanto en términos de testimonio como de actividad 
apostólica. 
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También es preciso el visto bueno del pastor para el cambio de uso de una 
comunidad. La situación cambia cuando se pretende suprimir una casa legítimamente 
erecta: en ese caso no es imprescindible el permiso del obispo, ya que compete a los 
superiores del instituto valorar si es posible mantener abierta esa comunidad. No 
obstante, el documento plantea que, como señal de buenas relaciones entre el ordinario de 
la diócesis y los consagrados, resulta recomendable consultar la operación. 

 

Antes de cerrar una casa, se invita a los superiores a que realicen un proceso de 
discernimiento en el que se tengan en cuenta las necesidades de la diócesis y la 
importancia de la actividad apostólica que desarrolla la comunidad que pretende 
clausurarse. El obispo debe esforzarse por encontrar una solución para colmar el 
hueco que, eventualmente, deje la casa que se extingue. 

Bienes eclesiásticos 

Otro punto importante de la cuestión patrimonial es que el pastor, como recuerda el 
Directorio, no decide cuál es el destino de los bienes de la obra que se clausura, aunque 
tienen prioridad los compradores que destinen los bienes a fines similares a los que se 
perseguían hasta entonces. El obispo, en cualquier caso, no puede pretender que el 
instituto done sus bienes a la diócesis. 

 

“A menudo, los ingresos de la venta son necesarios para sostener otras actividades 
apostólicas o la vida propia de los miembros del instituto, especialmente si se trata de 
monasterios de monjas”, sostiene uno de los expertos que han trabajado en la elaboración 
del Directorio, destacando que, en los episodios en que se suprime la única comunidad de 
una realidad eclesiástica y en los casos de los institutos de derecho diocesano, es la Santa 
Sede la que tiene las competencias finales, tanto del cierre como del destino de los 
bienes. 

 

Otra Fuente implicada en el proceso destaca que el principio básico es “que los bienes de 
los religiosos son eclesiásticos y, por tanto, hay que favorecer siempre que 
permanezcan en la Iglesia. Eso no significa que, cuando una congregación quiera dejar 
un edificio, tenga por fuerza que dejárselo al obispo, pero debe dialogar con él. Muchos 
dicen que no están interesados”. 
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Calidad de las vocaciones 

También se ocupa el vademécum, que incluye obviamente los cambios que ha habido en 
el Derecho Canónico desde la publicación de ‘Mutuae relationes’ en 1978, del 
discernimiento que deben desarrollar los obispos antes de erigir un nuevo instituto. Se les 
pide que se preocupen de la calidad de las vocaciones y los planos formativos, para 
alcanzar así una sólida madurez humana y espiritual, y no tanto del número de 
aspirantes. Les recuerda, además, que no deben considerarse superiores internos de los 
institutos, que cuentan con su propia autonomía. 

 

Otra cuestión habitualmente delicada que afronta el documento es la de qué hacer cuando 
un sacerdote diocesano pide pasar a un instituto de vida consagrada y 
viceversa. Para estos casos, se considera “fundamental” que las decisiones que se tomen, 
en uno u otro sentido, vengan tras un “serio discernimiento” para tratar así de entender 
las motivaciones espirituales de esta decisión y comprobar si la solicitud no parte de un 
problema con la diócesis o el instituto al que se pertenece. 

 

A diferencia de lo que ocurría con ‘Mutuae relationes’, el nuevo documento incluye a las 
otras formas de consagración en la vida diocesana más allá de los institutos 
religiosos, como el Ordo Virginum, los eremitas o las órdenes de viudos y 
viudas. También se ocupa del amplio fenómeno de las personas que forman parte de 
asociaciones privadas o públicas de fieles, en las que se mantienen siendo laicas aunque 
se comprometan a la obediencia, la castidad y a no tener posesiones propias, viviendo en 
comunidad, solas o con familiares. 

 

Consagradas 

El borrador del Directorio reconoce que, 
aunque no se puede reconocer a estas 
formas con el título de Vida Consagrada, 
“resulta evidente el radicalismo evangélico 
que caracteriza a estas personas” y que, a 
veces, estas realidades “florecen dentro o 
en estrecha conexión con los movimientos 
eclesiales y las nuevas comunidades 
surgidas particularmente en el siglo XX y en 
el inicio del tercer milenio”. Algunas de 
estas instituciones, según vaticinan los 
redactores del texto, pueden en el futuro 
desarrollarse hasta convertirse en 
verdaderas formas de Vida Consagrada, 
lo que justificaría completamente el interés que les brinda el documento. 

 

Otro aspecto significativo del nuevo Directorio es la valoración que hace de la Vida 
Consagrada femenina, subrayando la importancia de que los obispos favorezcan su 
inserción en los planes pastorales de las diócesis. Su dedicación en las parroquias, 
escuelas, hospitales, residencias de ancianos y diversas formas de asistencia exige que 
sean escuchadas y tenidas en cuenta. El documento reconoce, en definitiva, la dignidad 
de las consagradas, recuerda el peso del “genio femenino” en la vida de la Iglesia y 
rechaza cualquier tipo de discriminación. 

 

https://www.vidanuevadigital.com/2020/07/10/el-vaticano-publicara-una-instruccion-que-
regulara-las-relaciones-entre-religiosos-y-obispos/ 

https://www.vidanuevadigital.com/2020/07/10/el-vaticano-publicara-una-instruccion-que-regulara-las-relaciones-entre-religiosos-y-obispos/
https://www.vidanuevadigital.com/2020/07/10/el-vaticano-publicara-una-instruccion-que-regulara-las-relaciones-entre-religiosos-y-obispos/
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PROTECCIÓ DE MENORS 
 

Un texto que se actualizará con la 

contribución de las Iglesias del 

mundo 

Luis F. Card. Ladaria SJ  

 

Luis F. Card. Ladaria SJ 

Vatican News 16 julio 2020 
 

El Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Francisco Ladaria, 
presenta el nuevo vademécum para los procesos de abusos de menores de edad por parte 
de clérigos. 

 

El “Vademécum sobre algunas cuestiones 
procesales ante los casos de abuso sexual a 
menores cometidos por clérigos” nace de las 
numerosas solicitudes que han llegado a la 
Congregación para la Doctrina de la Fe por 
parte de Obispos, Ordinarios, Superiores de 
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica, para disponer de un 
instrumento que les ayude en la delicada 
tarea de llevar correctamente los casos en 
los que están implicados diáconos, 
sacerdotes y obispos cuando son acusados 
de abusos a menores. La historia reciente 
atestigua la mayor atención de la Iglesia a 
este flagelo. 

  

El camino de la justicia por sí solo no puede agotar la acción de la Iglesia, pero es necesario 
para llegar a la verdad de los hechos. Es un camino articulado, que se adentra en el denso 
bosque de normas y prácticas, ante el cual los Ordinarios y Superiores se encuentran, a 
veces, en la incertidumbre de la dirección a seguir.  

 

He aquí, pues, el Vademécum, escrito principalmente para ellos, así como para los juristas 
que les ayudan a tratar los casos. No es un texto normativo: no se promulga ninguna nueva 
ley, ni se emiten nuevas reglas. 

 

Se trata, en cambio, de un "manual de instrucciones", que tiene por objeto tomar la mano de 
quienes deben ocuparse concretamente de los casos de principio a fin, es decir, desde la 
primera noticia de un posible delito (notitia de delicto) hasta la conclusión final del caso (res 
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iudicata). Entre estos dos extremos hay tiempos que observar, pasos que dar, 
comunicaciones que activar, decisiones que tomar. 

 

La solicitud de este instrumento se formalizó en el Encuentro de los Presidentes de las 
Conferencias Episcopales del mundo sobre la Protección de los Menores en la Iglesia (21-24 
de febrero de 2019). En esa ocasión el Santo Padre entregó 21 puntos de reflexión para 
orientar el trabajo, el primero de los cuales decía: “Elaborar un vadémecum práctico en el que 
se especifiquen los pasos a seguir por la autoridad en todos los momentos clave de la 
aparición de un caso”. La propuesta fue recogida y relanzada por los participantes, de modo 
que en la conferencia de prensa final se tomó la elaboración del texto como una de las 
propuestas concretas a llevar a cabo. 

 

Las fuentes de este texto son tanto jurídicas como prácticas. En el plano normativo las 
principales referencias son los Códigos vigentes, las normas sustantivas y procesales sobre 
los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, promulgadas con el motu 
proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (2001, actualizado en 2010 por Benedicto XVI), y 
el más reciente motu proprio Vos estis lux mundi (2019). Junto a las normas está la otra 
fuente del Vademécum: la práctica de la Congregación, madurada a lo largo de los años, en 
particular desde 2001, año de las primeras reglamentaciones dedicadas específicamente a 
los delitos más graves. 

Se ha valido de la contribución de numerosos canonistas, tanto internos como externos a la 
Congregación, de tribunales locales y de las diócesis que a lo largo de los años han llevado 
a cabo investigaciones y juicios bajo el mandato de la Congregación. Esta práctica se ha 
consolidado con el tiempo y ahora ha alcanzado su madurez. 

El Vademécum se entrega hoy en su primera versión, llamada "1.0": un número que prevé 
futuras actualizaciones. Al ser un "manual", tendrá que seguir cualquier evolución de las 
normas canónicas y adaptarse a ellas. También tendrá que responder a los nuevos desafíos 
que la experiencia ofrecerá al tratamiento jurídico de los casos en cuestión. Por último, deberá 
tener en cuenta las consideraciones que provendrán de las diferentes realidades eclesiales: 
diócesis, institutos, facultades eclesiásticas, centros de escucha establecidos a nivel 
diocesano e interdiocesano. Su contribución cualificada ayudará a corregir, integrar, precisar 
y esclarecer aquellos puntos que, como es natural, requerirán una reflexión más profunda. 
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Morandi:  "Un manual que explica 

cómo actuar cuando se denuncia 

un abuso" 
 

ANDREA TORNIELLI 

Vatican News 16 julio 2020 

 

El Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe afirma que esta guía señala un 
camino y ayuda a los obispos y superiores. Hay que seguir el camino de la verdad y la justicia, 
pero "sin una formación adecuada" y "una prevención decidida" no se sanará la herida de los 
abusos. 

 
Un manual a disposición de los obispos y superiores religiosos para guiarlos en el tratamiento 
de los casos de abuso de los que reciban noticias. Estas son las palabras con que el 
Arzobispo Giacomo Morandi, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, define 
en esta entrevista con los medios de comunicación vaticanos el Vademécum publicado hoy. 
 

 

¿Quién preparó este documento y por qué tardó tanto respecto del momento de su 
anuncio en febrero de 2019? 

Fue preparado por la Congregación gracias, sobre todo, a la contribución de la Oficina 
Disciplinaria, que en los últimos años ha adquirido una experiencia particular en los casos en 
cuestión. El tiempo aparentemente largo de su redacción se debe al trabajo de cotejo no sólo 
dentro de la Congregación, sino también fuera de ella, con expertos en la materia, otros 
dicasterios y, en particular, con la Secretaría de Estado. 
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¿Cuál es el propósito de este Vademécum y a quién va dirigido? 

Me gusta llamarlo, como lo hace el Prefecto de nuestra Congregación, un "manual". No se 
trata, pues, de un texto normativo, sino de un instrumento a disposición de los obispos, de 
los superiores religiosos, de los tribunales eclesiásticos, de los juristas y también de los 
responsables de los centros de escucha creados por las conferencias episcopales. En la 
complejidad de las normas y la práctica, esta guía quisiera señalar un camino y ayudar a no 
perderse. 

 

¿Contiene este documento alguna indicación nueva respecto de aquéllas ya 
existentes? 

No. No se promulga ninguna norma nueva. La verdadera novedad, sin embargo, es que por 
primera vez el procedimiento se describe de forma organizada, desde las primeras noticias 
de un posible delito hasta la conclusión definitiva de la causa, uniendo las normas existentes 
y la práctica de la Congregación. Las normas son conocidas, mientras que la práctica de la 
Congregación, es decir, la forma concreta de aplicar las normas, sólo la conocen quienes ya 
han tratado estos casos. 

 

¿El Vademécum es un documento cerrado y definitivo o deberá ser actualizado? 

Precisamente porque es un instrumento, un manual, se presta a continuas actualizaciones. 
Éstas se deberán tanto a posibles cambios futuros en la normativa penal como a las 
aclaraciones y solicitudes que puedan llegar a nivel local de los Ordinarios y de los 
profesionales del derecho. En este sentido, la versión que sale hoy en día se llama "1.0", 
susceptible de ser actualizada. Y cada ayuda para mejorarla es un servicio a la justicia que 
se agradece. 
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¿Cuáles son los casos que son competencia de su Congregación? 

En general, los delitos reservados a nuestra Congregación son todos los que van contra la fe 
y sólo los más graves (en el lenguaje común ahora se habla de delicta graviora) contra la 
moral y la administración de los sacramentos.  El Vademécum, sin embargo, se refiere sólo 
a uno de estos delitos, que el artículo 6 del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela 
atribuye al clérigo cuando realiza acciones contra el sexto mandamiento del Decálogo con 
menores de edad. Estos son los casos que resuenan más en los medios de comunicación, 
también por su gravedad. 

 

¿Para la Iglesia, cuándo se trata de abuso a “menores de edad”? ¿Cómo ha cambiado 
el límite de edad? 

En el derecho penal el menor de edad es la persona que aún no ha cumplido los 18 años. 
Otras distinciones de edad, bajo los 18 años, no son relevantes a este respecto. El Código 
Latino en el can. 1395 § 2 todavía habla de 16 años de edad, pero el motu proprio 
Sacramentorum Sanctitatis Tutela de Juan Pablo II en 2001 elevó la edad a 18 años. Los 
casos de "abuso" (como acaba de decirse, un "delito contra el sexto mandamiento del 
Decálogo con menores de edad") suelen ser fáciles de delinear, por ejemplo, las relaciones 
sexuales como tales u otros contactos físicos que no son propiamente "relaciones", pero que 
tienen una clara intención sexual. Otras veces los casos son menos fáciles de delinear, con 
matices que deben ser evaluados para ver si se trata de delicta graviora en el sentido jurídico 
según la ley vigente en su momento. 

 

Llama profundamente la atención el cambio de actitud hacia las denuncias anónimas, 
que en otros tiempos eran simplemente desechadas. ¿Qué ha cambiado y por qué 
también se debe considerar una denuncia anónima? 

La cuestión es delicada. Se ha hecho evidente que una actitud perentoria en un sentido u 
otro no es buena para la búsqueda de la verdad y la justicia. ¿Cómo se puede desechar una 
denuncia que, aunque sea anónima, contiene pruebas ciertas (por ejemplo, fotos, películas, 
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mensajes, audio...) o al menos indicios concretos y plausibles de la comisión de un delito? 
Sería perjudicial ignorarla sólo porque no está firmada. Por otro lado: ¿cómo considerar 
correctas todas las señalaciones, incluso las genéricas y sin remitente? En este caso, sería 
inapropiado proceder. Por lo tanto, es necesario hacer un cuidadoso discernimiento. En 
general, no damos crédito a las denuncias anónimas, pero no renunciamos a priori a su 
evaluación inicial para ver si hay elementos determinantes objetivos y evidentes, aquello que 
en nuestro lenguaje llamamos fumus delicti. 

 

¿Cuánta influencia han tenido los casos más llamativos de los últimos años en la 
elaboración de este documento y otros textos recientes sobre el tema? 

Los casos más llamativos se tratan de la misma manera que aquéllos menos conocidos, 
siempre según las normas del derecho. Ante nosotros no hay "personajes", sino personas: 
acusado, presuntas víctimas, posibles testigos... en general, siempre hay un cuadro de 
sufrimiento particular. Ciertamente, la atención de los medios de comunicación a los temas 
en cuestión ha crecido mucho en los últimos años, y esto es un estímulo más para que la 
Congregación trate de hacer justicia de una manera cada vez más correcta y eficaz. También 
por esta razón el Vademécum será de ayuda. 

 

¿Tienen los obispos y los superiores religiosos la obligación de denunciar las noticias 
de supuestos abusos cometidos por los clérigos incluso a las autoridades civiles? 

En este punto, las Conferencias Episcopales nacionales han preparado líneas guía que 
tienen en cuenta las normativas locales. No es posible dar una respuesta unívoca. En algunos 
países la ley ya prevé esta obligación, en otros no. De hecho, el motu proprio Vos estis lux 
mundi del Papa Francisco, promulgado el año pasado, expresa en estos términos que la 
Iglesia actúe en casos de este tipo: "sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos 
en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de 
información a las autoridades civiles competentes" (Art. 19). Por otra parte, el artículo 17 del 
Vademécum también establece: “Incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la 
Autoridad eclesiástica dé noticia a las Autoridades civiles competentes cada vez que 
considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del 
peligro de eventuales actos delictivos”. 

¿Qué es un "proceso penal extrajudicial"? ¿Cuándo y por qué se procede por esta vía? 

Es un procedimiento previsto por los dos códigos canónicos vigentes. Es una ruta más 
expedita. Al término del proceso penal extrajudicial, el Ordinario (o uno de sus delegados), 
asistido por dos asesores, se pronuncia sobre la culpabilidad o no del acusado y (si es 
culpable con certeza moral) sobre la pena proporcional que debe imponerse. 

Hay pros y contras en este procedimiento, también llamado "administrativo". Se procede de 
manera extrajudicial 
cuando, por ejemplo, los 
hechos son claros; la 
actividad delictiva 
denunciada ya ha sido 
confirmada por el acusado; 
el Ordinario pide que se 
haga bajo esta modalidad 
por razones bien fundadas; 
la Congregación considera 
que es apropiado en virtud 
de las circunstancias 
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particulares (personal cualificado, geografía, exigencias del tiempo, etc.). Naturalmente, el 
derecho de defensa del acusado debe estar garantizado siempre y absolutamente. También 
por esta razón el proceso extrajudicial en el derecho latino prevé hasta tres posibles grados 
de recurso, con el fin de garantizar lo más posible la objetividad del juicio. 

 

Estamos hablando de delitos que se suelen cometer sin la presencia de testigos. 
¿Cómo se verifica la validez de las acusaciones para asegurar que los culpables sean 
castigados y ya no puedan hacer daño? 

Se utilizan las herramientas procesales comúnmente usadas para verificar la fiabilidad de las 
pruebas. Muchos delitos, no sólo los que están en cuestión, se cometen sin testigos. Pero 
eso no significa que no se pueda llegar a una certeza. Hay herramientas procesales que lo 
permiten: la fiabilidad de las personas involucradas, la coherencia de los hechos declarados, 
la eventual habitualidad de los delitos, la presencia de documentos contra ellas, etc. Hay que 
decir que en varias ocasiones el propio acusado, consciente del mal hecho, lo admite en el 
juicio. 

 

¿Y cómo se puede evitar que una persona sea acusada y condenada injustamente? 

Cuando el hecho no está suficientemente probado, se aplica el principio in dubio pro reo. Es 
un principio que sustenta nuestra cultura jurídica. En estos casos, en lugar de declararse la 
inocencia, se declara la no culpabilidad. 

 

¿Por qué un clérigo, cuando es 
acusado de abuso, puede pedir 
inmediatamente la dispensa del 
celibato? 

Es cierto: donde el clérigo reconoce el 
crimen y su falta de idoneidad para 
continuar el ministerio, puede pedir que se 
le dispense. Por lo tanto, sigue siendo 
sacerdote (el sacramento no puede ser 
revocado o perdido), pero ya no es un 
clérigo: deja el estado clerical no por 
dimisión, sino por una solicitud consciente 
dirigida al Santo Padre. Se trata de diferentes maneras que logran el mismo resultado en 
cuanto a la condición jurídica de la persona: un exclérigo que jamás podrá volver a 
presentarse como ministro de la Iglesia. 

 

Una última pregunta: ¿puede darnos algún dato sobre el tamaño del fenómeno? ¿Las 
nuevas normas sólo sacan a la luz casos del pasado o el flagelo de los abusos de 
menores de edad sigue presente en la Iglesia? 

El fenómeno está presente en todos los continentes, y todavía asistimos a la aparición de 
denuncias de hechos antiguos, a veces incluso de muchos años. Ciertamente, algunos 
delitos también son recientes. Pero cuando termine esta fase de "aparición" del pasado, estoy 
convencido (y todos lo esperamos) de que podrá resolverse el fenómeno que hoy estamos 
presenciando. Sin embargo, hay que decir que el camino de la verdad y la justicia es uno de 
los caminos de respuesta de la Iglesia. Necesario sí, pero no suficiente. Sin una formación 
adecuada, un discernimiento cuidadoso, una prevención serena pero decidida, no podrá 
curarse por sí sola esta herida que estamos presenciando hoy. 
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Opus Dei: 

comunicat del 16 de julio de 2020 
 
En agosto de 2018 la prelatura del Opus Dei en España recibió una denuncia de abuso 
sexual contra D. Manuel Cociña, sacerdote de la Prelatura, ocurrido en Sevilla en el curso 
2002-2003. El denunciante era mayor de edad en el momento de los hechos. 
 
El Vicario regional de la prelatura del Opus Dei en España ordenó en septiembre de 2018 
una investigación preliminar y se adoptaron como medidas cautelares restringir su actividad 
pastoral al ámbito del centro de la Prelatura en el que reside y solo con mayores de 30 
años. 
 
El expediente de la investigación se remitió a la Santa Sede (Congregación para la Doctrina 
de la Fe), en diciembre de 2018. El procedimiento penal administrativo ordenado por la 
Congregación ha concluido, tras sopesar las pruebas que se presentaron, con una condena 
por solicitación (cfr. canon 1387 del Código de Derecho Canónico). Esta decisión es firme 
desde ayer, 15 de julio de 2020, tras la conclusión del plazo para recurrir (cfr. canon 1737 
del Código de Derecho 
Canónico). Se le han impuesto 
las siguientes medidas penales: 
 
a) Prohibición durante 5 años de 
predicar y administrar 
sacramentos y sacramentales, 
salvo la Misa en privado 
(cánones 1336 § 1,3° y 1387 del 
Código de Derecho Canónico). 
 
b) Cumplido el tiempo de la pena 
de prohibición del ejercicio del 
sacerdocio referida en el 
apartado anterior, su actividad 
pastoral quedará limitada, por un periodo de otros cinco años, al ámbito del centro de la 
Prelatura en el que tiene su domicilio. 
 
A lo largo de la investigación y del proceso, además del denunciante, otros dos adultos han 
manifestado actuaciones canónicamente reprobables por parte del sacerdote. No ha habido 
menores involucrados. 
 
El delegado de la Prelatura en este procedimiento ha mantenido contacto con el 
denunciante durante todo el proceso. La Prelatura está atendiendo los gastos médicos y 
psicológicos del denunciante, a través del Arzobispado de Santiago de Chile. 
 
La prelatura del Opus Dei en España pide perdón y lamenta profundamente el sufrimiento 
generado en las víctimas. Pedimos a Dios que brinde consuelo y curación a las personas 
afectadas, e invitamos a rezar por ellas y por el mencionado sacerdote. 

https://opusdei.org/es-es/article/comunicado-16-julio-2020/ 

https://opusdei.org/es-es/article/comunicado-16-julio-2020/
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Primera Asamblea Mundial por la 

Amazonia 

 
Vatican News · 21 julio 2020 
 
Bajo el lema “contra el etnocidio, el ecocidio y el extractivismo que se agravan con la 
pandemia”, el pasado 18 y 19 de julio se realizó de modo virtual la primera Asamblea 
mundial autoconvocada por la Amazonia. 

La crisis sanitaria golpea de modo especial a los pueblos que habitan en la región 
Panamazónica. Según los datos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), hasta el 
pasado 17 de julio, se contabilizaron 609.121 casos confirmados de COVID-19 y 17.869 
muertos en la región. Según Mauricio López, secretario ejecutivo de la REPAM, “estamos 
frente a una situación sin precedentes, esta pandemia nos ha puesto en una situación de 
vulnerabilidad que nunca antes habíamos vivido, pero sobretodo revela y desnuda todas 
las realidades de exclusión, desigualdad e injusticia que hemos estado viviendo, sobre todo 
en los pueblos originarios y comunidades de la amazonia”. 

 

 

 

 

 

 

Asamblea Mundial por la Amazonía 
Frente a esta crisis sanitaria, movimientos, redes, activistas y organizaciones de pueblos 
indígenas, quilombolas, ribereños, siringueros (caucheros), caboclos, campesinos, artistas, 
religiosos, defensores de la naturaleza, comunicadores, académicos, mujeres, jóvenes y 
pobladores de las ciudades amazónicas, se han autoconvocado para realizar la Primera 
Asamblea Mundial por la Amazonía que tuvo lugar de manera virtual el pasado 18 y 19 de 
Julio. Se ha suscripto a esta iniciativa la REPAM, a través de su secretario ejecutivo, 
invitando a sus miembros a participar. 
 
Reflexión y acción 
Durante el primer día de la Asamblea, se ha reflexionado y debatido sobre la problemática 
de los países y la región panamazónica, mientras que el segundo día se discutieron 
propuestas para acción concretas. En esta línea, se han acordado llevar adelante diferentes 
iniciativas, por ejemplo una campaña mundial para hacer frente a los graves impactos del 
COVID-19 sobre poblaciones indígenas, afrodescendientes y de toda la Amazonía. 
 
Declaración final 
Al cierre de la Asamblea se publicó una declaración final donde se hizo hincapié que “es 
hora de unirnos en la diversidad de saberes de los pueblos de Abya Yala y del mundo, y en 
las culturas del cuidado, para retornar el espíritu de la selva a la humanidad”. 

Para más información: https://asambleamundialamazonia.org/ 

https://asambleamundialamazonia.org/2020/07/20/declaracion-de-la-primera-asamblea-mundial-por-la-amazonia/
https://asambleamundialamazonia.org/
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PANDÈMIA 
 

 

 

Mesures especials en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 
 
RESOLUCIÓ SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials 
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de 
Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià de Besòs i Badalona. 
   
La situació epidemiològica als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 
l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de 
Besòs i Badalona obliga a adoptar mesures especials de contenció de l'activitat laboral i social 

i en matèria de salut pública per frenar la 
transmissió del virus de la COVID-19 i protegir 
la salut de la població d'aquests àmbits 
territorials i també de la resta del territori de 
Catalunya. 
  
L'article 55 k) de la Llei 18/2009, de 22 
d'octubre, de Salut Pública, en la seva redacció 
donada pel Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, 
publicat en el DOGC n. 8176 de data 14 de 
juliol de 2020, disposa que en situacions de 
pandèmia declarades per les autoritats 

competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de limitació a l'activitat, el 
desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials 
previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis. 
  
En data 17 de juliol de 2020, el Director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès 
l'informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots 
de la COVID-19. Aquest informe preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei 
Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública, a proposta de la mateixa 
Agència, i acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, 
la suficiència de les mesures, i proposa un seguit de mesures a adoptar, algunes d'elles amb 
caràcter obligatori, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret Llei 27/2020 
esmentat, amb una proposta de durada inicial de 15 dies. 
  
Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla 
d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles 
emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de 
protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del Decret 63/2020, de 18 
de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència 
sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, 
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Resolem: 
    
-1 Mesures especials en matèria de salut pública 
  
Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública 
per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de 
Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, 
Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 
Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona, les quals deixen sense 
efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de 
juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc 
de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 
  

Les mesures contingudes en aquesta 
Resolució són aplicables a totes les 
persones que es trobin i circulin als 
municipis esmentats, així com a les 
persones titulars de qualsevol activitat 
econòmica, empresarial o establiment d'ús 
públic o obert al públic ubicat en aquests 
territoris. 
  

   
-2 Desplaçaments personals 
  
Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les 
vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les 
autoritats competents. 
  
Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents: 
  
a) Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o 
empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball. 
  
b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris. 
  
c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb 
discapacitat o especialment vulnerables. 
  
d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis. 
  
e) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries 
primeres. 
  
f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals 
han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats 
competents. 
  
g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència 
habitual a què es fa referència en el paràgraf següent. 
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h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o 
notarials. 
  
i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius 
inajornables. 
  
j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals. 
  
k) Per atendre els horts familiars d'autoconsum. 
  
l) Per exàmens o proves oficials inajornables. 
  
m) Per causa de força major o situació de necessitat. 
  
Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de 
convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a 
qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament. El grup ha de ser el més estable possible. 
  
   
-3 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 
  
Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de 
normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són 
responsables d'adoptar, entre d'altres, les mesures següents: 

  
a) Adoptar mesures de neteja i 
desinfecció adequades a les 
característiques dels centres de treball i 
intensitat d'ús, així com garantir la 
ventilació dels espais i edificis d'acord 
amb els protocols que s'estableixin en 
cada cas. 
  
b) Posar a disposició dels treballadors 
aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 
desinfectants amb activitat viricida 
autoritzats, per a la neteja de mans. 
  

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el 
manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, 
hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc. 
  
d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució 
SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del COVID-19. 
  
e) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores 
com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència. 
  
f) Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 
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-4 Empreses de serveis i comerç minorista 
  
Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un 
contacte personal proper, tret que sigui un servei 
essencial, una emergència o una situació crítica. La 
prestació s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, 
sense contacte físic amb els clients. 
  
L'activitat comercial s'ha de fer, també, en la mesura que 
sigui possible, sense contacte físic amb els clients, per 
exemple, mitjançant comandes telefòniques o en línia i el 
lliurament mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat. Aquests 
establiments han d'extremar les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes 
per fer front a la COVID-19. 
-5 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) 
 
 Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en 
l'àmbit públic. Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions, 
cerimònies fúnebres i la pràctica esportiva en les condicions indicades. 
  
No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de 
transport públic. 
  
En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum 
ni d'aliments ni de begudes. 
  
No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar 
aïllades o en quarantena per qualsevol motiu. 
  
   
-6 Ús del transport públic 
  
Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar a les persones treballadores la 
flexibilitat horària necessària per evitar que aquestes hagin de fer servir el transport públic en 
hora punta. 
  
   
-7 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i d'oci nocturn 
  
Se suspèn l'obertura al públic d'equipaments culturals com ara arxius, de locals i establiments 
on es desenvolupen espectacles públics, com ara teatres, cinemes i esdeveniments 
esportius, activitats lúdiques, recreatives, parcs d'atraccions i parcs recreatius infantils en 
recintes tancats, activitats esportives, com ara gimnasos, i dels locals i establiments d'oci 
nocturn, com ara sales de festa i discoteques, i qualsevol altre que impliqui una interacció 
d'un nombre important de persones que pertanyen a grups de convivència diferents per 
l'increment del risc de transmissió comunitària. 
  
Les biblioteques i els museus romanen oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de 
represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 
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Es prohibeixen totes les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i 
d'oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal. 
  
No obstant, els Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial corresponent poden, amb 
autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, habilitar espais 
adequats, incloent equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant 
les mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, compliment de la distància de 
seguretat interpersonal i ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de 
contacte. 

    
-8 Activitats d'hoteleria i restauració 
 En les activitats d'hostaleria i restauració es limita 
l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de 
l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre en taula. A 
les terrasses l'aforament serà el resultant d'aplicar una 
distància de 2 metres entre taules o grups de taules. 
En els establiments hotelers, l'aforament dels espais 
comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat. 
  
Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement 
servei a domicili i comandes per emportar. 
  
   

-9 Activitats de casals i colònies d'estiu 
  
Es mantenen les activitats de casals i colònies d'estiu, les quals han de complir els ”Criteris 
generals per a la organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020, i els protocols 
específics” del pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, 
especialment el que fa referència als grups estables de convivència i a les altres mesures de 
prevenció i protecció de la salut. 
  
-10 Inspecció i règim sancionador 
  
Correspon als Ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i 
control de les mesures establertes en aquesta Resolució. 
  
L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució, tret de les recomanacions 
esmentades en el primer i segon paràgraf de l'apartat 2, serà objecte de règim sancionador 
d'acord amb la legislació sectorial aplicable. 
  
-11 Informes periòdics i durada. 
  
S'emetran informes periòdics dels efectes de les mesures. 
El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies. 
  
-12 Efectes 
Aquesta Resolució produeix efectes des de la seva publicació en el DOGC. 
  

Barcelona, 17 de juliol de 2020 

Alba Vergés i Bosch, Consellera de Salut, i Miquel Buch i Moya, Conseller d'Interior 



24 | 62 

 

Sigueu responsables 

per l’amor de Déu 
 
Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
Flama.info, 16 juliol 2020 
 
Els rebrots continus de la Covid-19 (després de la primera onada de la passada primavera) 
que s’estan produint a Catalunya és preocupant, ja que trobem rebrots a Lleida i el Segrià, 
l’Hospitalet de Llobregat, Figueres, Balaguer, Badalona, Girona o Barcelona. 

 
Els contagis s’escampen amb nous brots actius, degut sobretot a les trobades familiars i a 
actitud incíviques, segons han dit els especialistes de la sanitat. A la nostra societat hi ha una 
inquietud raonable per l’ascens de casos de la Covid-19 i per això cal trencar, com més aviat 
millor, la cadena de transmissió del virus. Cal recordar que aquesta epidèmia no se n’ha anat 
i que la transmissió del coronavirus segueix tan activa com fa tres mesos. I cal recordar també 
que ens trobem sense una vacuna, quan cada dia van augmentant els casos de persones 
infectades. 
 
Al llarg d’aquesta pandèmia, a Catalunya, fins el moment de fer aquest article, han mort més 
de 12000 persones, amb un pic diari de 415 morts el dia 30 de març, amb centenars de 
pacients a l’UCI durant aquests mesos i amb nombrosos sanitaris catalans infectats durant 
aquesta pandèmia. 
 
Per això en aquests moments cal responsabilitat per tallar la cadena de contagis, evitant la 
relaxació pel que fa a les mesures de protecció, ja que el risc de contagi és més gran, ja que 
entre la població ha disminuït la sensació de perill. 
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Ara més que mai cal protegir la salut dels catalans, al mateix temps que ajudar (i protegir) els 
sanitaris, que s’estan deixant la pell per salvar els ciutadans. Per això cal una més gran 
responsabilitat de la ciutadania. Molts dels qui se salten les normes que demanen els sanitaris 
per tallar la cadena de contagi de la Covid-19, no deuen recordar l’esforç i el sacrifici (i en 
alguns casos la mort) de metges, infermers, farmacèutics, auxiliars d’infermeria i personal de 
neteja d’hospitals i de residències. Per això demano responsabilitat. Si els qui no respecten 
les normes per evitar el contagi veieren in situ el treball (i l’angoixa) d’aquests magnífics 
professionals de la salut, segurament canviarien els seus hàbits de comportament i farien el 
possible i l’impossible per evitar els contagis. Si tots veiérem la dedicació dels treballadors de 
la salut, segur que no ens relaxaríem (pel que fa al nostre comportament) per així evitar la 
propagació del coronavirus. 
 
En aquests moments tinc ben present, mentre recordo amb agraïment els professionals de 
la sanitat, l’anomenada “regla d’or” de l’Evangeli, quan Jesús, en el discurs del sermó de la 
muntanya, diu (també ens ho diu avui a tots nosaltres): “Tot allò que voleu que els altres us 
facin a vosaltres, feu-ho també vosaltres a ells; que en això consisteix la Llei i els Profetes” 
(Mt 7:12). Penso que si volem que quan estem malalts els professionals de la sanitat ens 
retornin la salut, també ara nosaltres hem de ser responsables per evitar els contagis i així 
no col·lapsar els hospitals i els centres de salut. Cal que fem cas del que ens diu la conselleria 
de sanitat i, encara que siguin incòmodes les mesures que ens són proposades, hem d’evitar 
les conductes incíviques, que no fan sinó afavorir la propagació de la Covid-19. Cal que 
tinguem en compte, a més, que aquestes actituds incíviques i sobretot en cas que les 
persones infectades siguin asimptomàtiques, posen en perill la salut dels seus familiars i 
amics. 
 
Per això cal responsabilitat, ni que sigui per respecte a l’esforç i al sacrifici dels professionals 
de la salut, que mereixen el Nobel de medicina i també el de la pau. Perquè allò que volem 
que els altres ens facin, també ho hem de fer nosaltres a ells. 
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Testimonios de Hospitalidad 

ante la pandemia de la COVID-19 
 

Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 

16 de juliol de 2020 

 

 

La crisis del coronavirus ha afectado de lleno a la Provincia pues 15 de los 18 Hermanos de 
la residencia de Mayores y de la comunidad de Zaragoza se contagiaron, lamentando la 
pérdida de 4 de ellos. Han pasado por momentos de soledad, angustia y desánimo, pero con 
la esmerada atención y cuidado de los profesionales del hospital de Zaragoza, lo han podido 
superar. Algún que otro Hermano de otros centros también han pasado por la experiencia de 

la enfermedad pero con la atención 
debida y siguiendo los consejos 
médicos, han logrado superar este 
trance. 

 

Tanto el Superior General como el 
Superior Provincial han mantenido 
informada a la Familia Hospitalaria de 
cómo iba evolucionando el alcance de la 
pandemia en las casas de la Orden, 
advirtiendo desde el primer momento 
seguir las recomendaciones sanitarias y 
de higiene para evitar el riesgo de 
contagio. 

 

Sirva este monográfico para recoger las 
entrevistas y testimonios así como los 
mensajes del Superior General como 
del Provincial para ver cómo se han 
desenvuelto las diferentes comunidades 
ante este nuevo escenario, en el 
que todos han coincidido en que, con las 
debidas medidas, han seguido con su 
labor. En algunos casos, como ya se ha 
comentado, han caído enfermos pero en 
la medida de lo posible han seguido con 

sus servicios. La vida en comunidad en la mayoría de casos sigue siendo restringida debido 
a las recomendaciones sanitarias pero, en muchos casos, está siendo una experiencia 
positiva de soledad y de encuentro con Dios. 

 

Aprovechamos este espacio dedicado a cómo se ha vivido la crisis sanitaria de la COVID-19 
para recoger también los artículos y testimonios tanto de Colaboradores como de Hermanos 
así como algún video sobre la vida de la Provincia durante esta pandemia que no termina 



27 | 62 

 

CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
 

 

Església en transició 
 
Òscar Bardají i Martín. Full dominical n. 123 

 
PERE CODINA 

 

Del 25 al 27 de juny, el Col·loqui Europeu de Parròquies (CEP) català 
va celebrar una edició Online amb el títol «Quin futur per a les 
parròquies?». Durant aquests tres dies es van poder seguir 
ponències que van ajudar a conèixer la realitat i els reptes actuals i 
futurs de la vida parroquial i eclesial. El P. Pere Codina, del 
secretariat del CEP, i claretià, va presentar la trobada amb la ponència «Una Església en 
transició». 

 

Les parròquies tenen un bon futur? 

Parròquia vol dir veïnat. Fins fa poc, el veïnat era alhora veïnat religiós i veïnat civil. El 
registre de baptismes era un clon del registre civil. Fa temps que això va canviant. No tots 
els veïns són creients, ni tots són cristians... Avui, els cristians ja no som ni la totalitat ni la 
majoria: som una minoria —més important. Els pocs veïns cristians d’un barri es 
continuaran trobant, perquè necessitaran trobar-se. 

 

Què va explicar a la seva ponència? 

El Concili Vaticà II va llegir els signes dels temps i va intuir que, amb el canvi profund de la 
cultura moderna, l’Església del futur ja no seria una Església de majories (cristiandat), sinó 
de minories (diàspora). Ara, d’una fe rebuda passivament per herència s’està passant a una 
fe escollida lliurement i personalment per conversió, per convicció. Estem fent la transició 
cap a una Església «petit ramat» (Rahner) o «de voluntaris» (Ratzinger). 

 

Les parròquies estan complint amb el Vaticà II i amb el Concili Tarraconense? 

Diguem més aviat que és a les parròquies on es constaten els efectes de la transició 
prevista per tots dos concilis. Estem travessant el desert. La majoria de cristians només 
pensa en «les olles i les cebes d’Egipte» (que ja no tenim), i no senten parlar gaire de la 
«terra promesa» cap on anem: una Església més petita, sense poder, però amb autoritat 
moral i que sigui sal de la terra. 
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Aurelio Cayón ss.cc. renueva su 

cargo como Superior de la Provincia 

Ibérica de la Congregación de los 

Sagrados Corazones 
 

Comunicación ss.cc. 

17 de julio de 2020 

 

Durante la celebración del IV Capítulo de la Provincia Ibérica de la Congregación de los 
Sagrados Corazones, la tarde del 16 de julio de 2020 fue renovado en su cargo para el 
próximo trienio el Superior Provincial, Aurelio Cayón ss.cc. Le acompañarán en su misión 
los Consejeros Pedro Gordillo ss.cc., Enrique Losada ss.cc., Francisco Cruz ss.cc., 
José Luis Pérez ss.cc., también elegidos por los capitulares.  

  

El Superior General de la Congregación de los Sagrados Corazones, Alberto Toutin 
ss.cc., ha confirmado el nombramiento del Superior Provincial. Durante todo el Capítulo ha 
estado presente Derek Laverty ss.cc., Vicario General, que preside hoy la eucaristía de 
clausura. 

  

Al recibir la noticia, Aurelio Cayón ha agradecido la confianza de sus hermanos al pedirle 
de nuevo que preste este servicio y se ha encomendado a los Sagrados Corazones en la 
tarea que el nuevo Consejo Provincial y él tienen por delante durante los próximos tres 
años. También señaló que se siente acompañado por los hermanos, hermanas y laicos de 
la familia Sagrados Corazones. 
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Hoy se cierra este IV Capítulo Provincial, que también ha evaluado los diferentes trabajos 
realizados en el anterior trienio y diseñado un nuevo plan estratégico que oriente la vida y 
misión de la Provincia durante los próximos años. Con las decisiones capitulares, la 
Provincia Ibérica quiere cuidar la misión en los ámbitos de la educación, la pastoral 
parroquial y otras obras en las que sirve, teniendo la pastoral juvenil y vocacional y el 
compromiso con los márgenes como ejes transversales. Busca hacer su aportación a la 
Iglesia en salida que nos propone el Papa Francisco a partir de la Evangelii Gaudium. 

  

  

Breve nota biográfica: 

  

Aurelio Cayón Díaz ss.cc., primogénito de Aurelio y Manuela, nació en Sarón de Cayón 
(Cantabria), el 6 de enero de 1970. Tiene dos hermanas: Marta y María, pero con humor 
cántabro recuerda Aurelio que él no se llama “Lázaro”. Su formación la ha recibido en los 
colegios de la Congregación. Primero, de niño en el Colegio de las Hermanas de los 
Sagrados Corazones, en Argomilla de Cayón (Cantabria). Después, los estudios de BUP y 
COU en los Colegios de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro (Burgos) y en Ntra. 
Sra. de la Paz de Torrelavega (Cantabria).  

  

 

 

 

 

 

Profesó como religioso de los Sagrados Corazones el 16 de septiembre de 1989 en Sevilla. 
Fue ordenado sacerdote, el 27 de mayo de 2000, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz 
de Torrelavega, de manos de D. José Vilaplana Blasco, entonces Obispo de Santander. 
Cuenta con el Bachillerato en Teología en la Universidad de Comillas y con los estudios del 
bienio en Biblia por la Universidad Pontificia de Salamanca.  

  

A lo largo de su vida religiosa ha pasado por las comunidades ss.cc. de Islas Cíes (Madrid), 
Presidente Franco (Paraguay), Parroquia de San Braulio (Madrid), Jaraíz de la Vera 
(Cáceres), Barbadillo (Salamanca), Torrelavega, Miranda de Ebro (Burgos) y El Encinar 
(Salamanca) y la casa provincial de Madrid. Entre otros servicios, ha sido superior de 
comunidades, párroco y Director de la Casa de Acogida de SIDA de Cáritas Diocesana de 
Salamanca. Desde 2018 es también Presidente de CONFER Regional Centro. 
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Lluc Torcal: “La vida urbana ens 

deshumanitza” 
 

Josep Gordi 

Catalunya Religió · 20/07/2020 

 

Recomana llegir-se l’encíclica Laudato si’, acostar-se més als monestirs, fer-hi estades 
llargues i tenir més contacte amb la natura. És el camí que proposa el monjo cistercenc 
Lluc Torcal als creients que vulguin “obrir el propi esperit”. Amb ell publiquem una nova 
conversa de la col·lecció Natura Sagrada. 

 

Lluc Torcal va néixer a Sant Cugat del Vallès i es llicenciar en Ciències Físiques per la 
Universitat Autònoma de Barcelona el 1994. Entra al monestir de Poblet el 1995 i l’any 2000 
fa la professió solemne dels seus vots. El 2013 es doctora en Filosofia per la Pontifícia 
Universitat Gregoriana de Roma. Per tant, és físic, filòsof i teòleg. Ha estat prior del monestir 
de Poblet i va promoure la conversió ecològica del cenobi. Des del 2015 és el Procurador 
General de l’Orde del Cister i resideix a Roma.  

 

Com va viure la natura com a infant? 

Al costat dels meus pares i, sobretot, del meu pare que és un muntanyenc de tota la vida. 
Recordo una fotografia meva amb un any i ja portava uns esquís als peus. Per tant, la meva 
vivència de la natura està lligada a la muntanya, caminant, fent esquí de fons..., és a dir, 
estades als Pirineus, a la Cerdanya...  

 

La muntanya va tenir un pes important? 

I tant! Recordo la primera vegada que vaig ascendir al Besiberri sud, que significà el meu 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/lluc-torcal-vida-urbana-ens-deshumanitza
https://www.catalunyareligio.cat/ca/lluc-torcal-vida-urbana-ens-deshumanitza
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/natura-sagrada
https://www.ara.cat/especials/Lluc-Torcal-monjo-pensa-verd_0_622137944.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/lluc-torcal-elegit-nou-procurador-general-lorde
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/lluc-torcal-elegit-nou-procurador-general-lorde
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primer tres mil. També em venen a la ment els cims de l’Aneto, la Pica d’Estats… En una 
travessa pels Pirineus vaig llençar-me a l’aigua a l’estany Mar i vaig nedar-hi una bona 
estona. Un moment inoblidable. Guardo un record especial del Roc Blanc, al Capcir. De 
més gran vam anar als Alps, sobretot, als Dolomites. La setmana abans d’entrar a Poblet, 
vam anar a fer el Montblanc amb esquís i aquesta ha estat una de les darreres excursions 
importants a la natura. 

 

Va estudiar Física a la UAB. Alguna especialitat? 

A la UAB, en aquell moment, no hi havia especialitats, però em va agradar molt el món de 
la termodinàmica. 

 

Imagino que la contemplació de la volta celeste a la nit havia de ser quelcom 
especial? 

No conec molt bé les estrelles, però, de petit, m’agradava molt mirar el cel. Recordo 
passejar de nit a la Cerdanya, amb el cel ben net, i gaudir d’aquell espectacle. Certament, 
la contemplació del món és el que em va moure a estudiar físiques i intentar comprendre 
les lleis que regeixen la meravella de la creació. 

 

Sempre li ha generat molt de neguit el concepte de l’univers infinit? 

Certament, la idea de l’infinit m’ha fet pensar molt. Ara bé, la visió actual és que l’univers és 
finit enlloc d’infinit, però il·limitat. Imagino que encara és més complicat! Quan intento 
comprendre un univers infinit, he d’admetre que és més fàcil entendre el concepte d’infinit 
que el d’univers finit en expansió. Sempre penso que el concepte infinit, fa basarda el primer 
cop, però un cop acceptat ja no hi ha límits. En canvi, pensar que l’univers, és a dir, la 
totalitat de la creació, pugui ésser finita em genera la pregunta: i després del límit que hi 
ha? Però no pot haver-hi res ja que si hi ha quelcom formaria part de l’univers. Per tant, 
som davant d’un dels límits de la raó. El mateix Kant ja ho deia: la raó té límits! I a la ciència 
també hi ha conceptes i realitats que no es poden explicar en la seva totalitat. 

 

Quan el 1995 entra al monestir de 
Poblet, no es troba molt tancat 
després de tantes experiències a la 
natura? 

A mi em va ser molt fàcil, ja que la 
vocació la vaig rebre de molt jove i vaig 
esperar a acabar la llicenciatura per 
entrar. La meva vida va dedicar-se a 
trobar Déu en el monestir, és a dir, 
dedicar-me a la pregària i a fer el que 
se’m demanava. No recordo cap 
moment de tenir el desig de marxar fora 
d’aquells murs. Poblet té l’avantatge 
d’estar envoltat d’una paratge i d’uns 
boscos extraordinaris. A més a més, cal 
tenir present que cada dijous la 
comunitat surt a passejar per les 
muntanyes que envolten el monestir. Per 

tant, un cop a la setmana t’oxigenes, tot caminant, pels boscos. Això sempre m’ha ajudat. 
Dins del marc d’aquestes sortides vaig descobrir un paratge totalment nou per mi, com són 
les muntanyes de Prades. 

http://poblet.cat/


32 | 62 

 

Com viu la natura del claustre de Poblet? 

El claustre és l’espai pel qual els monjos sempre transitem i experimentem l’evocació que 
fa el conjunt del claustre del paradís. És a dir, de l’espai on Déu es passeja. Per tant, 
passejar pel claustre et permet sentir la presència de Déu a través de les criatures vives i 
no només de les pedres. En el claustre del monestir he passat moltes hores en silenci, 
llegint, passejant o contemplant. Quan en van fer prior vaig poder participar d’un conjunt de 
reformes del monestir i, una d’elles va ésser el jardí del claustre. Vam passar de tenir un 
jardí amb gespa i rosers a gaudir d’un 
claustre d’una tradició més medieval, 
amb plantes més autòctones, amb 
més varietat i tot plegat va generar 
l’arribada d’un major nombre 
d’insectes i, sobretot, de papallones 
que fins a aquell moment no havíem 
vist en el claustre. Per tant, el nou 
jardí del claustre ens va evocar més 
el paradís. A partir de la contemplació 
de les flors, el so de la font, l’ombra i 
la verticalitat dels xiprers, el vol de les 
papallones... sentia la presència de 
Déu. 

 

La contemplació del jardí va millorar amb noves olors i nous colors? 

Va ésser sorprenent l’aparició de les noves olors i dels nous perfums quan els lliris surten 
o esclaten les roses. El claustre es va omplir de quatre colors: el vermell, el blau, el groc i 
el blanc i, a la vegada, aquesta nova i gran varietat de flors va generar una explosió 
d’insectes i papallones. Tot plegat, va significar una nova explosió de vida, o millor dit, de 
plenitud de la vida. 

 

Ha treballat en els horts del monestir? 

Sincerament, poc. Hi havia un hortolà que treballava la terra. Ara bé, com a prior vaig 
impulsar el tema de l’hort ecològic. 

 

Ha sortit sol a caminar pel bosc de Poblet? 

Algunes vegades el passeig dels dijous l’he fet en solitud. Evidentment, a partir de que has 
fet la professió solemne. Mentre ets novici no pots fer-ho. Normalment, caminava en 
companyia de dos o tres monjos. Un cop al mes aquest passeig es converteix en una 
jornada sencera i aprofitem una casa que tenim al mig de la muntanya, és a dir, a la vall de 
Castellfollit. D’altra part, per la vinyes del monestir podem passejar-hi cada dia. 

 

Ha arribat fins a la cova de Fra Pere Marginet? 

Moltes vegades. Els dijous intentàvem caminar tres o quatre hores llargues per la muntanya 
i, per tant, en més d’una ocasió hem visitat o passat per davant de la cova. També havíem 
pujat fins el mirador de la Pena o fins i tot, ens arribàvem fins a Sant Joan, dalt de Montblanc. 

 

Quina sensació recorda d’aquestes caminades pels boscos de Poblet? 

Caminant, per la meva tradició familiar, em sentia com a peix a l’aigua. Em venia a la ment 
un sentiment de gratitud vers la natura, del so del cant dels ocells, de la vivència en 
comunitat, del so de l’aigua en les nombroses fonts per les quals passàvem. Tot plegat, em 
sentia feliç de viure les meravelles de la creació. 

https://www.ara.cat/especials/Lluc-Torcal-monjo-pensa-verd_0_622137944.html
https://www.ara.cat/especials/Lluc-Torcal-monjo-pensa-verd_0_622137944.html


33 | 62 

 

Imagino que coneix bé la 
famosa frase de sant Bernat 
que diu: “Els arbres i les roques 
us ensenyaran més coses que 
el que pugueu escoltar en altres 
llocs”. Ha après molt de la 
natura? 

Sobretot, un s’adona del misteri 
de la vida i de la seva força, és a 
dir, de florir, de brotar, d’arrelar-
se. Quan observes un arbre 
centenari i, al bosc de Poblet, en 
tenim uns quants, t’adones de la 
seva força i la seva bellesa. 
També recordo el gust i el plaer de 

collir i menjar-te fruits del bosc, com maduixetes, cireres d’arboç... Tot plegat, t’ensenya la 
força de la vida, el misteri de la qual només es copsa a partir d’escoltar i contemplar les 
obres de la creació.  

 

El 2015 l’escullen procurador general de l’orde cistercenc i aquest fet, de ben segur, 
que l’ha portat a visitar comunitats de diferents països. Un amic comú m’explicava 
que al Vietnam hi ha una florida de vocacions. Ara bé, aquest és un país budista. Com 
porta el contacte amb el budisme? 

Contacte en tinc molt poc. El fet que el Vietnam sigui un país budista ha ajudat l’arrelament 
de la nostra comunitat i el creixement de vocacions. Tot el coneixement vers el budisme és 
el que prové de les lectures que he fet i sempre amb el desig de comprendre les relacions 
amb el transcendent. 

 

Per què creu que les pràctiques orientals tenen un cert èxit a la nostra societat? 

Potser perquè no són dogmàtiques, és a dir, són una filosofia de la vida que es fonamenta 
amb una certa sintonia amb el món natural. D’altra part i, des del meu punt de vista, hi 
manca el contacte personal amb la divinitat i les exigències de viure la fe dia a dia. En el 
món occidental, curull d’obligacions socials, econòmiques, familiars i religioses, topar-se 
amb una tradició religiosa menys exigent, a nivell personal i amb el món, la fa molt atractiva. 
També perquè ofereix una sensació de calma i de simplicitat. En contraposició, el 
cristianisme que es fonamenta amb una relació més personal amb un Déu que s’ha 
encarnat en la figura de Jesús i que ens fa viure en la lògica de l’amor que exigeix un cert 
sacrifici pels altres. Per tant, aquestes exigències, en la nostra societat, costen d’assumir. 

 

No creu que la contraposició entre els temples budistes, majoritàriament situats 
enmig de la natura, els llocs de culte cristians ubicats en edificis, és a dir, en llocs de 
pedra i en ocasions amb voluntat d’empetitir la persona o, millor dit, amb vocació de 
fer enlairar la mirada cap al cel, poden afavorir el contrast entre les dues tradicions 
religioses? 

Segurament és un fet a tenir en compte. Quan els santuaris cristians se situen, clarament, 
dins la natura, acostumen a ésser més freqüentats que una església dins de la ciutat. 
Pensem en Montserrat o el santuari de Montgarri a la vall d’Aran. Ara recordo les esglésies 
i els monestirs dels Alps situats davant d’un prat i sense murs. Allà on hi ha un major 
contacte amb la natura la tradició cristiana també s’ha estès teixint una veritable xarxa 
d’ermites, esglésies i monestirs units per un ordit de camins per on passaven els pelegrins 
i per on es mantenen els pelegrinatges. Per tant, abans d’arribar a un santuari, hi ha una 
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caminada prèvia que formava part del camí ja que se sortia del poble fins arribar a l’ermita 
o santuari. En conseqüència hi havia un caminar que també formava part de la pràctica 
espiritual. Avui, en canvi, majoritàriament, arriben motoritzats a l’aparcament del santuari i 
ens perdem la caminada prèvia. Tot plegat és resultat de la vida urbana que ha anat 
guanyant terreny i que ens deshumanitza i ens fa travar menys relacions. La cultura actual 
és una vida més centrada en nosaltres mateixos. La religió intenta aminorar aquests efectes 
deshumanitzadors i vol mantenir els pelegrinatges a llocs sagrats. 

 

L’Església cristiana hauria de fer més actes a l’aire lliure? 

Estem d’acord a nivell de Catalunya. Aquest fet s’agreuja pel fet que la nostra presència és 
cada cop més minoritària. El contacte amb la natura sempre ha estat present en l’Església 
jove, ja sigui mitjançant l’escoltisme o l’activitat d’alguns rectors de parròquia que surten a 
caminar amb els nois i noies. Certament, hi ha moltes activitats que es poden millorar, però 
en relació amb les forces que té l’Església catalana, condicionades per la mitjana d’edat, no 
sé si es pot fer molt més. 

 

Ara em venen a la ment les misses viscudes a l’aire lliure, de jove amb la meva 
parròquia o de gran al Miracle de la mà del pare Ramon Ribera.  

Estic d’acord que són moments inoblidables. Recordo que a Vimbodí quan es va celebrar 
una de les quinquennals de la mare de Déu dels Torrents, l’eucaristia es va fer a l’aire lliure, 
davant de l’ermita i amb tot el poble al davant. 

 

Es diu que en la contemplació de la natura hi ha el veritable camí cap a Déu. Hi està 
d’acord? 

És veritat. A la naturalesa hi ha els vestigis o l’empremta de Déu. Ara bé, no és l’únic camí 
cap a Déu. El germà, la pregària, els sagraments, són també camí cap a Déu. La gran 
aportació del cristianisme és que el mateix creador s’ha volgut fer criatura, és a dir, un com 
nosaltres. Per tant, el camí cap a Déu és Jesucrist i, també tota l’obra del creador. En aquest 
sentit, l’encíclica Laudato si’ convida els cristians a pensar que el contacte amb Déu també 
passa per la naturalesa. Per tant, treballar i estimar la natura és treballar pel Regne de Déu 
o per fer la voluntat de Déu sobre la terra. 

 

Creu que la natura és sagrada? 

Jo no crec que la natura sigui Déu. 
La sacralitat de la natura ve 
donada per la mà del creador i en 
si mateixa té un valor ja que són 
una guspira o un reflex del que és 
Déu mateix. Per tant, cal distingir, 
molt netament, entre el creador i la 
criatura. La transcendència de 
Déu ens diu que la creació és 
gratuïta i, en conseqüència, no es 
pot menysprear la gratuïtat de 
Déu. Tot al contrari, cal agrair la 
creació com un do gratuït. 
Acceptar aquesta diferenciació 
entre la divinitat i la seva obra 
afavoreix que tinguem una relació 
d’agraïment cap a la naturalesa, resultat d’acceptar-la com un do o un regal. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ramon-ribera-marine-mes-a-prop-deu-caminant-cim
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No creu que algunes de les manifestacions de la naturalesa ajuden a viure el 
transcendent? 

Sí que és veritat que la natura t’ajuda. Ara bé, si penses en una església cistercenca 
despullada de tota ornamentació i on l’estructura reflecteix una essencialitat que et convida 
a contemplar la bellesa amb majúscules, on la llum entra d’una manera per afavorir 
l’aprofundiment... tot això també parla de Déu i d’entrar en comunió amb ell. A vegades, n’hi 
ha prou amb una senzilla icona i una espelma. 

 

A vegades la natura també es representada en les pedres, penso en les rosasses que 
simbolitzen, com la flor del roser, a Maria. 

Certament, l’Església està feta de pedres, d’elements simbòlics, de llum i tot això està en 
un temple per enlairar-te cap a Déu. Dins la vida monàstica, sobretot a partir del Concili 
Vaticà II, es va tornar cap a la relectura de les fonts, és a dir, de la Regla de sant Benet. 
Ara tenim una relació més natural amb la divinitat, tant dins del temple, com en els espais 
que ens envolten ja sigui en els moments de la pregària, del treball, de la contemplació… 
Tot es va unificant. 

 

Com podem afavorir la sacralitat de la natura en els creients? 
En primer lloc, llegir-se l’encíclica Laudato si’ i després acostar-se més als monestirs, fer-hi 
estades d’uns dies i tenir més contacte amb la naturalesa per obrir el propi esperit, seguint 
les paraules de sant Bernat per tal d’aprendre dels arbres i les roques. En conclusió, 
aconseguir desintoxicar-se del món urbà per tornar a meravellar-se de la bellesa de la 
natura. És evident que el que acabo d’explicar requereix un procés d’interiorització per 
acabar descobrint la presència de Déu en un mateix, en els altres i en la creació. 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
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Neix SOM Salut Mental 360, una 

nova plataforma web de referència 

en l’àmbit de la salut mental 
 

Sant Joan de Déu 

10 juliol, 2020 

 

Sant Joan de Déu posarà en 
marxa la segona quinzena de 
juliol la plataforma SOM Salut 
Mental 360, un portal que vol 
ser un referent nacional i 
internacional en temes de salut 
mental, des d’una perspectiva 
empoderadora i centrada en els 
drets humans, establint noves 
relacions entre els diferents 
agents socials implicats. 

 

Des d’una visió de 360, 
s’adreçarà a la població 
general, però també a la 
persona atesa i el seu entorn, als especialistes d’aquest àmbit i als professionals d’altres 
sectors, com els docents, els cuidadors i cuidadores o el voluntariat. I ho farà des de la 
proximitat, amb vocació d’innovar i donar un servei de qualitat. 

 

La pàgina s’estrena amb un monogràfic sobre l’impacte emocional de la COVID-19 i oferirà 
un ‘webinar’ sobre els processos de dol aquest dimarts 14 de juliol. Podeu fer la vostra 
inscripció aquí. 

 

Monogràfic COVID-19 i salut mental 

En un primer moment, SOM Salut Mental 360 se centrarà en la COVID-19 i el seu impacte 
en la salut mental de la societat, per donar resposta a l’emergència sanitària, social i 
econòmica que està produint la pandèmia. En aquest sentit, diferents estudis apunten ja que 
la salut mental del 46% dels ciutadans del nostre país està en risc per aquesta crisi, i que 
l’impacte psicològic de la pandèmia  serà rellevant i previsiblement de llarga durada, 
especialment entre la població més vulnerable. 

 

Aquesta pròxima setmana es farà el prellançament de la plataforma, amb el 
desenvolupament de webinars setmanals que després s’inclouran en el portal, junt amb 
vídeos divulgatius, testimonials, consells i enquestes. Tots aquests continguts formaran part 
d’aquest monogràfic sobre la COVID-19 i el seu impacte emocional en el benestar de la 
població. 

 

https://bit.ly/321rTiN
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Propers webinars: 

JULIOL 
Dimarts 21 de juliol. 18 a 19h: Acompanyar la soledat. Ponents i inscripcions 

Dijous 23 de juliol. 17.45 a 18.45h: L'impacte de l'abús de les pantalles 

Dimarts 28 de juliol. 18 a 19h: Estratègies per conviure amb la nova normalitat 

 

SETEMBRE 
Dimarts 1 de setembre. 18 a 19h: Cuidar i cuidar-se. Com afrontar el retorn a l'activitat 
assistencial 
Dimarts 8 de setembre. 18 a 19h: El retorn a les aules 

Dimarts 15 de setembre. 18 a 19h: El sofriment amagat: La violència intrafamiliar 

Dimarts 22 de setembre. 18 a 19h: Solidaritat i resiliència social 

Dimarts 29 de setembre. 18 a 19h: Els invisibles: persones en risc d'exclusió social 

SOM Salut Mental 360 

Els impulsors d’aquesta iniciativa són els centres de SJD a Sant Boi (Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu), Esplugues (Hospital Maternoinfantil) i Lleida (SJD Terres de Lleida), a més de SJD 
Serveis Socials i SJD Solidaritat. 

 

La nova plataforma ha comptat des del primer moment amb la participació d’associacions de 
familiars i en primera persona, en un procés de cocreació i codisseny, per tal de definir un 
portal que respongui a les necessitats actuals de la ciutadania, agents d’interès i dels públics 
diana d’aquesta. 

 

Els principals objectius d’aquest nou recurs són promoure la salut mental, informar amb rigor 
i senzillesa, empoderar l’usuari, sensibilitzar, acompanyar i ser un punt de trobada orientat al 
servei de tota la població. 

Posteriorment, a partir del setembre i fins al desembre del 2020, es faran continguts 
específics coincidint amb el dia mundial de la prevenció del suïcidi i el dia mundial de la 
salut mental, entre d’altres. 

 

El llançament oficial de SOM Salut Mental 360, es durà a terme a l’inici del 2021 i ja inclourà 
espais web de diferents trastorns, com el TCA (trastorns del comportament alimentari), la 
psicosi o la prevenció del suïcidi. Es posaran a l’abast dels usuaris un conjunt de recursos 
útils, com grups d’ajuda mútua, formació, articles, podcast, infografies i altres 
funcionalitats interactives. També preveu fer observatoris sobre temes de rellevància social 
relacionats amb la salut mental. 

 

Documents 

 Programa Webinar sobre el dol - 14 de juliol - El dret a acomiadar-se 

 Calendari pròxims webinars 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_E6VwklN0b6giVe11DO2hfZ9-_j7GvEIv_ia7qtZvN9lq1A/viewform
https://www.pssjd.org/
https://www.pssjd.org/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca
http://www.sjd-lleida.org/
https://www.sjdserveissocials-bcn.org/
https://www.sjdserveissocials-bcn.org/
https://solidaritat.santjoandedeu.org/sites/default/files/informacio-webinar-salut-mental.pdf
https://solidaritat.santjoandedeu.org/sites/default/files/calendario_webinars_2_0.pdf
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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 
 

 

Nota de la Conferència Episcopal 

Tarraconense 
 

Conferència Episcopal Tarraconense 

17 de juliol de 2020 

 

El dimecres 15 de juliol de 2020, els Bisbes que formen la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET) han celebrat la reunió número 238 de la Conferència a la Casa de 
l’Església del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en la qual han pogut participar-hi tots de 
manera presencial, llevat de Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida, que ho ha fet 
telemàticament a causa del confinament de la comarca del Segrià. 

 

1. Els Bisbes de Catalunya han reflexionat sobre el retorn a la normalitat de la vida social i 
pastoral a les deu Diòcesis que formen la Conferència Episcopal Tarraconense, després 
d’haver-se declarat l’estat d’alarma a causa de la pandèmia del Covid19, i han emès una 
Nota que s’adjunta al final d’aquest Comunicat. 

 

2. Tal com s’havia anunciat, els dies 25 i 26 de juliol a les catedrals de totes les Diòcesis se 
celebraran les misses funerals pels qui han mort durant la pandèmia del Covid19. Al bisbat 
de Solsona ja es va celebrar el mes de juny i el bisbat de Lleida ha ajornat la celebració a 
causa de les mesures sanitàries aplicades en aquell territori. Seran unes celebracions en 
què també es pregarà per les persones grans i els avis, així com per totes aquelles persones 
i col·lectius que han atès els malalts i alleujat el sofriment dels afectats pel coronavirus i els 
seus familiars, o han fet que els serveis essencials seguissin funcionant. 

 

3. Els Bisbes han rebut la visita de la Gna. Milagros López Gutiérrez, presidenta de 
l’Associació de Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya i de Mn. Josep Vidal i Perelló, 
diaca permanent de l’arquebisbat de Barcelona, president de l’Associació empresarial 
CESOCAT, que han exposat com s’ha viscut a les residències d’ancians des que va 
declarar-se el confinament fins el dia d’avui. Han explicat el treball que s’ha portat a terme, 
molts cops sense els suficients recursos sanitaris, i com també el personal que treballa en 



40 | 62 

 

aquests centres ha realitzat una extraordinària atenció als residents i a les seves famílies. 
Han assenyalat així mateix les dificultats de tot tipus que aquesta situació ha comportat per 
a les residències d’ancians. 

Els bisbes han agraït la informació i els han animat a continuar fent un bon treball 
d’assistència i dignificació dels ancians. També demanen als responsables del Govern que 
facilitin tot l’ajut necessari a les persones grans i a les residències d’ancians en aquests 
difícils moments, per tal que no es repeteixi la manca de materials i de personal que s’ha 
donat en alguns moments de la crisi. 

 
4. Han rebut també la visita de la Sra. Montserrat Esteve, directora del programa Signes 
dels Temps de Televisió de Catalunya, que els ha presentat el projecte de la nova etapa 
d’aquest veterà programa televisiu. El programa es va estrenar a Televisió de 
Catalunyal’any 1986i des de llavors s’ha mantingut 33 anys en antena de manera 
continuada. La Sra. Esteve ha explicat que el programa és un espai obert i proper sobre 
l’actualitat de l’Església, amb protagonistes d’aquí i d’arreu del món que treballen per 
defensar els drets humans, la cultura de la pau i la no violència i la sostenibilitat del planeta, 
així com donar a conèixer l’espiritualitat cristiana i la rica vida pastoral de l’Església Catòlica. 

 

5. Els Bisbes han rebut informació de la Memòria de les activitats del Secretariat 
Interdiocesà de Joventut (SIJ) durant el 
curs 2019-20, tant les que es van fer 
abans de la declaració de l’estat 
d’alarma, com les que s’han fet 
telemàticament i a través de les xarxes 
socials durant el temps del confinament. 

 

6. Han tractat també diverses qüestions 
relatives a l’economia de les diòcesis 
catalanes, la litúrgia i la catequesi. 

Han acabat la reunió invocant Santa 
Maria, Mare de l’esperança, Mare de la 
misericòrdia i Consol dels emigrants, 
noves advocacions que el papa Francesc ha incorporat a les lletanies lauretanes que 
sobretot preguem en el Sant Rosari. 

 

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense 
1. En aquests moments del desconfinament animem els fidels catòlics a retornar, de manera 
presencial, a la celebració de l’Eucaristia dominical, que és la Pasqua setmanal dels 
creients i l’aliment de vida eterna que sosté la nostra vida cristiana. El Catecisme de 
l’Església Catòlica ens recorda que «la participació en la celebració comuna de l’Eucaristia 
dominical és un testimoni de pertinença i de fidelitat a Crist i la seva Església. Els fidels 
proclamen així la seva comunió en la fe i la caritat. Testimonien alhora la santedat de Déu 
i la seva esperança de la salvació. Es reconforten mútuament, guiats per l’Esperit Sant» 
(CEC n. 2.182)  

2. Convé recordar que els fidels que, per malaltia o qualsevol altra causa greu -com pot ser 
la que encara estem vivint en moltes regions i comarques-, es veuen impedits d’assistir a 
les celebracions litúrgiques, que procurin unir-se de la millor manera possible a la celebració 
de la Missa dominical, preferiblement amb les lectures i oracions previstes en el Missal per 
a aquell dia, així com amb el desig de l’Eucaristia i la recitació de l’oració de la «comunió 
espiritual». La retransmissió televisiva, radiofònica o per altres mitjans de l’Eucaristia ha 
estat durant aquesta pandèmia i ho continua sent una preciosa ajuda, sobretot si es 
completa amb el generós servei dels ministres extraordinaris que porten la comunió 
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eucarística als malalts. 

3. Reunir-se per a l’Eucaristia i sobretot el diumenge, el Dia del Senyor, abans que un 
precepte, ha de ser viscut com una exigència inscrita profundament en l’existència cristiana. 
És d’importància capital que cada fidel estigui convençut que no pot viure la seva fe, amb 
la participació plena en la vida de la comunitat cristiana, sense prendre part regularment en 
l’assemblea eucarística dominical (cf. St. Joan Pau II, Dies Domini n. 81). 

4. Així mateix, els Bisbes demanen als catòlics que compleixin amb les disposicions de les 
autoritats i que a cada regió sanitària segueixin amb responsabilitat les recomanacions que 
es vagin donant per tal de prevenir i combatre la pandèmia del Covid19, i especialment les 
disposicions i orientacions pastorals que a cada Diòcesi hagi determinat o determini el Bisbe 
propi. 

  

Sant Feliu de Llobregat, 15 de juliol de 2020 

 

 

Decàleg per a la catequesi del curs 

que ve 
 

Redacció 

La Vanguardia 19 juliol 2020 

 

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Balears va exposar el decàleg 
per ales sessions que es puguin fer a partir del setembre: 

 

1. Cal establir grups de convivència estable. No hi ha ràtios, però no es poden barrejar 
grups. 

2. Els catequistes han de portar sempre la mascareta. 

3. La distància interpersonal mínima de seguretat ha de ser d’1,5metres. Si no és possible, 
infants i adults han de portar mascareta. 

4. Cal netejar i desinfectar les superfícies d’ús més comú, com ara poms de portes i 
baranes. Els espais s’han de ventilar durant 510 minuts abans i després d’accedirhi. Si no 
hi ha ventilació, no s’hauria de fer servir. Mocadors i tovalloles d’un sol ús s’han de llençar 
en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 

5.Cal rentarse les mans sovint. 

6.Es recomana que cada infant porti de casa cançoner, Bíblia, 
llibreta, llibre, llapis de colors o pinzells. 

7.Les famílies han de signar una declaració responsable. 

8. Infants i catequistes no poden assistir a la sessió si estan malalts. 

9.Les entrades i sortides han de ser esglaonades. 

10. S’aconsella utilitzar espais exteriors si es pot. 

 

També es recomana no fer sortides extraordinàries.  
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Autors per a un Sant Jordi virtual 
 

JOSEP PLAYÀ MASET 

La Vanguardia 19 juliol 2020 

 

Aquest dijous, 23 de juliol, serà un Sant Jordi molt especial, segurament més virtual que 
presencial. Sense aglomeracions, sense cues davant els escriptors mediàtics, podria ser 
l’ocasió per buscar llibres diferents, que no siguin els  supervendes ja coneguts, per 
encarregar aquell llibre de què t’han parlat bé. I si encara no ho tens clar, aquestes són 
algunes de les novetats en l’àmbit religiós que et poden interessar: 

 

‘Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola’. Xavier Melloni 

En un moment que ja es comença a preparar el 500è aniversari de l’arribada de sant Ignasi 
de Loiola a Manresa, que serà el 2022, és molt oportú aquest llibre de l’antropòleg i jesuïta 
Xavier Melloni. Editat per Fragmenta, amb una clara vocació divulgadora, el llibre sintetitza 
i contextualitza l’autobiografia que va sorgir de les seves llargues converses amb el jesuïta 
portuguès Luis Gonçalves da Cámara. Melloni explica la figura de sant Ignasi a través de la 
seva triple faceta d’heroi, savi i sant. I, naturalment, a través dels seus desplaçaments a 
Montserrat, Manresa, Barcelona, París, Venècia, Roma... Sense oblidar el seu pelegrinatge  
interior. 

 

‘Esperança després de la Covid19’. Diversos autors  

L’editorial Claret ha convidat 11 autors a reflexionar sobre l’impacte del coronavirus. Són 
articles des de diferents punts de vista que obren el focus del debat. Hi intervenen Sònia 
Fuentes, Juanjo Fernández, Jesús Ballaz, Miríam Díez, Peio Sànchez, Enric Benavent, 
Eduard Ibañez, Margarita Bofarull, Josep Otón, Lluís Serra i Tomàs Molina. 

 

‘Vivir en lo esencial’. Francesc Torralba  

Com serà el dia després de la pandèmia? És l’interrogant que es planteja Torralba i a què 
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intenta respondre en aquest llibre (Plataforma ed.) amb un missatge ètic nítid: “L’essencial 
es redueix a molt poc. Aquest aprenentatge no l’hem d’oblidar mai. L’hiperconsum és una 
forma d’alienació tan destructiva com qualsevol altra (...) Podem viure sense aquesta plèia 
de d’objectes que ens posen a casa, però no sense ingerir aliments, sense hidratarnos 
amb freqüència, sense l’estima i el reconeixement dels que estimem, sense la cura dels 
professionals de la salut...”. 

 

“Fils trencats”. Sònia Pau  

És la història d’Arrels Fundació, que des de fa més de 30 anys treballa perquè ningú no 
dormi al carrer. El llibre (Ed. Claret) arrenca un 12 de novembre del 1987, a la Barcelona 
preolímpica, i els protagonistes són els sensesostre. 

 

‘Invulnerables. Una apuesta de éxito contra la pobreza infantil’. Sor Lucía Caram 

Aquesta monja dominica és la impulsora, des de la Fundació del convent de Santa Clara 
de Manresa, del projecte #Invulnerables a favor de la infantesa i en contra de la pobresa, 
que ha rebut el suport de la Fundació La Caixa, la Generalitat i el FC Barcelona. El llibre 
(Plataforma Editorial) de Lucía Caram dona veu a les famílies que viuen en la pobresa i 
explica, amb l’entusiasme que la caracteritza, un projecte a què ens convida a afegirnos. 

 

‘Als 25 anys del Concili Provincial Tarraconense’. Montserrat Coll i Aureli Ortín 

Com tantes altres coses, també 
els 25 anys del “concili català” ha  
quedat eclipsat per la crisi 
sanitària. I això justifica encara 
més aquest volum (Ed. Claret), 
aparegut al gener, on els autors 
recullen les opinions de fins a 67 
participants en aquelles 
jornades, que van suposar un 
revulsiu per a l’Església 
catalana. I, com s’observa,les 
seves conclusions encara tenen 
plena vigència. També s’hi 
recullen les queixes per les 
resolucions que no s’han dut a 
terme (des de la número u sobre 
la sol∙licitud dels més pobres fins a la 142 sobre la personalitat jurídica de la Tarraconense 
o les que es referien a la poca participació dels laics i les dones. 

 

‘Parlar de Déu, parlar de l’home’. Lluís Duch 

La Fundació Joan Maragall i Viena Edicions acaben de publicar una selecció d’articles que 
l’antropòleg i monjo de Monserrat Lluís Duch va escriure per a la revista Qüestions de Vida 
Cristiana entre el 1968 i el 2008. Com assenyala Antoni BoschVeciana, en una 
documentada introducció, són onze articles que “estan a l’altura de moltes obres de 
pensadors europeus del seu moment”. La lectura d’aquests textos, escrits des de 
Montserrat, permeten acostarse al pensament de Lluís Duch i al seu itinerari espiritual i 
intel∙lectual. Del mateix autor és Conceptes fonamentals d’antropologia i religió (Fragmenta 
Ed.), a càrrec d’Ignasi Moreta. 

‘Arqueología bíblica’. Pedro Cabello Morales 

Hi ha proves del diluvi universal, la torre de Babel o l’èxode d’Egipte? A aquesta mena de 
preguntes intenta respondre aquest llibre (ed. Almuzara) acostantse a la Bíblia a través de 
l’arqueologia. 
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‘La mandra’. Oriol Quintana  

Molt adequat per als dies de tedi estiuenc. Forma part de la sèrie Pecats capitals 
(Fragmenta ed.) que ha aparegut l’últim any. Vicis (o virtuts) que transcendeixen el vessant 
cristià. “La mandra –diu l’autor–, les ganes de no fer res, ens obren l’espai interior”. 
Completen la sèrie: L’avarícia (Oriol PonsatíMurlà), L’enveja (Marina Porras), La gola 
(Adrià Pujol), La luxúria (Anna Punsoda), La ira (Raul Garrigasseit) i La supèrbia (Jordi 
Graupera). 

 

 

 

Racó de lectura 

 

Antoni Bosch-Veciana, curador del llibre Parlar de Déu, 
parlar de l'home, de Lluís Duch, comparteix en aquesta 
píndola les principals idees que es recullen en aquest 
compendi d'articles de l'antropòleg Lluís Duch a la revista 
Qüestions de Vida Cristiana entre 1968 i el 2008.  

 

Fundació Joan Maragall-Viena Edicions 

Any de publicació: 2020 

Número de pàgines: 224 

ISBN: 978-84-179985-0-9 

 

Parlar de Déu, parlar de l’home respon a la necessitat de 
difondre el pensament de Lluís Duch expressat en els articles 
que va publicar a la revista Qüestions de Vida Cristiana. El 
lector trobarà a Parlar de Déu, parlar de l’home, una faceta 
cabdal d’un dels pensadors més sòlids, prolífics i 
imprescindibles del panorama de la reflexió antropològica i 
filosòfica a casa nostra. 

 

 

 

 

 

 

Breus 

 

El Fòrum Cristià Unit, una organització cristiana interconfesional de Nova Delhi, que lluita 
pels drets de la minoria cristiana, va presentar un informe semestral en el qual dóna a 
conèixer l'increment de la violència contra els cristians a l'Índia. 

 

El cardenal secretari d'Estat Pietro Parolin visitarà Espanya el 25 de juliol de 2020, 
acompanyat per monsenyor Paul Richard Gallagher, secretari de Relacions amb els Estats, 
va anunciar el blog italià Il Sismografo el 16 de juliol de 2020, quan l'alarma de pandèmia 
encara no s'ha aixecat del tot. 

 

La Catedral de Girona ha reprogramat la Consueta de Sant Jordi per al proper 24 de 
juliol amb motiu de la celebració de la festa del llibre i de la rosa el dia abans. Hi haurà 
dues funcions: a les 19 h i a les 22 h. 

https://mandrillapp.com/track/click/31132947/www.fundaciojoanmaragall.org?p=eyJzIjoiOWFSVXNXUzYxTVhTeF9oRGFZUFFoNG91RWg0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMjk0NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mdW5kYWNpb2pvYW5tYXJhZ2FsbC5vcmdcXFwvcHVibGljYWNpb25zLWZ1bmRhY2lvXFxcL3Bhcmxhci1kZS1kZXUtcGFybGFyLWRlLWxob21lXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjdiMWRmYzUzMmY2ZjRhODFiYzAwNzkxMjQ4NzRiYTE0XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZWRlMGRlNWRmYTdlYzcxYmUwNzhiYmY5NjA0ZjIxYzNkMWNjMGI0ZlwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/31132947/www.fundaciojoanmaragall.org?p=eyJzIjoiOWFSVXNXUzYxTVhTeF9oRGFZUFFoNG91RWg0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMjk0NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mdW5kYWNpb2pvYW5tYXJhZ2FsbC5vcmdcXFwvcHVibGljYWNpb25zLWZ1bmRhY2lvXFxcL3Bhcmxhci1kZS1kZXUtcGFybGFyLWRlLWxob21lXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjdiMWRmYzUzMmY2ZjRhODFiYzAwNzkxMjQ4NzRiYTE0XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZWRlMGRlNWRmYTdlYzcxYmUwNzhiYmY5NjA0ZjIxYzNkMWNjMGI0ZlwiXX0ifQ
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Arrels Sant Ignasi i Càritas Diocesana de Lleida fan una crida per buscar joves, i persones 
que no siguin de cap col·lectiu de risc, per fer voluntariat aquest estiu en un projecte 
conjunt l'atenció a les persones temporeres. Busquen persones que tinguin temps lliure de 
les 19 hores a les 21 hores. Podeu contactar amb les dues entitats trucant al 973 28 30 81 
(Càritas) o 973 28 90 00 (Arrels). Per correu electrònic podeu contactar a 
info@arrelssantignasi.cat i a voluntariat@caritaslleida.net 

 

 

La Congregació per al Clergat va donar a conèixer el 20 de juliol la Instrucció " La 
conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia" promulgada el passat 29 de juny. El document tracta el tema 
de la pastoral de les comunitats parroquials, dels diferents ministeris clericals i laics, amb el 
signe d'una major corresponsabilitat de tots els batejats. El text recorda, fundamentalment, 
que "a l'Església hi ha lloc per a tots i cadascun pot trobar el seu lloc" en l'única família de 
Déu, respectant la vocació de cadascun. 

 

 

 
 

Cop d’ull a l’agenda 
 

 

Misses pels difunts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voluntariat@caritaslleida.net
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/07/20/info.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/07/20/info.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/07/20/info.html
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Tarragona. El proper diumenge, dia 26 de juliol, a les 18.00 h, tindrà lloc a la Catedral la 
missa per totes les víctimes de la Covid-19 i els quatre preveres de l’arxidiòcesi traspassats 
darrerament, que són Mn. Joan Aragonès Llebaria, Mn. Josep M. Prats Borges, Mn. Ricard 
Cabré Roigé i Mn. Josep M. Barenys Capellades. La celebració serà presidida pel Sr. 
Arquebisbe, Mons. Joan Planellas. 

 

Degut a les circumstàncies actuals, per a participar-hi caldrà disposar d’una invitació que 
permetrà l’accés al temple i assegurarà un lloc per seure, no reservat. Per demanar la 
invitació cal inscriure’s a la parròquia de referència o bé directament a través de l’enllaç 
http://arqtgn.cat/inscripcions facilitant el nom i cognoms i el DNI. 

 

L’accés a la Catedral es farà pel Pla de la Seu —per la porta petita dreta de la façana 
principal— presentant la invitació. Durant tota la celebració caldrà portar mascareta i 
mantenir les distàncies de seguretat. 

 

Ajornat el funeral per les víctimes de la 
Covid-19 previst per al 26 de juliol 

La diòcesi de Lleida ha decidit ajornar el 
funeral per les víctimes de la Covid-19 que 
estava previst celebrar el diumenge 26 de 
juliol a causa del reforç del confinament de 
la comarca del Segrià. 

  

El Bisbe Salvador recorda en la glossa del 
26 de juliol que "l'evolució a pitjor dels 

contagis pel coronavirus a la comarca del Segrià ha obligat al conjunt de les nostres 
autoritats a prendre unes dràstiques mesures sanitàries i socials". 

  

http://arqtgn.cat/inscripcions
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El prelat afegeix que "la comunitat diocesana se sent obligada a manifestar de forma 
conjunta la pregària i l'estimació a tantes famílies que han sofert gairebé en soledat el 
comiat definitiu". 

  

En la mateixa línia destaca que "volíem mostrar a la Catedral un agraïment immens per tots 
aquells professionals que s'han bolcat d'una forma especial per ajudar els qui arribaven 
contagiats i per intentar de guarir-los". 

 

El Bisbat de Vic ha convocat un funeral diocesà per les persones que han mort en temps 
de pandèmia. Tindrà lloc el proper divendres 24 de juliol a la Catedral, a les 19.00 hores, 
amb una Missa presidida pel bisbe Romà Casanova. 

 

De manera semblant, el bisbe Romà Casanova presidirà funerals a la Seu de Manresa 
(dilluns 27 de juliol, a les 19.00) i a la basílica de Santa Maria d’Igualada (dimarts 28 de 
juliol, a les 19.00). 

 

Funeral pels difunts pel covid-19 a Sant Feliu de Llobregat . Eucaristia en memòria dels 
difunts de la pandèmia a la catedral de Sant Feliu de Llobregat. Dissabte, 25 de juliol a les 
20:00 a la Catedral de Sant Llorenç - Sant Feliu de Llobregat.  

 

Funeral pels difunts pel covid-19 a Girona. Dissabte, 25 de juliol a les 7 de la tarda a la 
catedral de Girona presidit pel bisbe Francesc. 

 

Els dies 24, 25 i 26 de juliol a les catedrals de totes les Diòcesis se celebraran les misses 
funerals pels qui han mort durant la pandèmia del Covid19. Al bisbat de Solsona ja es va 
celebrar el mes de juny i el bisbat de Lleida ha ajornat la celebració a causa de les mesures 
sanitàries aplicades en aquell territori. 

 

 

 

Anunci 
 

 

    Empresa immobiliària que porta més de 15 anys operant en el mercat europeu 
(principalment a Alemanya i la Península Ibèrica) busca comprar propietats procedents 
d'ordres religioses per habilitar-les com residències d'estudiants i / o residències per a 
gent gran. 

 

    Dins de la Península Ibèrica, el principal focus geogràfic és: Barcelona, Madrid i Lisboa. 
Però també es valorarà propietats en altres ubicacions sempre que estiguessin en 
proximitat a centres universitaris importants. Pel que fa a la dimensió de la propietat, com 
més gran millor. 

 

    En cas que algú estigués interessada o interessat, si us plau contactar amb 
sec.urc@confer.es 
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Frares Franciscans Cautxins 
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UISG: PREGÀRIA EN LÍNIA 
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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 FRANCESC 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. 
 
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) 
 

 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 

Més informació al web www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/exercicis-espirituals
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/


53 | 62 

 

 

 

 

Franciscans Caputxins de Catalunya i Balears 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

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

Cristianisme i Justícia potencia la seva oferta en línia per al 

curs 20-21 

 
 

 El centre d’estudis presenta una programació en la que conviuen les propostes 
presencials i virtuals 

 El curs central s’oferirà en línia i estarà dedicat a l’emergència climàtica 
 Com a novetat, s’engega un grup de lectura impulsat per joves d’entre 18 i 30 

anys 
 
 
Com a resposta a l’excepcionalitat i la incertesa que encara tenim de cara al futur més 
immediat, però també consolidant la línia iniciada els darrers anys i l’experiència que ha 
suposat el confinament, el centre d’estudis Cristianisme i Justícia presenta, per al curs 
vinent, una programació en la que guanyen terreny les propostes en línia i a través de 
l’Aula Virtual. 
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Una aposta que permet fer front a les mesures de prevenció per lluitar contra la pandèmia 
que puguin ser necessàries durant els propers mesos, però que també respon a la creixent 
demanda i la voluntat per facilitar que l’oferta del centre pugui arribar a moltes més 
persones, precisament en un moment en què la reflexió sobre el que està passant es fa 
més urgent i necessària.  
 
Justament el curs central del primer trimestre s’oferirà en línia, a partir del 22 d’octubre, i 
estarà dedicat a l’emergència climàtica. Coordinat pel jesuïta Joan Carrera, llicenciat en 
Medicina i doctor en Teologia, autor de diverses publicacions sobre la qüestió ecològica, el 
curs comptarà amb experts com Carme Llasat, Santiago Álvarez, Sandra Sotelo, Jaume 
Tatay, Marta Tafalla i Xavier Melloni, que abordaran diferents dimensions de l’emergència 
climàtica, des de la ciència, l’espiritualitat, l’activisme, l’economia, les desigualtats o el 
diàleg entre cultures i religions. Les persones que s’hi inscriguin podran seguir el curs en 
línia des de casa, a través d’internet.  
 
Al costat de propostes i activitats habituals de cada any, el curs vinent s’engega una 
novetat: el grup de lectura impulsat per joves d’entre 18 i 30 anys, amb voluntat de 
compartir temps i reflexió al voltant de sis lectures. Aquesta serà una de les activitats 
presencials, amb periodicitat bimensual, que comença el 17 de setembre i estarà 
coordinada per Anna Barba i Pau Cuadern.  
 
D’altra banda, una proposta que es consolida és l’anomenat CIT (Curs d’Iniciació 
Teològica), que arriba a la seva novena edició, amb una síntesi dels fonaments de la fe 
cristiana des de la perspectiva pròpia de Cristianisme i Justícia.  
 
També cal destacar els dissabtes socials i els dissabtes teològics, sessions per reflexionar 
amb profunditat, amb mirada crítica i constructiva a les qüestions socials i teològiques 
rellevants. Més d’una desena de seminaris, el cicle de cinema Ignasi Salvat, i el cicle de 
conferències d’Els Dilluns dels Drets Humans, entre altres activitats i xerrades, completen 
la programació, que es pot trobar a www.cristianismeijusticia.net  
 
Pel que fa a l’Aula Virtual, la plataforma pedagògica del centre, ofereix 10 cursos que 
toquen els temes centrals de treball del centre d’estudis: la teologia al servei de la fe i 
la justícia, l’experiència de Déu, el diàleg amb les altres religions, la teologia feminista o la 
necessitat de reconèixer la vulnerabilitat i prioritzar les cures.  
 
La inauguració institucional del curs tindrà lloc el dimarts 13 d’octubre, i anirà a càrrec 
de Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof, a qui s’ha demanat una ponència amb el títol 
“Què hem de preservar?”, ja que tot i que sovint en aquest temps de pandèmia ens 
preguntem què cal canviar, és necessari posar-nos d’acord abans sobre què seria bo 
preservar.  
 
 
Tota la informació dels cursos, seminaris i activitats es pot trobar a 
www.cristianismeijusticia.net des d’on es pot formalitzar la inscripció.  
 
 
 
Descarregar programació: 
 

 Propostes de formació. Curs 2020-2021 [català] 
 Propuestas de formación. Curso 2020-2021 [español] 

http://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.cristianismeijusticia.net/
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/propostes-formacio-2020-2021.pdf
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/propuestas-formacion-online-2020-2021.pdf
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Editorial San Pablo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Primera professió religiosa 
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Fundació Escola Cristiana 

 

FECC INFORMA núm. 781 | 20 de juliol de 2020 

 
Dotacions  de  reforç  en  un  context d’extraordinària  complexitati  de reconeguda 
infradotació financerade l’ensenyament concertat 
 
Els darrers dies hem estat testimonis de dues actuacions que afecten directament la nostra 
actualitat i la nostra gestió. Ara fa tot just una setmana que es feien públiques les 
conclusions de la Comissió d’estudi del cost de la plaça escolar, integrada per cinc persones 
expertes, escollides pels signataris del Pacte i pels membres de la comissió de seguiment, 
en l’informe del Síndic de Greuges Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya. I 
divendres les escoles rebien la notificació del Departament d’Educació on se les informa 
sobre les dotacions de reforç per al curs 2020-21. Dues accions aparentment inconnexes, 
però que en realitat tenen una important relació. 
Hem de partir de la base que l’informe del Síndic té com a objectiu analitzar el cost d’una 
plaça escolar d’un centre ordinari mitjà que imparteix ensenyaments d’educació infantil de 
segon cicle, primària i secundària obligatòria. No es tracta, per tant, d’una anàlisi amb 
pretensió d’aplicació al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya. 
L’informe constata una sèrie de característiques del sistema, que en bona part coincideixen 
amb la situació que l’escola concertada ha vingut denunciant de manera constant. Una 
primera evidència en l’anàlisi del cost de la plaça escolar és que la despesa pública és 
més elevada en el sector públic que en el concertat. La segona, és que actualment la 
inversió de les administracions públiques en la plaça escolar és insuficient per 
cobrir-ne el cost sense necessitat de copagament, tant si es mesura amb l’objectiu de 
garantir el finançament públic necessari per cobrir el cost real de la plaça escolar,com si es 
fa per cobrir el cost teòric de la plaça escolar, d’acord amb els criteris establerts per la 
Comissió d’estudi del cost de la plaça escolar, i, en ambdós casos, l’infrafinançament és 
més elevat en el sector concertat que en el sector públic. 
A les dades del gràfic 8 de la pàgina 205, que no comptabilitzen la inversió en activitats i 
serveis complementaris, ho podem veure ben clarament:  
La relació entre finançament públic i despesa real per alumne per sectors de titularitat 
(2019) 

 
És a dir, mentre que al sector públic el finançament de l’Administració cobreix la 
pràctica totalitat de la despesa real (quasi el 97%), al sector concertat la cobertura és 
del 64%.No oblidem que aquesta hauria de ser del 100% en tots dos casos. 
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Una altra evidència a destacar és en referència a la dotació bàsica de personal docent i 
de suport. L’informe treballa sobre la premissa de la igualació de les hores lectives de 
personal docent disponibles a centres públics i concertats, sense modificar les condicions 
de treball del professorat (dedicació horària), prenent com a referència la disponibilitat 
d’hores lectives als centres públics, i en aquest capítol valora la dotació de plantilles dels 
centres ordinaris amb complexitat estàndard, perquè l’anàlisi de la dotació addicional de 
plantilles dels centres amb elevada complexitat es desenvolupa en el capítol corresponent 
al cost de la complexitat. En síntesi, l’estimació del finançament públic destinat a sufragar 
la dotació de plantilles dels centres (2019) es resumeix: 

I l’equivalència de professorat addicional que caldria incorporar als centres concertats per 
tal d’equiparar les plantilles a l’estàndard d’un centre públic és la següent: 
 

 
La qual cosa significa un increment de dotacions als centres concertats de 1.283,80 a 
Infantil/Primària i de 539,69 a ESO: 1.823,49 professor a jornada sencera en total. I 
parlem sempre de plantilla estàndard. L’atenció a la diversitat es quantifica en un altre 
capítol. 

I pel que fa a les despeses de funcionament del centre, és també constatable el detriment 
finançament que pateix l’escola concertada. L’informe afirma que el cost d’incrementar la 
partida pressupostària de despeses de funcionament dels centres que sufraga el 
Departament d’Educació, d’acord amb els criteris establerts en el cost teòric, és de 25,9 
milions d’euros en el sector públic i de 38,9 milions d’euros en el sector concertat, en el cas 
del cost mínim. En el cas del cost estàndard, aquest impacte pressupostari és de 98,6 
milions d’euros en el sector públic i de 139,2 milions d’euros en el sector concertat (Taula 
57 de l’informe). 

L’atenció a la diversitat, per la seva desproporcionadíssima situació pel que fa al 
finançament a l’escola concertada, que podem qualificar de vergonyant, mereix un capítol 
a part, que de moment no abordarem. 

En resum, l’impacte pressupostari, en termes del percentatge d’incrementque hauria 
d’aplicar-se a les diferents partides a finançar amb fons públics, hauria de ser el 
següent a l’escola concertada(p. 198 de l’informe), distingint entre el cost real i el cost 
teòric: 
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Un conjunt de conclusions que podrem utilitzar per explicar a la comunitat educativa, i en 
especial als pares i mares de casa nostra, quina és la realitat del sector, contrastada per 
un tercer actor independent amb un informe que podrem complementar amb les pròpies 
dades de cada escola i de cada institució. 
Amb tot aquest escenari, divendres el Departament comunicava als centres concertats 
el nombre de dotacions de reforç per al curs 2020-21 que s’ha atorgat a cada escola 
“per tal de mitigar els efectes negatius que la Covid-19 ha suposat en el vostre alumnat i, 
alhora, encarar aquest nou curs, ple d’incerteses sanitàries, amb un ajut de personal 
docent”, segonsdiuen els correus. El mateix divendres us concretàvem la informació, 
indicant que aquestes dotacions, que només es destinen a educació infantil educació 
primària i ESO, consisteixen en un màxim de dos docents per a cada etapa (considerant 
que educació infantil i primària se sumen), i que cada dotació correspon a 30 hores de 
pagament delegat. El criteri adoptat pel Departament s’ha basat en el grau de complexitat i 
les dimensions del centre (nombre de grups). El resultat ha permès que tots el centres hagin 
tingut entre una i quatre dotacions, entre docents d’infantil/primària i de secundària. 
També des del Departament se’ns avançava que,a part d’aquestes dotacions 
extraordinàries de docents, es rebran 92 dotacions de docents d’inclusiva i 92 més de 
personal no docent també per a inclusiva. 50 noves dotacions d’aules d’acollida. I dins el 
Pla de xoc contra les desigualtats, 25 tècnics d’integració social (TIS). I finalment, al marge 
del personal docent i no docent, es farà repartiment de 30.000 equips per assegurar la 
connectivitat, especialment als centres amb més alt grau de complexitat. 
Serà molt interessant que aquesta dotació extraordinària s’acabi consolidant en la plantilla 
bàsica del centre. Perquè hem de tenir molt en compte que el ‘grau de complexitat’ dels 
centres està íntimament lligat amb el nivell d’atenció a l’alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu, i per a cobrir aquestes necessitats l’increment de recursos 
no ha de ser extraordinari, sinó colossal...  
En aquest context, encarar la programació per al proper curs no és tasca senzilla. Mai no 
ho ha estat, i la situació actual la fa més complexa. La professionalitat i bon criteri dels 
equips directius serà ara més patent que mai. Coneixedors com ningú de la realitat concreta 
de cada escola, ponderaran accions, objectius i recursos que dibuixin el millor dels 
escenaris possible per al proper setembre. A tots ells, bona feina, com ben segur 
l’executaran. I a tot el col·lectiu, el desig que les merescudes vacances ens ajudin a 
recuperar forces per poder afrontar les contrarietats que puguin venir amb esperit d’unitat i 
participació. Perquè de ben segur que, amb la confiança de qui treballa per amor i amb 
amor i que confia en algú que està per damunt d’ell, invoquem l’ajut de l’Esperit Sant i, si 
aquest curs que tot just acaba, malgrat la situació absolutament colpidora que ens ha portat 
la COVID-19, hem pogut donar-ho tot de manera generosa, solidària i creativa, en el futur 
ho continuarem fent. 
 
Bones i merescudes vacances, i fins al proper curs, si Déu vol! 
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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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