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Relleu a la presidència de l’URC 

 
El proper dimecres, 20 de març, tindrà lloc al seminari conciliar de Barcelona la 80 
assemblea general de l’URC. Un punt molt significatiu de l’ordre del dia és el relleu a la 
presidència de l’URC. El P. Màxim Muñoz, claretià, acaba els seu mandat i ja no pot ser 
reelegit segons els estatuts. Ha tingut una trajectòria encomiable com a membre de la 
junta directiva primer en haver estat elegit vocal el 7 d’abril de 2006. Un any després fou 
escollit com a vicepresident per 
a un quadrienni, essent 
presidenta la germana Cristina 
Martínez, teresiana. El 16 de 
març de 2011 la va rellevar 
dedicant dos quadriennis a 
l’URC com a president de la 
Unió de Religiosos de 
Catalunya.  

Tretze anys de lideratge i 
animació de la vida religiosa a 
casa nostra. El seu tarannà 
proper, senzill i dialogant; la 
seva preparació professional en el camp de la teologia; la seva apertura a les noves 
tecnologies; el seu compromís eclesial i el seu sentit de país; la seva clarividència en la 
formulació dels objectius; la seva capacitat de crear equip i de treballar conjuntament; el 
seu impuls d’una espiritualitat profunda en la vida consagrada; les seves reflexions 
sempre atinades a l’inici de cada assemblea general; el seu compromís 
intercongregacional... han estat un regal per a tothom. No cal dir que la finalització del seu 
mandat genera un sentiment totalment justificat de gratitud, extensible a la congregació 
dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria, familiarment claretians, per haver-li 
facilitat una dedicació molt gran a l’URC en benefici de les congregaciones femenines i 
masculines a casa nostra. Ha mantingut una especial vinculació amb CONFER, de 
manera que dues persones molt destacades, com el seu vicepresident, el P. Jesús 
Antonio Díaz, dominic, i la Gna. Mª Victoria González de Castejón, coordinadora de 
regionals i diocesanes, religiosa del Sagrat Cor de Jesús, seran presents a l’assemblea 
com a signe d’afecte i reconeixement. 

L’URC, que al proper any complirà 40 anys de la seva fundació, presenta una dinàmica de 
carrera de relleus. No és una prova individual, sinó d’equip. Les persones que hi 
participen ho fan per un temps concret i determinat, més o menys llarg. Quan acaben 
passen el testimoni a qui el recull. No és només una tasca individual de la presidència 
sinó de tota la junta, que també experimenta els seus relleus, com succeeix també a la 
propera assemblea amb la germana Consol Muñoz, superiora general de les 
Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció, que també acaba el seu mandat. 

Es parla sovint d’intercongregacionalitat. La participació activa en les assemblees 
generals, el compromís al servei a través de les juntes i moltes altres formes de presència 
evidencien que la vida religiosa a Catalunya esdevé un compromís compartit. La propera 
assemblea general en serà una prova més. 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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80 ASSEMBLEA GENERAL URC 

 

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

 
 

Reunió 80 

Data 20 de març de 2019, dimecres 

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

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

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

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 

10.45 
 

11.45 
 

12.15 
 

12.45 
 
 
 
 

13.30 
 
 

13.40 
 
 

14.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2018 
4. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic 2018 
5. Ratificació del pressupost 2019 
6. Eleccions a la presidència i remodelació de la junta. 

Presentació de les candidatures. Diàleg. 
INTERVENCIÓ DEL P. JESÚS ANTONIO DÍAZ, OP, vicepresident de CONFER 
Ponència i diàleg 

Descans 
ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA I REMODELACIÓ DE LA JUNTA  (segona part) 
7. Eleccions de la presidència i eleccions per acabar de remodelar la junta. 
TEMES DE REFLEXIÓ, PROJECTES EN MARXA I NOUS PROGRAMES 
8. Jornada celebrada el 19 de febrer 
9. Celebració del Fòrum de la Vida Religiosa i del 40è. aniversari de la fundació de 

l’URC 
10. Projectes en marxa i nous programes 
COMUNICACIONS 
11. Comunicació sobre els “corredors humanitaris” per acollir emigrants (Comunitat 

de Sant Egidi) 
CLOENDA 
12. Informes breus  
13. Torn obert de paraula 
14. Cloenda de l’assemblea a càrrec de la nova presidència 

Dinar de germanor  

  

 

 

 

 

 

 

 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

 
80 
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La Germana Josefina Mullerat Sans, dominica de l’Anunciata, pertanyent actualment a la 
comunitat de Navarcles, és la filla de Marià Mullerat Soldevila, que serà beatificat el 
proper 23 de març. Moltes felicitats!!! 
 

Correcció d’una errada 
 
Vam publicar a l’Horeb una foto que no correspon exactament als 
pares de la germana  Josefina Mullerat, sinó als seus oncles. Agraïm 
a Montserrat Segarra Mullerat, neta de Marià Mullerat Soldevila. 
Que ens hagi enviat la foto correcta correspon al casament de Marià 
Mullerat Soldevila i Dolors Sans Bové. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La beatificació del servent de Déu Marià Mullerat i Soldevila, pare de família i metge de 
professió, mort el 13 d’agost de 1936 a El Pla, prop d’Arbeca, per odi a la fe, se celebrarà 
el dissabte dia 23 de març d’aquest any 2019, a les 11.00 h, a la Catedral. Serà presidida 
pel cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació de la Causa dels Sants.  
 
Amb motiu d’aquesta important celebració —serà la primera beatificació que tingui lloc a 
la Catedral— s’ha activat aquesta pàgina web (http://beatificaciomullerat.arqtgn.cat), a la 
que també es pot accedir des del web de l’Arquebisbat, on s’hi pot trobar la biografia del 
servent de Déu, documentació d’interès, materials com ara el logotip, l’estampa o les 
pregàries; un recull d’articles, notícies o actes d’agenda, entre altra informació.  

Marià Mullerat i Soldevila serà beatificat el dissabte dia 23 de març 

a la Catedral de Tarragona 

http://beatificaciomullerat.arqtgn.cat/
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TEMPS DE QUARESMA, TEMPS 
ESPECIAL DE CONVERSIÓ 

 

Discurs del papa Francesc al clergat de Roma 

ENCUENTRO CON EL CLERO DE ROMA 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Basílica de San Juan de Letrán 

Jueves, 7 de marzo de 2019 

  

La reconciliación 

 
 
Buenos días a todos vosotros: 
Siempre es agradable reunirse aquí cada año al comienzo de la Cuaresma, para esta 
liturgia del perdón de Dios. Es bueno para nosotros ―¡es bueno para mí también!―, y 
siento una gran paz en mi corazón, ahora que cada uno de nosotros ha recibido la 
misericordia de Dios y la ha dado a los demás, hermanos suyos. Vivamos este momento 
por lo que realmente es, como una gracia extraordinaria, un milagro permanente de la 
ternura divina, en el que una vez más la Reconciliación de Dios, hermana del Bautismo, 
nos conmueve, nos lava con lágrimas, nos regenera, nos devuelve la belleza original. 
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Esta paz y esta gratitud que desde nuestros corazones se elevan al Señor nos ayudan a 
comprender cómo toda la Iglesia y cada uno de sus hijos viven y crecen gracias a la 
misericordia de Dios. La Esposa del Cordero se vuelve «sin mancha ni arruga» (Ef 5, 27) 
por el don de Dios, su belleza es el punto de llegada de un camino de purificación y 
transfiguración, es decir, un éxodo al que el Señor la invita permanentemente: «La llevaré 
al desierto y hablaré a su corazón» (Os 2.,16). Nunca debemos dejar de advertirnos 
mutuamente de la tentación de la autosuficiencia y de la autosatisfacción, como si 
fuéramos Pueblo de Dios por nuestra propia iniciativa o por nuestro propio mérito; no, de 
verdad, nosotros somos y seremos siempre el fruto de la acción misericordiosa del Señor: 
un Pueblo de orgullosos hechos pequeños por la humildad de Dios, un Pueblo de 
miserables enriquecido por la pobreza de Dios, un Pueblo de malditos hecho justo por 
Aquel que se hizo “Maldito” colgado del madero de la cruz (cf. Gal 3,13). Nunca lo 
olvidemos: «separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5). Lo repito, el Maestro nos 
dijo: «¡separados de mí no podéis hacer nada!». 
 

 
 
Esta es la razón por la que este tiempo de Cuaresma es verdaderamente una gracia: nos 
permite reubicarnos ante Dios, dejando que Él sea todo. Su amor nos levanta del polvo 
(acuérdate de que sin mí eres polvo, nos decía ayer el Señor), su Espíritu que sopla una 
vez más sobre nuestra nariz nos da la vida de los resucitados. La mano de Dios, que nos 
creó a imagen y semejanza de su misterio trinitario, nos ha hecho múltiples en unidad, 
diferentes pero inseparables los unos de los otros. El perdón de Dios, que hemos 
celebrado hoy, es una fuerza que restablece la comunión en todos los niveles: entre 
nosotros los presbíteros en el único presbiterio diocesano; con todos los cristianos, en el 
único cuerpo que es la Iglesia; con todos los hombres, en la unidad de la familia humana. 
El Señor nos presenta los unos a los otros y nos dice: He aquí a tu hermano, «hueso de 
tus huesos, carne de tu carne» (cf. Gen 2,23), aquel con quien estás llamado a vivir la 
«caridad que no acaba nunca» (1Cor 13.8). 
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Para estos siete años de camino diocesano de conversión pastoral, que nos separan del 
Jubileo de 2025 (hemos llegado al segundo), os he propuesto el libro de Éxodo como un 
paradigma. El Señor actúa, hoy como ayer, y transforma a un “no-pueblo” en Pueblo de 
Dios. Este es su deseo y su proyecto también con nosotros. 
 

 
 
Y bien, ¿qué hace el Señor cuando constata con tristeza que Israel es un pueblo «de dura 
cerviz» (Ex 32, 9), «inclinado al mal» (Ex 32, 22) como en el episodio del becerro de oro? 
Comienza una obra paciente de reconciliación, una pedagogía sabia, en la que amenaza 
y consuela, hace conscientes de las consecuencias del mal cometido y decide olvidar el 
pecado, castiga azotando al Pueblo y cura la herida que nos ha infligido. Precisamente en 
el texto de Éxodo 32-34, que propondréis en la Cuaresma para la meditación de vuestras 
comunidades, el Señor parece haber tomado una decisión radical: «No subiré contigo» 
(Ex 33,3). Cuando el Señor se cierra, se aleja. Tenemos experiencia de esto, en los malos 
momentos, de desolación espiritual. Si alguno de vosotros no conoce estos momentos, le 
aconsejo que vaya y hable con un buen confesor, un padre espiritual, porque falta algo en 
su vida; no sé qué es, pero no tengo desolación... no es normal, diría que no es cristiano. 
Tenemos estos momentos. Ya no caminaré a tu cabeza. Mi ángel irá delante de ti (cf. Ex 
32, 34) para que te preceda en el camino, pero no iré.  
 
Por otro lado, el pueblo, quizás por impaciencia o por sentirse abandonado (Moisés tardó 
en bajar del monte), había dejado a un lado al profeta elegido por Dios y le había a Arón 
que construyera un ídolo, imagen muda de Dios, que lo encabezase. El pueblo no tolera 
la ausencia de Moisés, está desolado y no lo tolera e inmediatamente busca otro Dios 
para sentirse cómodo. A veces, cuando no tenemos desolación, podemos tener ídolos. 
“No, estoy bien, con esto con que me las arreglo...”. La tristeza del abandono de Dios 
nunca llega. ¿Qué hace el Señor cuando lo “apartamos” ―con los ídolos― de la vida de 
nuestras comunidades, porque estamos convencidos de que somos suficientes por 
nosotros mismos? En ese momento el ídolo soy yo: “No, me las arreglo…Gracias... No te 
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preocupes, me las arreglo”. Y no se siente esa necesidad del Señor, no se siente la 
desolación de la ausencia del Señor. 
 
¡Pero el Señor es “listo”! La reconciliación que quiere ofrecer al pueblo será una lección 
que los israelitas recordarán siempre. Dios se comporta como un amante rechazado: si 
realmente no me quieres, ¡entonces me voy! Y nos deja solos. Es cierto, podemos salir 
adelante por una temporada, seis meses, un año, dos años, tres años, incluso más. En un 
momento dado, las cosas estallan. Si seguimos solos, esta autosuficiencia estalla, esta 
autocomplacencia de la soledad. Y estalla mal, estalla mal. Pienso en un caso de un buen 
sacerdote, bueno, religioso, lo conozco bien. Era brillante. Si había un problema en 
algunas comunidades, los superiores pensaban en él para resolverlo: un colegio, una 
universidad; era bueno, bueno. Pero era un devoto del “santo espejo”: se miraba tanto. Y 
Dios fue bueno con él. Un día le hizo sentir que estaba solo en la vida, que había perdido 
tanto. Y no se atrevió a decirle al Señor: “Pero he arreglado esto, lo otro, lo otro...”. No, de 
inmediato se dio cuenta de que estaba solo. Y la gracia más grande que el Señor puede 
dar, ―para mí es la gracia más grande―: ese hombre lloró. La gracia de llorar. Lloró por 
el tiempo perdido, lloró porque el santo espejo no le había dado lo que esperaba de sí 
mismo. Y volvió a empezar desde el principio, humildemente. Cuando el Señor se va, 
porque lo echamos, debemos pedir el don de las lágrimas, llorar la ausencia del Señor. 
“Tú no me quieres, así que me voy”, dice el Señor, y con el tiempo pasa lo que le sucedió 
a este sacerdote. 
 

 
 
Volvamos al Éxodo. El efecto es el esperado: «Al oír el pueblo estas duras palabras, hizo 
duelo y nadie se vistió de su galas» (Ex 33, 4). No se le escapa a los israelitas que ningún 
castigo es tan fuerte como esta decisión divina que contradice su santo nombre: «¡Yo soy 
el que soy!» (Ex 3,14): una expresión que tiene un significado concreto, no abstracto, 
quizás traducible como “soy el que está y estará aquí, a tu lado”. Cuando te das cuenta de 
que Él se ha ido, porque tú le has echado, es una gracia sentirlo. Si no te das cuenta, hay 
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sufrimiento. El ángel no es una solución, al contrario, sería el testigo permanente de la 
ausencia de Dios. Por eso la reacción del pueblo es la tristeza. Esto es otra cosa 
peligrosa, porque hay una tristeza buena y una tristeza mala. Allí hay que discernir, en los 
momentos de tristeza: ¿cómo está mi tristeza, de dónde viene? Y a veces es buena, viene 
de Dios, de la ausencia de Dios, como en este caso; otras veces también es una 
autocomplacencia, ¿no es así? 
 

 
 
¿Qué sentiríamos nosotros si el Señor Resucitado nos dijera: continuad si queréis 
vuestras actividades eclesiales y vuestras liturgias, pero no seré yo el que estará presente 
y actuará en vuestros sacramentos? Dado que, cuando tomáis vuestras decisiones, os 
basáis en criterios mundanos y no evangélicos (tamquan Deus non esset), entonces me 
quito totalmente de en medio... Todo sería vacío, sin sentido, no sería más que “polvo”. La 
amenaza de Dios abre la puerta a la intuición de lo que sería nuestra vida sin Él, si de 
verdad Él nos volviera para siempre la cara. Es la muerte, la desesperación, el infierno: 
sin mí no puedes hacer nada. 
 
El Señor nos muestra una vez más, sobre la carne viva del desenmascaramiento de 
nuestra hipocresía, que es realmente su misericordia. Dios revela en el monte a Moisés, 
su Gloria y su santo Nombre: «El Señor, el Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a 
la cólera y rico en amor y fidelidad» (Ex 34, 6). En el “juego de amor” que sigue Dios, 
hecho de ausencia amenazada y presencia recobrada  ―«Yo mismo iré contigo y te daré 
descanso" (Ex 33,14) ― Dios lleva a cabo la reconciliación con su pueblo. Israel sale de 
esta experiencia dolorosa, que lo marcará para siempre, con una nueva madurez: es más 
consciente de quién es el Dios que lo ha liberado de Egipto y es más lúcido para 
comprender los verdaderos peligros del camino (podríamos decir: ¡tiene más miedo de sí 
mismo que de las serpientes del desierto!). Esto está bien: tener algo de miedo de 
nosotros mismos, de nuestra omnipotencia, de nuestra astucia, de nuestro escondernos, 
de nuestro doble juego… Algo de miedo. Si fuera posible, tener más miedo de esto que 
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de las serpientes, porque este es un auténtico veneno. Y el pueblo así está más unido 
alrededor de Moisés y a la Palabra de Dios que éste anuncia. La experiencia del pecado y 
del perdón de Dios es lo que ha permitido a Israel convertirse algo más en el Pueblo que 
pertenece a Dios. Hemos hecho esta liturgia penitencial y hemos experimentado nuestros 
pecados; y decir pecado es algo que nos abre a la misericordia de Dios, porque el pecado 
generalmente se esconde. Ocultamos el pecado no solo a Dios, no solo a nuestro prójimo, 
no solo al sacerdote sino a nosotros mismos. La “cosmética” ha progresado mucho, en 
esto: somos especialistas en camuflar las situaciones. “Sí, pero no dura tanto, se 
entiende...”. Y un poco de agua para lavarse los cosméticos es bueno para todos, para 
ver que no somos tan hermosos: somos feos, feos incluso en nuestras cosas. Pero sin 
desesperarse, porque está Dios, clemente y misericordioso, que siempre está detrás de 
nosotros. Está su misericordia que nos acompaña. 
 

 
 
Queridos hermanos este es el sentido de la Cuaresma que viviremos. En los ejercicios 
espirituales que predicaréis a las personas de vuestras comunidades, en las liturgias 
penitenciales que celebraréis, tened el valor de proponer la reconciliación del Señor, de 
proponer su amor apasionado y celoso. 
 
Nuestro papel es como el de Moisés: un servicio generoso a la obra de reconciliación de 
Dios, un “seguir el juego” de su amor. 
 
Es hermoso el modo en que Dios involucra a Moisés, lo trata realmente como a un amigo: 
lo prepara antes de que baje del monte, advirtiéndole de la perversión del pueblo, acepta 
que haga de intercesor de sus hermanos, lo escucha y le recuerda el juramento que Dios 
hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Podemos imaginar que Dios sonriera cuando Moisés lo 
invitaba a no contradecirse, a no causar una mala impresión a los ojos de los egipcios y a 
no ser menos que sus dioses, a respetar su Santo Nombre. Lo provoca con la dialéctica 
de la responsabilidad: “Tu pueblo, a quien tú, Moisés, has sacado de Egipto”, para que 
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Moisés responde subrayando que no, que el pueblo pertenece a Dios, que fue Él quien lo 
sacó de Egipto. Y este es un diálogo maduro, con el Señor. Cuando vemos que el pueblo 
que servimos en la parroquia, o en cualquier lugar, se ha alejado, tenemos la tendencia a 
decir: “Es mi gente, es mi pueblo”. Si, es tu pueblo, pero vicariamente, por decir así: ¡El 
pueblo es Suyo! Y entonces ir a regañarle: “Mira lo que está haciendo tu pueblo”. Este 
diálogo con el Señor. 
 
Pero el corazón de Dios exulta de alegría cuando escucha las palabras de Moisés: «Con 
todo, si te dignas perdonar su pecado, [...] si no, ¡bórrame del libro que has escrito!» (Ex 
32,32). Y esta es una de las cosas más hermosas del sacerdote, del sacerdote que se 
presenta ante el Señor y da la cara por su pueblo. “Es tu pueblo, no el mío, y Tú debes 
perdonar” ―“No, pero...” ―“¡Me voy! Ya no te hablo. Bórrame” ¡Hacen falta “pantalones” 
para hablar así con Dios! ¡Pero debemos hablar así, como hombres, no como 
pusilánimes, como hombres! Porque esto significa que soy consciente del lugar que tengo 
en la Iglesia, que no soy un administrador, puesto allí para sacar adelante algo de manera 
ordenada. Significa que creo, que tengo fe. Intentad hablar así con Dios. 
 

 
 
Morir por el pueblo, compartir el destino del pueblo pase lo que pase, hasta llegar a morir. 
Moisés no acepta la propuesta de Dios, no acepta la corrupción. Dios finge que quiere 
corromperlo. Y no lo acepta. “No, no cuentes conmigo para esto. Yo estoy con el pueblo. 
Con tu pueblo”. La propuesta de Dios era: «Que se encienda mi ira contra ellos y los 
devore. En cambio haré de ti un gran pueblo» (Ex 32,10). He aquí la “corrupción”. Pero 
¿cómo? ¿Dios es el corruptor? Está intentando ver el corazón de su pastor. Moisés no 
quiere salvarse solo: ya es uno con sus hermanos. ¡Ojalá que cada uno de nosotros 
llegase a esto! Es malo cuando un sacerdote acude al obispo para quejarse de su gente: 
“Ah, no se puede, estas personas no entienden nada, y así, y así... se pierde el tiempo...”. 
Es feo ¿Qué le falta a ese hombre? ¡Tantas cosas le faltan a ese sacerdote! Moisés no 
hace esto. No quiere salvarse a sí mismo porque es uno con sus hermanos. Aquí el Padre 
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ha visto el rostro del Hijo. La luz del Espíritu de Dios ha invadido el rostro de Moisés y ha 
delineado sobre él los rasgos del Crucificado Resucitado, haciéndolo luminoso. Y cuando 
nosotros vamos allí, a luchar con Dios ―incluso nuestro padre Abraham lo había hecho, 
esa lucha con Dios―, cuando vamos allí demostramos que nos parecemos a Jesús, que 
da su vida por su pueblo. Y el Padre sonríe: verá en nosotros la mirada de Jesús que 
murió por nosotros, por el pueblo del Padre, nosotros. Ahora el corazón del amigo de Dios 
se ha dilatado completamente, haciéndose grande ― Moisés, el amigo de Dios―, similar 
al corazón de Dios, mucho más grande que el corazón humano (cf. 1Jn 3, 18). Moisés se 
ha convertido verdaderamente en el amigo que habla con Dios cara a cara (Ex 33,11). 
¡Cara a cara! Esto es cuando el obispo o el padre espiritual le pregunta a un sacerdote si 
reza: “Sí, sí, yo... sí, con la ‘suegra’ me las arreglo ―la ‘suegra’ es el breviario―, sí, me 
las arreglo, rezo, los Laudes, luego...”. No, no. Si rezas, ¿qué significa? Si das la cara por 
tu pueblo ante Dios, si vas a luchar por tu pueblo con Dios, esto es orar para un 
sacerdote. No se trata de cumplir las prescripciones. “Ah, Padre, entonces el breviario ¿ya 
no sirve?” No, el breviario sirve, pero con esta actitud. Tú estás allí, ante Dios y tu gente 
detrás de ti. Y Moisés es también el guardián de la Gloria de Dios, de los secretos de 

Dios. Ha contemplado su gloria 
desde atrás, ha escuchado su 
verdadero Nombre en el monte, ha 
entendido su amor de Padre. 
 
Queridos hermanos, ¡es un gran 
privilegio el nuestro! Dios conoce 
nuestra “vergonzosa desnudez”. 
Me sorprendió tanto cuando vi el 
original de la [Virgen] Odigitria de 
Bari: no es como ahora, un poco 
vestido con las ropas que ponen 
en los íconos los cristianos 
orientales. Es la Virgen con el niño 

desnudo. Me gustó tanto que el obispo de Bari me dio una, me la regalo y la puse allí, 
frente a mi puerta. Y me gusta ―lo digo para compartir una experiencia― me gusta por la 
mañana, cuando me levanto, cuando paso delante, le digo a la Virgen que guarde mi 
desnudez: “Madre, tú conoces toda mi desnudez”. Esto es algo grandioso: pedirle al 
Señor, desde mi desnudez, pedirle que guarde mi desnudez. Ella las conoce todas. Dios 
conoce nuestra "vergonzosa desnudez", y, sin embargo, nunca se cansa de servirse de 
nosotros para ofrecer reconciliación a los hombres. Somos muy pobres, pecadores, y, no 
obstante, Dios nos toma para interceder por nuestros hermanos y para distribuir a los 
hombres, a través de nuestras manos que no son para nada inocentes, la salvación que 
regenera. 
 
El pecado nos desfigura, y sufrimos con dolor esa experiencia humillante cuando nosotros 
mismos o uno de nuestros hermanos sacerdotes u obispos caemos en el abismo sin 
fondo del vicio, de la corrupción o, lo que es peor, del crimen que destruye las vidas de 
otros. Quiero compartir con vosotros el dolor y la pena insoportables que causa en 
nosotros y en todo el cuerpo eclesial la ola de escándalos de los que están llenos los 
periódicos de todo el mundo. Es evidente que el verdadero significado de lo que está 
sucediendo hay que buscarlo en el espíritu del mal, en el Enemigo, que actúa con la 
pretensión de ser el amo del mundo, como dije en la liturgia eucarística al final del 
Encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia (24 de febrero de 2018). Sin 
embargo, ¡no os desaniméis! El Señor está purificando a su Esposa y nos está 
convirtiendo a todos a sí mismo. Nos está haciendo experimentar la prueba para que 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html
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entendamos que sin Él somos polvo. Nos está salvando de la hipocresía, de la 
espiritualidad de las apariencias. Está soplando su Espíritu para devolver la belleza a su 
Esposa, sorprendida en flagrante adulterio. Nos hará bien leer hoy el capítulo XVI de 
Ezequiel. Esta es la historia de la Iglesia. Esta es mi historia, puede decir cada uno de 
nosotros. Y, al final, pero a través de tu vergüenza, seguirás siendo el pastor. Nuestro 
humilde arrepentimiento, que permanece en silencio entre lágrimas ante la monstruosidad 
del pecado y la insondable grandeza del perdón de Dios, este, este humilde 
arrepentimiento es el comienzo de nuestra santidad. 
 

 
 
No tengáis miedo de jugaros la vida al servicio de la reconciliación entre Dios y los 
hombres: no se nos da ninguna otra grandeza secreta que este dar la vida para que los 
hombres puedan conocer su amor. La vida de un sacerdote está marcada a menudo por 
incomprensiones, sufrimientos silenciosos, a veces persecuciones. Y también pecados 
que solo Él conoce. Las laceraciones entre hermanos de nuestra comunidad, la no 
aceptación de la Palabra del Evangelio, el desprecio de los pobres, el resentimiento 
alimentado por las reconciliaciones que nunca hubo, el escándalo causado por el 
comportamiento vergonzoso de algunos hermanos, todo esto puede quitarnos el sueño y 
dejarnos en la impotencia... Creamos, en cambio, en la guía paciente de Dios, que hace 
las cosas a su debido tiempo, ensanchemos nuestros corazones y pongámonos al 
servicio de la Palabra de la reconciliación. 
 
Lo que hemos vivido hoy en esta catedral, propongámoslo en nuestras comunidades. En 
las liturgias penitenciales que viviremos en las parroquias y prefecturas, durante este 
tiempo de Cuaresma, cada uno pedirá perdón a Dios y a los hermanos del pecado que ha 
socavado la comunión eclesial y ha sofocado el dinamismo misionero. Con humildad 
―que es una característica del corazón de Dios, pero que nos cuesta trabajo hacer 
nuestra― confesemos los unos a los otros que necesitamos que Dios nos vuelve a 
moldear vida. 
 
Sed vosotros los primeros en pedir perdón a vuestros hermanos. «Acusarnos a nosotros 
mismos: es un inicio sapiencial, unido al santo temor de Dios» (ibíd.). Será una buena 
señal si, como hemos hecho hoy, cada uno de vosotros se confesará con un hermano, 
incluso en las liturgias penitenciales en la parroquia, ante los ojos de los fieles. 
Tendremos el rostro luminoso, como Moisés, si con la mirada conmovida hablaremos a 
los demás de la misericordia que nos ha sido dada. Es el camino. No hay otro. Veremos al 
demonio del orgullo caer como un rayo del cielo, si en nuestras comunidades se cumplirá 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html
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el milagro de la reconciliación. Sentiremos que somos un poco más el Pueblo que 
pertenece al Señor, en medio del cual Dios camina. Este es el camino. 
 
Y os deseo buena Cuaresma 
Ahora me gustaría agregar algo que me pidieron que hiciera. Una de las formas concretas 
de vivir una Cuaresma de caridad es contribuir generosamente a la campaña “Como en el 
cielo, así en la calle”, con la cual nuestra Caritas diocesana tiene la intención de 
responder a todas las formas de pobreza, acogiendo y apoyando a los necesitados. Sé 
que todos los años respondéis generosamente a este llamado, pero este año os pido un 
mayor esfuerzo para que toda la comunidad y todas las comunidades estén realmente 
involucradas en primera persona. 

 
 
S.E. el cardenal Angelo De Donatis: 
Una palabra para la entrega, ahora, de este folleto: el Papa Francisco nos lo regala. Es el 
volumen que nos acompañará en la Cuaresma, como segunda lectura, como hicimos el 
año pasado: del mismo tamaño que el breviario, así podremos tenerlo cerca. Y ahora, los 
prefectos distribuirán a todos estos volúmenes, quizás se lo podáis llevar a los que no 
están presentes. Gracias. Yo, en nombre de todos, le digo un gracias, realmente de todo 
corazón, por haber venido hoy aquí, como todos los años. Lo que puedo decirle en 
nombre de todos, más allá de las gracias, es que continuamos sosteniéndole con nuestra 
oración diaria. 
 
 
Papa Francisco: 
Lo necesito, necesito la oración. Rezad por mí. Una de las cosas que me gustan de este 
[folleto] es la riqueza de los Padres: regresar a los Padres. Hace poco tiempo, en una 
parroquia de Roma, se presentó un libro “Necesidad de paternidad“, creo que se llama 
así; son todos los textos de los Padres según diferentes temas: las virtudes, la Iglesia... 
Volver a los Padres nos ayuda mucho porque es una gran riqueza. Gracias. 
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Recés de Quaresma 
 
Aquest dimecres hem iniciat el temps de Quaresma, per als cristians és temps de 
preparació per celebrar la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist. La Companyia de 
Jesús, a través del portals web de pregària www.espaisagrat.org i www.pregaria.cat 
proposa aquest any un que ressegueix el camí de dos pelegrins: Ignasi de Loiola, noble 

espanyol del segle XVI que va esdevenir fundador 
dels jesuïtes i Mary Ward, religiosa i pedagoga 
britànica del segle XVII, que fundà una congregació 
religiosa en la que, trencant els esquemes de 
l’època, les religioses treballaven activament, no es 
sotmetien a clausura ni vestien hàbit, fet pel qual va 
ser acusada d’heretgia i fins i tot empresonada. 
 
 Si el recés de Quaresma és una oportunitat per 
aturar-se, i, en definitiva, un itinerari de conversió, el 
camí fet per Ignasi i Mary, el seu mateix itinerari vital, 
pot ajudar-nos a fer una aturada en la nostra vida, 
prendre consciència de tot allò que vivim i ens 
envolta, i veure com ens agradaria respondre-hi. Els 
dos protagonistes d’aquest recés van trobar que la 
seva amistat amb Jesús va canviar la seva manera 
de pensar i van aprendre a deixar anar fins els seus 
somnis més preuats per lliurar la iniciativa de la seva 
vida a Déu.  
 
El Recés ha estat elaborat pel jesuïta Paul Nicholson 

i publicat als portals de pregària de la Companyia de Jesús www.sacredspace.ie i pray-us-
you.go.org. La Companyia de Jesús a Catalunya 
n’ha fet la traducció al català que podeu trobar en la 
seva versión on-line a www.espaisagrat.org i també 
descarregar-lo en pdf a www.pregaria.cat. 
 
Consisteix a 7 sessions de pregària amb una 
introducció, una lectura i uns punts de reflexió. A 
l’inici es donen una sèrie de recomanacions per a 
realitzar-lo, sigui dedicant-hi una estona al dia 
durant el temps de quaresma, o bé trobant un dia 
sencer per fer tot el recés. També és possible 
utilitzar-lo com a guia d’un recés en comunitat. 
 
Recursos i propostes durant la Quaresma 
 
A més del Recés, durant el temps de Quaresma la 
Companyia de Jesús ofereix diversos materials, 
recursos i activitats per viure aquest temps amb sentit i per respondre a la crida als 
cristians del Papa Francesc al seu missatge de quaresma “a encarnar més intensament i 
concretament el misteri pasqual en la vida personal, familiar i social”. Francesc assenyala 
el sentit avui del dejuni, la pregària i l’almoina, recordant que es tracta d’aprendre a 
canviar la nostra actitud amb els altres i amb les criatures, de saber renunciar a la idolatria 
i a l’autosuficiència del nostre jo i de sortir de la niciesa de viure i acumular-ho tot per a 
nosaltres mateixos, creient que així ens assegurem un futur que no ens pertany. 
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Per això, la web www.pregaria.cat inclourà durant aquests dies, continguts marcats per 
aquest temps litúrgic, com les homilies corresponents a les celebracions de Quaresma, o 
els dibuixos de Patxi Fano que visualment ajuden els infants a comprendre l’essencial de 
l’Evangeli de cada diumenge. 
 
Pel què fa a les propostes presencials, destaquem el Recés de Quaresma a la Cova Sant 
Ignasi de Manresa, del 29 al 31 de març, acompanyat pel jesuïta David Guindulain. Es 
realitzarà també aquest any, enmig del temps de quaresma la tradicional vetlla a 
Montserrat i caminada a Manresa, una experiència que precisament connecta amb la 
temàtica del Recés d’aquest anys, ja que recorda la conversió d’Ignasi, que de soldat va 
esdevenir pelegrí. 
 
Convocatòria ja consolidada és l'"Stop de Quaresma", que el jesuïta Francesc Roma 
ofereix a l'Església del Sagrat Cor del carrer Casp de Barcelona. Es tracta d'una trobada a 
l'entorn de la música, el silenci, la reflexió i la pregària, que tindrà lloc els dies 25 i 26 de 
març, des de les 19:30h fins a les 20.45h 
 
Els qui prefereixen un suport en text tradicional per acompanyar el temps de quaresma, 
poden recórrer al llibre "Tornar a Déu", publicat per l'editorial Claret, una guia per pregar 
amb els Evangelis del temps de Quaresma i fins a la Setmana Santa i amb els comentaris 
a aquests evangelis publicats al web “espaisagrat.org”.  
 
Podreu anar trobant la informació i convocatòries actualitzades de les diverses activitats a 
la nostra agenda.  
 
Més informació: http://jesuites.net/reces-de-quaresma-peregrinant-al-costat-dignasi-de-
loiola-i-mary-ward 
 
 
 
 
 
UNA MOLT BONA NOTÍCIA: si Déu vol, el 
proper dia 17 de març, diumenge, fra Josep 
Maria Valls i Anguera, ofm, frare de la 
nostra comunitat de Sant Antoni de Pàdua, 
missioner a la selva del Perú i a l’Argentina, 
i un dels fundadors de la nostra presència 
franciscana a Sabadell l’any 1949, 
celebrarà els seus 100 anys de vida.  
 

Ell ens convida a tots a donar gràcies a Déu 
en la missa solemne de les 13h d’aquell 
diumenge, missa que presidirà el Vicari 
provincial fra José Mª Sainz, acompanyat 
per fra Josep Maria i d’altres frares de la 
comunitat. Felicitem ja el nostre germà 
Josep Maria Valls i donem gràcies a Déu 
pels dons que li ha concedit. El Ministre 
Provincial fra Juan Carlos Moya, vindrà a la 
Vigília a felicitar-lo. 

Fra Josep Maria Valls i Anguera, OFM : Un centenari 
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ENTREVISTA A PEPA TORRES 

 

«La de Jesús és una memòria perillosa que tendim a domesticar» 

Pepa Torres, religiosa, teòloga i activista 
 
CatalunyaCristiana 
JOAN ANDREU PARRA 
10 març 2019 
 
Orgullosa de viure arromangada al barri 
madrileny i pluriètnic de Lavapiés, la 
religiosa Pepa Torres López el 
reivindica, malgrat les amenaces de 
l’especulació immobiliària i del 
mercadeig turístic, com «un lloc de 
creativitat social i resistència davant la 
lògica excloent del sistema». Des 
d’aquest espai «que mou a l’amor polític 
i a reconèixer que les llavors de 
l’Evangeli s’estenen més enllà de 
l’Església», Torres publica regularment 
les seves reflexions al blog 
http://pepatorresperezblogspot.com/ o 
en llibres, com Decir Haciendo. Crónicas 
de periferias (San Pablo, 2017).  
 
La veiem implicada en mil i una lluites. Quines són les seves causes?  
La meva causa és la vida, contemplada des de la perspectiva dels i de les empobrides i 
instada des d’aquí al cant o al crit comunitari. Al cant de la bellesa, la bondat, l’amor, la 
creativitat, la resistència en les perifèries socials i existencials, però també al crit col·lectiu, 
que es rebel·la i cerca alternatives en comú a la injustícia, a la violència estructural, al 
desamor humà. Aquesta passió té la font en l’esperança i l’alegria que brollen en 
descobrir Crist «novament encarnat » compartint les lluites i els somnis dels i les 
descartables avui al nostre món.  
 
Vostè anota que «els nostres barris tenen fam d’acollida, de llar, de 
reconeixement». Per on cal començar a recosir-los? 
 Per la cura de la convivència i les relacions de veïnatge, per construir en comú des de 
necessitats on coincidim: habitatge, comunitarietat davant la soledat i individualisme, etc. 
La relació és el punt de partida de l’organització. 
 
Fa més de deu anys que vostè conviu amb religioses de diferents congregacions en 
un pis. 
El nostre projecte de vida de Lavapiés —tant la meva congregació, les Apostòliques del 
Cor de Jesús, com de les Dominiques de l’Ensenyança— se sosté en una opció clara per 
l’inter i en el desig de teixir comunitat des de la diversitat de la realitat migrant i els 
moviments socials. Vivim temps de sinergies i no de franctiradors. En la vida religiosa i en 
l’Església, però, de vegades ens trobem massa tancats en allò nostre, com si això fos 
garant de la identitat. Exposar la identitat a la trobada, el contrast, el diàleg i la vida 
compartida amb diferents, l’enriqueix i la revitalitza. 
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Seria traslladable a la realitat conventual, actualment minvant?  
Un dels grans reptes que tenim avui les comunitats religioses i cristianes és acollir la 
diversitat, com a epifania de Déu. La qual cosa comporta una opció decidida per participar 
de la dinàmica de l’inter (intercultural, interreligiós, intergeneracional, intercongregacional) 
i l’aposta per noves formes de comunitat i missió compartida no per preservar les nostres 
institucions sinó per donar la vida del món començant pels últims. 
 

 
 
Vostè és molt crítica amb l’Europa fronterera i hi contraposa «l’acollida i 
l’hospitalitat com a signes profètics, avui, amena-çats i sancionats de múltiples 
formes».  
L’actual política de fronteres és un pecat estructural perquè com assenyala Mons. Agrelo 
són nínxols de mort i de violació de drets humans. Són la paràbola màxima del 
capitalisme basada en el fet que unes vides valen i d’altres no i expressió suprema de la 
«globalització de la indiferència». Com a cristians i ciutadans hem d’exigir polítiques on 
cap persona no sigui declarada il·legal, polítiques centrades en l’hospitalitat, el 
reconeixement dels drets humans, el dret a la lliure circulació de persones, però també el 
dret a no migrar. 
  
Què cal fer des de la quotidianitat per modificar aquesta deriva?  
Cal fer un treball de sensibilització educativa i social constant i potent sobre les persones 
migrants no com a amenaça sinó com a oportunitat, de cara a superar prejudicis i 
estereotips i a afavorir la convivència. La diversitat ja és un fet i està amenaçada per 
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l’ombra del racisme, la xenofòbia o la violència institucional. El món és únic i és la casa 
comuna; per això hem de lluitar contra la mercantilització i espoli, una de les causes de 
les migracions.  
 
L’esperança contagiosa dels empobrits 
 
La seva frase, la que la defineix, és «l’amor existeix», coexistint «amb el mal, la 
injustícia, la inhumanitat cruel i la violència». Què és el que més l’admira?  
Em sorprèn sempre la insubornable esperança de les persones més empobrides, 
especialment dels i les migrants. És una esperança contagiosa que et fa descobrir que la 
impotència sempre és induïda. També em sorprèn la força d’allò comú per fer de la 
vulnerabilitat potència. Això és una cosa que sempre commou, per exemple, quan dono 
suport per evitar un desnonament...  
 
En el llibre vostè es pregunta, l’hi pregunto, «com des-domesticar avui l’Evangeli 
(...) per continuar acollint i donant a llum, amb altres, la Bona Notícia?»  
Com diria sant Ignasi, des del «molt examinar la realitat», no només amb el cap sinó 
també amb els peus, és a dir, amb la disposició de voler abandonar les nostres zones de 
confort i atrevint-nos a qüestionar-nos comunitàriament: On som? Amb qui estem? Com 
estem? A qui ens apropen i de qui ens allunyen els nostres estils de vida i relació? 
 
Un Papa que recupera els «nos» evangèlics 
 
Amb quina Església somia al final del pontificat de Francesc? 
El meu somni és una Església pobra entre els pobres i una església sense clericalisme. 
Una Església més ministerial i sinodal, en què les dones tinguem accés a la plenitud de 
ministeris i deixem de ser reconegudes només com a mà d’obra i on l’autoritarisme sigui 
substituït per la participació i la circularitat. Una Església desvinculada del poder econòmic 
i amb sensibilitat també de dona, fonamentada en relacions de justícia i de tenir cura i 
identificada de manera real amb les perifèries. Una església compromesa contra la 
feminització de la pobresa i la violència contra les dones dins i fora d’ella.  
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En el seu discurs incorpora sovint la desobediència civil i la no-violència activa 
davant la injustícia. L’Església es troba còmoda en aquesta actitud?  
La memòria de Jesús és una memòria perillosa que tendim a domesticar. En la realitat i 
en la vida cristiana se’ns ha educat més en el valor del sí, que en el del no. Però 
l’Evangeli sempre és una instància crítica davant del poder i a l’«això és el que hi ha». 
Jesús de Natzaret va ser un profeta del no, per això es va fer enormement incòmode als 
poders dominants. També el papa Francesc ens insta a recuperar els nos evangèlics: no 
a una economia de l’exclusió, no a la nova idolatria dels diners que governa en lloc de 
servir, no a la inquietud que genera violència.  
 

 
 
Es refereix a la «gran prova que constitueix la incorporació del feminisme i les 
cures en el pensament social i teològic». Quan ho veurem? 
Hi estem treballant, però no caurà del cel. Les passes que fem són fruit de l’organització, 
les reivindicacions, les propostes i les pràctiques de les dones i dels homes crítics amb el 
patriarcat. Per exemple, tenir cura no és un atribut específic de les dones, sinó un valor 
universal a recuperar en els àmbits privats, socials i polítics. La reciprocitat i la mutualitat 
en les relacions entre gèneres són assignatures pendents en les nostres societats i en les 
esglésies. En aquest sentit, és urgent beure de la font de la teologia feminista i aplicar la 
categoria gènere, no com una ideologia, sinó com un instrument d’anàlisi i transformació 
de la realitat. 
 
 

Religioses que s’empelten en els barris populars 

«De les meves àvies Saturnina i Araminta em ve la resiliència i el desig de canvis en la 
vida de les dones, i de la meva mare la creativitat, la imaginació i el desig de llibertat. Del 
meu pare em ve la passió per la lectura i l’escriptura, l’honradesa i el sentit reflexiu de la 
vida i la generositat.» Pepa Torres ens detalla quines són les coordenades biogràfiques 
d’una dona lluitadora contra les fronteres i la precarietat que també preserva espais vitals 
per a la docència i la reflexió. 

Els seus somnis adolescents d’exercir com a advocada o escriptora van canviar «quan em 
vaig trobar amb la realitat de l’exclusió al barri de Tetuán a Madrid, a la dècada dels 70-
80». Això la va dur a les Apostòliques del Cor de Jesús, «una congregació amb una opció 
clara per les perifèries». A Pepa Torres també li va canviar la vida conèixer les comunitats 
religioses inserides als barris: «Dones normals però amb una profunda experiència de 
Déu, que les duia a descobrir-lo en la quotidianitat, a estar amb la gent més empobrida i 
inquieta. Que treballaven com a dones de fer feines, temporeres al camp o a les fàbriques 
i des d’aquí teixien vincles d’amistat i organització amb la gent. Em va seduir la seva 
forma de vida i un dia em vaig adonar que així volia que fos la meva.» 
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«la protecció dels menors » 

 

Zollner demana a les diòcesis que escoltin les víctimes 

El teòleg veu la jerarquia de l’Església molt a la defensiva 
 
La Vanguardia 8 Mar 2019 
CARLOS NOVO 
 
El jesuïta i teòleg alemany Hans Zollner, membre de la comissió del Vaticà per a la 
protecció de menors i president del Centre per a la Protecció de Menors de la Pontifícia 
Universitat Gregoriana, va demanar ahir a les diòcesis espanyoles que engeguin la seva 
pròpia investigació sobre els casos d’abusos sexuals a menors al si de l’Església amb 
independència que la Conferència Episcopal Espanyola no tingui competències per exigir-
ho. “Aquest tipus d’estudis són un pas de coratge i valentia. Si els líders de l’Església no 
prenen la iniciativa, tots els catòlics corrents a les parròquies i les escoles tenen la 
possibilitat d’actuar i crear centres d’escolta per a les víctimes dels abusos. Si hi ha un 
bon nivell d’escolta a la base, els líders de l’Església no tindran cap altra opció que seguir 
els seus passos, perquè la pressió de l’opinió pública serà tan gran que ningú (cap 
diòcesi) no podrà quedar-se’n fora”, va assenyalar en una roda de premsa a la seu 
madrilenya de la Universitat Pontifícia de Comillas. 
 
Zollner va esquivar parlar amb detall de la situació dels abusos a l’Església espanyola. 

“Vaig arribar dimecres a les cinc de la tarda i 
no estic gaire informat. Sé que hi ha uns 
cinquanta casos documentats, però per 
l’experiència d’altres països sé que n’hi deu 
haver moltíssims més. En qualsevol cas, una 
investigació d’aquest tipus serà 
necessàriament limitada, perquè no totes les 
víctimes volen denunciar el seu cas ni ser 
reconegudes com a tals ni rebre 
compensacions econòmiques. Moltes només 
volen ser escoltades. Això els cura les ferides”, 
va comentar. 
 

EMILIO NARANJO / EFE Hans Zollner a la Universitat Pontifícia de Comillas 

 
Pel jesuïta bavarès, que va formar part de la comissió que va organitzar la cimera 
antipederàstia del febrer al Vaticà, el principi de la solució dels abusos a menors dins de 
l’Església és enfrontar-se al problema i deixar de banda l’actitud defensiva. 
 
En una conferència que Hans Zollner va impartir dimecres a la tarda a l’aula magna de la 
Pontifícia de Comillas, davant unes 500 persones, va anar més enllà i va demanar a 
l’Església un canvi d’actitud. “És molt trist dir-ho, però la gent no troba aquesta 
misericòrdia dels que proclamen l’Evangeli. Hem de canviar d’actitud. La paraula que ens 
falta és cor. L’Església hauria de ser exemple de compassió, empatia i caritat, però es 
comunica al revés: una actitud defensiva, incapaç de viure amb els que han patit. Molts 
bisbes pensen que la tempesta passarà sense causarlos danys, però s’equivoquen. Si no 
hi ha signes de canvi a l’Església, continuarà augmentant la desconfiança en el lideratge 
dels bisbes, dels cardenals i del Papa mateix”, va afirmar taxatiu. 
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El jesuïta creu que els catòlics de base poden prendre la iniciativa i crear centres d’escolta 
l’Evangeli. Hem de canviar d’actitud. La paraula que ens falta és cor. L’Església hauria de 
ser exemple de compassió, empatia i caritat, però es comunica al revés: una actitud 
defensiva, incapaç de viure amb els que han patit. Molts bisbes pensen que la tempesta 
passarà sense causarlos danys, però s’equivoquen. Si no hi ha signes de canvi a 
l’Església, continuarà augmentant la desconfiança en el lideratge dels bisbes, dels 
cardenals i del Papa mateix”, va afirmar taxatiu. 
 
Com a símbol de canvis en el papat actual i com a resultat de la cimera antipederàstia de 
Roma, Zollner assegura que el Vaticà implementarà, d’aquí unes setmanes, la supressió 
del secret pontifici respecte als casos d’abusos sexuals, aclarirà la llei del 2016 per 
perseguir els encobridors i elaborarà un vademècum perquè tots els bisbes sàpiguen què 
han de fer en cas de rebre acusacions d’aquest tipus. 
 
 

Las heridas nunca prescriben 

· Testimonio de una mujer europea víctima de abusos · 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
23 de Febrero de 2019 
 
Publicamos la traducción al español del testimonio que se presentó durante la cumpre 
para la protección de los menores en el Aula nueva del Sínodo el viernes 22 de febrero de 
una mujer europea víctima de abusos. 
 
Buenas tardes, quería contarles de cuando era una niña. Pero es inútil hacerlo porque 
cuando tenía 11 años un sacerdote de mi parroquia destruyó mi vida. Desde ese 
momento yo, que adoraba los colores y hacia piruetas en los campos, sin 
preocupaciones, no he existido más. 
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En cambio quedan marcadas en mis ojos, en los oídos, en la nariz, en el cuerpo, en el 
alma todas las veces en las que él me bloqueaba a mí, niña, con una fuerza sobrenatural: 
yo me paralizaba, me quedaba sin respirar, salía de mi cuerpo, buscaba 
desesperadamente con los ojos una ventana para mirar hacia afuera, esperando que todo 
terminara. Pensaba: «si no me muevo, de repente no sentiré nada; si no respiro, de 
repente podría morir». 
 
Cuando terminaba, yo me volvía a apropiar de aquello que era mi cuerpo, herido y 
humillado y hasta me iba creyendo haberme imaginado todo. Pero ¿cómo podía yo, niña, 
entender aquello que había ocurrido? Pensaba: «¡seguramente habrá sido culpa mía!» o 
«¿me habré merecido este mal?» 
 
Estos pensamientos son las más grandes laceraciones que el abuso y el abusador te 
insinúan en el corazón, más que las mismas heridas que te marcan el cuerpo. Sentía que 
ya no valía nada, ni siquiera que existía. Solo quería morir: lo he intentado... no lo he 
logrado. 
 
Los abusos continuaron por 5 años. Nadie se dio cuenta. 
 
Yo no hablaba, pero mi cuerpo comenzó a hacerlo: problemas alimenticios, varias 
hospitalizaciones: todo gritaba mi malestar, pero yo, completamente sola, callaba mi dolor. 
Todo esto era atribuido al ansia por la escuela en donde de improviso, me iba muy mal. 
 
Luego, vino el primer enamoramiento... mi corazón que late y se emociona en lucha con el 
mismo corazón que se detiene por el terror vivido; gestos de ternura contra actos de 
fuerza: un paragón insostenible. La consciencia: ¡una realidad insoportable! Para no 
hacerme sentir el dolor, el asco, la confusión, el miedo, la vergüenza, la impotencia, el no 
ser adecuada, mi mente ha removido los hechos ocurridos, ha anestesiado mi cuerpo 
colocando distancias emotivas con respecto a todo aquello que vivía causando en mí 
enormes daños. 
 
A los 26 años tuve mi primer parto: flash back e imágenes me volvieron a traer todo a la 
mente. El parto bloqueado; mi hijo en peligro; la lactancia convertida en algo imposible por 
los recuerdos terribles que afloraban. Creía enloquecer. Entonces me confié con mi 
marido, confianza después usada en mi contra durante la separación, cuando, a causa del 
abuso sufrido, él pedía que me fuese quitada la patria potestad por ser una madre 
indigna. Luego la escucha paciente de una querida persona y el coraje de escribir una 
carta a aquel sacerdote finalizada con la promesa de no dejarle nunca más el poder de mi 
silencio. 
 
Desde entonces, hasta hoy, continúo un durísimo recorrido de reelaboración que no tiene 
atajos, que requiere una enorme constancia para reconstruir en mí identidad, dignidad y 
fe. Un camino que se hace mayormente en soledad y si es posible, con la ayuda de algún 
especialista. El abuso crea un daño inmediato, pero no solamente eso: es más difícil 
hacer las cuentas cada día, con aquello vivido que te invade y se presenta en los 
momentos más improbables. Deberás convivir con eso... ¡siempre! Solo puedes aprender, 
si lo logras, a hacerte herir menos. 
 
Dentro de ti conviven una infinidad de preguntas a las que no encontrarás respuesta, 
¡porque el abuso no tiene un sentido! «¿Por qué a mí?», me preguntaba, y no 
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seguramente porque habría preferido que le pase a otro, porque lo que yo he sufrido ¡es 
mucho para cualquier otro! 
 
O sino: «Dios, ¿dónde estabas?»... ¡Cuánto he llorado haciéndome esta pregunta! No 
tenía más confianza ni en el Hombre ni en Dios, en el Padre-bueno que protege a los 
pequeños y a los débiles. Yo, niña, ¡estaba segura que nada malo podría venir de un 
hombre que “perfumaba” a Dios! ¿Cómo podían las mismas manos, que a tanto habían 
llegado sobre mí, bendecir y ofrecer la Eucaristía? Él adulto y yo niña... se había 
aprovechado de su poder además que de su rol: ¡un verdadero abuso de fe! 
 
Y no por ultimo: «¿Cómo hacer para superar la rabia y no alejarse de la Iglesia después 
de tal experiencia sobre todo frente a la gravísima incoherencia de todo lo predicado y 
cuanto actuado por mi abusador, pero también de aquel que, de frente a estos crímenes, 
ha minimizado, escondido, silenciado, o peor aún no ha defendido a los pequeños, 
limitándose mezquinamente a mover a los sacerdotes para que hagan daño en otras 
partes?» Frente a esto, nosotros víctimas inocentes, sentimos más grande el dolor que 
nos ha matado: ¡también esto es un abuso a nuestra dignidad humana, a nuestra 
consciencia, así como a nuestra fe! 
 
Nosotros víctimas, si logramos tener la fuerza de hablar o de denunciar, tenemos que 
encontrar el valor de hacerlo sabiendo que nos arriesgamos a no ser creídos o a tener 
que ver que el abusador se libra al final con una pequeña pena canónica. ¡Esto no puede 
y no debe más ser así! 
 
He necesitado 40 años para encontrar la fuerza de la denuncia. Quería romper el silencio 
del que se nutre toda forma de abuso; quería volver a partir de un acto de verdad, 
descubriendo después que este acto ofrecía también una oportunidad a quien había 
abusado de mí. 
 
He vivido el proceder de la denuncia con un costo emotivo muy alto: hablar con seis 
personas de gran sensibilidad, pero solo hombres y por lo demás, sacerdotes, ha sido 
difícil. Creo que una presencia femenina sería una atención necesaria e indispensable 
para acoger, escuchar y acompañar a nosotros víctimas. 
 
El que se me crea y la sentencia, en todo caso, me ha dado un dato real: aquella parte de 
mí que siempre ha esperado que el abuso no hubiese jamás ocurrido, se ha tenido que 
rendir, pero al mismo tiempo ha recibido una caricia: yo ahora sé que soy otra cosa, a 
parte del abuso que he sufrido y las cicatrices que tengo. 
 
La Iglesia puede estar orgullosa de la posibilidad del proceder en derogación a los 
tiempos de la prescripción (derecho negado por la justicia italiana), pero no del hecho de 
reconocer como atenuante, para quien abusa, de la entidad del tiempo transcurrido entre 
los hechos y la denuncia (como en mi caso). ¡La víctima no es culpable de su silencio! El 
trauma y los daños sufridos son así de mayores cuando más largo es el tiempo del 
silencio, que la víctima transcurre entre el miedo, la vergüenza, la remoción y el 
sentimiento de impotencia. Las heridas jamás prescriben, ¡es más! Hoy yo estoy aquí, y 
conmigo están todos los niños y las niñas abusados y abusadas, las mujeres y los 
hombres que intentan renacer de sus heridas pero, sobre todo, también está quien lo ha 
intentado y no lo ha conseguido, y desde aquí, y con ellos en el corazón, tenemos que 
volver a partir juntos. 
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“La víctima és l’heroi del nostre temps” 

Tinc 50 anys. Vaig néixer a Roma i visc a Milà. Soc professor de Literatura Comparada a 
Bèrgam i escric al  ‘CorrieredellaSera’. Visc en parella. Sense fills. En política fa un vent 
molt lleig. Tots els valors de la modernitat estan en discussió: l’autonomia, la capacitat de 
raonar. Sense creences 

Daniele Giglioli, assagista, analitza la cultura de la víctima 

IMA SANCHÍS. LA VANGUARDIA 
DIMCRES, 6 MARÇ 2019 
 
Diu que la víctima és l’heroi del nostre temps...  
Sí, ser víctima té privilegis: atorga prestigi, identitat, drets, exigeix ser escoltat, promet 
reconeixement.  
 
Immunitza contra la crítica? 
Garanteix la innocència, perquè la víctima no ha fet, li han fet; no actua, pateix i reivindica. 
És una paradoxa. 
 
És més que això, espanta, confon... 
La víctima no té necessitat de justificar-se i aquest és el somni del poder, una posició 
estratègica. De fet, establir qui és més víctima és el pretext de totes les guerres, i la idea 
de la qual parteixen els moviments populistes.  
 

 
 
Posi’m un exemple.  
Jo visc a la Llombardia, la regió més rica d’Itàlia que ha volgut independitzar-se 
argumentant que nosaltres som víctimes del sud, dels que no treballen i hem de mantenir. 
Per sort el poder encara és criticat. A Itàlia el 60% vota per partits que han adoptat la 
retòrica de la víctima, al nord diuen que som víctimes dels emigrants. L’italià ric es 
considera víctima dels que venen de l’Àfrica, com Donald Trump dels hispans pobres o els 
promotors de l’independentistes català es consideren víctimes d’Espanya. 
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El poder, somiqueja?  
Ningú no es postula per al poder sense dir 
que és víctima d’alguna cosa: d’Europa, 
dels extracomunitaris, de la banca...  
 
Així doncs, tots som víctimes del 
victimisme?  
A mi la víctima m’interessa com a 
símptoma de l’ostentació de la debilitat i 
com a substitut de la reivindicació de les 
nostres vàlues. Històricament el moviment 
obrer no deia“ nosaltres som les 
víctimes”, sinó: “Nosaltres som els que 
fem la riquesa i per tant tenim dret a 
governar”. 
 
La modernitat és filla de la revolució. 
Sí, de la Revolució Francesa, de 
l’anglesa, de l’americana... El mite 
fundacional de la modernitat és 
revolucionari, totes les nostres 
constitucions són revolucionàries. I ara 
estem en un temps contrarevolucionari.  
 
Cert.  
El victimisme perpetua el dolor i conrea el 
ressentiment. La idea sana és eliminar el 
dolor, el dolor del teu pare, dels teus 
avantpassats. Les persones que han patit 
per nosaltres ho han fet perquè fóssim feliços, no perquè continuéssim el seu dolor, és 
una paradoxa.  
 
Per tant, tenim la víctima autèntica i la falsa víctima. 
I és difícil distingir-les. Molts hereus de grups que van ser victimitzats pretenen tenir més 
drets que la resta. 
 
Víctimes hereditàries?  
Sí, perquè no són ells les víctimes, ho van ser els seus avantpassats que en realitat no 
pretenien tenir més drets, sinó simplement ser iguals a la resta. A Israel molts joves es fan 
tatuar el número del camp de concentració de l’avi.  
 
I perquè ha triomfat el victimisme?  
Perquè omple un buit de sentit, d’identitat. Tots sabem que la nostra identitat és un 
patchwork, és líquida com diu el sociòleg Zygmunt Bauman, sense estructures fixes. Però 
la víctima té una identitat fixa, definida, precisa, sòlida: em van fer tal cosa, i això em 
garanteix identitat, ser escoltat i respectat.  
 
Però té grans desavantatges.  
És un paradigma paralitzant. Ser víctima ens impedeix d’arribar a la majoria d’edat. Totes 
les èpoques fecundes han vist el món com una gegantina muntanya de problemes i han 
dit: “Ara jo els resoldré”. Ho han fet bé o malament, però la idea sempre ha estat: “Jo he 
vingut al món a resoldre aquest problema”.  
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La responsabilitat és meva.  
Sí, i això és l’adultesa, el que Bertolt Brecht deia en una poesia: “No esperis cap resposta 
que no sigui la teva”. El menor, com la víctima, és irresponsable, no té resposta, espera 
que la resposta vengui de fora.  
 
Ja no confiem en l’acció.  
Estàvem acostumats que l’heroi fos algú que actuava, que feia alguna cosa bona. El segle 
XX ens va fer pensar que tots érem protagonistes de la història, però ara vivim en un estat 
d’impotència.  
 
Però hi ha molts moviments socials...  
Són hobbies per a rics, evitar els plàstics o apostar pel comerç de proximitat és car, els 
pobres van a comprar al supermercat més barat. A tot el món els del centre de les ciutats 
defensen bons sentiments d’esquerra, a les perifèries són populistes. 
 

 
Com es deixa de ser víctima? 
Qui actua mai no és víctima. El combatent, encara que hagi perdut, encara que hagi mort, 
no és una víctima, és algú que ha pres les seves pròpies decisions. La vida no va sempre 
bé.  
 
Europa ha viscut 70 anys d’abundància.  
Ha estat el lloc més ric del món, ple de drets civils, socials, de riquesa... i donem per 
descomptat que són drets nostres, però no són drets, són lluites, conquestes, i pot acabar 
en qualsevol moment. Les dones saben molt bé que la lluita no acaba mai.  
 
Cal mirar cap endavant? 
Sí. La víctima sempre està lligada al passat, a una cosa que li van fer. Per contra, el que 
actua sempre ho fa cap endavant. Es pot recomençar, dir que no importa el que m’han fet, 
el que importa és el que jo faré a partir d’ara, les dues coses són certes, depèn d’on posis 
l’accent. 
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Contra el secretisme a les organitzacions 

En benefici de les institucions, i en benefici de tots, caldria erradicar de totes les 
institucions aquesta cultura que ajuda a mantenir petits, o no tant petits, feus oligàrquics i 
promou la impunitat. 

EL MATÍ DIGITAL 
Carles Armengol 10/03/2019 
 
El secretisme imperant en moltes 
organitzacions té conseqüències 
perverses. S’ha parlat a bastament del 
abusos. Aquí voldria incidir en altres 
conseqüencies d’aquest tret de la cultura 
institucional. 
 

L’encobriment és el delicte i el gran mal 
atribuïble directament a la institució eclesial 
en l’afer dels abusos. Allò que són 
conductes individuals aberrants esdevé 

una crisi institucional precisament pel clima d’encobriment, i conseqüent impunitat, que la 
propi institució ha propiciat. 
 

No és un mal exclusiu de l’Església, sinó pròpia de totes les institucions molt 
jerarquitzades, amb poca renovació de càrrecs i amb poca cultura de transparència. El 
secretisme que és propi d’aquest tipus d’organitzacions fomenta el clima que permet, 
àdhuc promou, l’encobriment. 
 

La voluntat d’aparentar una perfecció, fora de l’abast de qualsevol obra humana, i el pànic 
a qualsevol escàndol públic porta a una cultura que afebleix la pròpia institució. Quantes 
vegades devem haver sentit que “la roba bruta és renta a casa” o que “el nostre mal no 
vol soroll”? 
 

El secretisme és una cultura que fa vulnerable la institució però vol protegir els seus 
dirigents i així es perpetua i pot arribar a encobrir delictes tan greus com la pederàstia. 
 

Sense arribar a aquests extrems, les males pràctiques que genera aquesta cultura són 
constants. Per evitar un pretès escàndol, no s’actua contra els administradors davant 
situacions greus de mala gestió, sense escatir si hi ha hagut o no administració deslleial. 
Pèrdues quantioses, acumulació de deutes, remuneracions desproporcionades, 
contractació desavantatjosa per a la institució amb tercers o contractes blindats poden 
passar per alt o s’hi passa de puntetes. 
 

Potser s’estan encobrint delictes o potser es tracta només de comportaments poc ètics. 
Però en qualsevol cas es solen tancar amb algun canvi de direcció o el trasllat de la 
persona implicada i tirant-hi molta terra a sobre, però sense cap sanció ni denúncia. 
 

Costa entendre per què perviu aquesta cultura clarament perjudicial per a la institució. 
Darrere la por de l’escàndol també es deu amagar la por a quedar en evidència dels 
responsables superior o dels que haurien d’exercir una supervisió sobre aquestes 
pràctiques. Tot plegat no fa sinó teixir unes relacions de complicitat en favor de pocs i 
prescindint dels interessos de la institució. 
 

En benefici de les institucions, i en benefici de tots, caldria erradicar de totes les 
institucions aquesta cultura que ajuda a mantenir petits, o no tant petits, feus oligàrquics i 
promou la impunitat. 
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El silenci 

PILAR RAHOLA 
LA VANGUARDIA. DISSABTE, 9 MARÇ 2019 
 
 He seguit el judici a Lió contra el cardenal Philippe Barbarin, acusat d’haver ocultat els 
abusos comesos sobre uns nens per un capellà de la seva arxidiòcesi. Aquest dijous s’ha 
conegut la sentència: sis mesos de presó –exempts de compliment si no hi ha 
reincidència– i la indemnització simbòlica d’un euro a cadascuna de les vuit víctimes que 
ho havien denunciat. És a dir, Barbarin no ha estat condemnat per acció, sinó per 
omissió, una omissió 
que esdevé 
complicitat amb la 
maldat de la 
pederàstia. La culpa 
del silenci.  
 
Els fets jutjats són un 
calc de milers d’altres 
abusos que, al 
trencarse el silenci 
secular que convertia 
en impunes els 
pederastes, han 
erosionat brutalment 
la credibilitat de la jerarquia catòlica. En aquest cas, es tracta d’uns abusos comesos fa 
més de 25 anys pel capellà pederasta Bernard Preynat. Segons el testimoni de Barbarin, 
el cardenal no va conèixer els fets fins al 2014, quan una de les víctimes li va explicar 
directament el que havia patit, i, en tenirne coneixement, es va activar el tradicional 
procés d’encobriment que ha permès tanta impunitat: va trigar uns mesos a avisar el 
Vaticà; el Vaticà va recomanar “allunyar el capellà de la parròquia” i evitar l’escàndol; el 
cardenal s’ho va pensar uns mesos més... Al final, Preynat va estar anys abusant de 
nens, i quan es va conèixer la seva perversió, dues dècades després, només va ser 
allunyat de la parròquia, sense cap altra represàlia. Si no hagués estat per la denúncia de 
l’associació de víctimes La Parole Libérée, aquest nou escàndol no hauria arribat a judici.I 
encara que Preynat va sortir sense cap càstig, perquè els seus fets han prescrit, no així la 
culpa d’encobriment del cardenal, per haver conegut els fets el 2014. Qui també s’ha 
deslliurat, fins i tot d’exposició pública, ha estat l’espanyol Luis Ladaria Ferrer, prefecte de 
la Congregació de 
la Doctrina de la Fe, l’home que va imposar “silenci” i va “evitar l’escàndol” al mateix 
Barbarin. El Vaticà va rebutjar la seva compareixença en el judici al∙legant “immunitat 
diplomàtica”. No ha estat, doncs, la sentència ideal per reparar una mica el dolor de les 
víctimes, però té una gran importància simbòlica: per primera vegada un cardenal és 
acusat i sentenciat per no haver denunciat els fets. Com que, a més, aquell silenci venia 
ordenat pel Vaticà, la sentència també recau, simbòlicament, en la Santa Seu.  
 
Sense cap dubte, aquest és el camí: assenyalar aquells que, des de les jerarquies 
eclesiàstiques, van emparar els pederastes, perquè van tractar com a simple “pecat” –i de 
vegades, ni això– el que era pur delicte. I a partir d’aquest capteniment, la sotana es va 
convertir en el blindatge més eficaç per a la impunitat. És cert que el papa Francesc, amb 
la seva decisió que tot abús sigui denunciat, sembla voler canviar el paradigma, però són 
les sentències com la de Lió les que trencaran definitivament la impunitat. 
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II Cursa Vertical Montserrat 

 
Dimecres 20 de març, de 9.30 a 14.30h, diferents grups actuants 
en una emergència explicaran els seus àmbits competencials i 
els protocols d’intervenció 

 
A l’activitat, que s’emmarca en la II Cursa Vertical Montserrat del dissabte 23 de març als 
funiculars de Montserrat, hi intervindran representants de Bombers de la Generalitat, 
Mossos d’Esquadra i Agents Rurals 
 
Montserrat, març de 2019. Dimecres vinent, 20 de març, de 9.30 a 14.30h, se celebrarà a 
l’Hotel Abat Cisneros de Montserrat una jornada tècnica dedicada a la seguretat a la 
muntanya, en la qual participaran representants de diferents cossos operatius que 
intervenen en cas d’una emergència en aquest tipus d’entorn natural. A la primera part de 
la jornada es podran conèixer els testimonis del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels 
Bombers de la Generalitat, del Grup de Rescat de Muntanya dels Bombers d’Andorra, de 
la Unitat d’Intervenció en Muntanya dels Mossos d’Esquadra, dels Equips de Resposta 
Immediata en Emergències de la Creu Roja i del Grup de Suport de Muntanya dels 

Agents Rurals. A la segona part hi 
prendran part representants dels grups de 
rescat de la Gendarmerie i la Policie 
Nátionale franceses, que donaran pas al 
col·loqui sobre seguretat a la muntanya, 
que clourà el gerent del Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio. 
 
La jornada, que és d’entrada lliure (cal 
inscriure’s prèviament a través dels 
correus-e verticalmontserrat@gencat.cat / 
patronatmontserrat.presidencia@gencat.c
at), tindrà lloc a la Sala del Venerable de 

l’Hotel Abat Cisneros de Montserrat i s’emmarca en l’agenda d’activitats paral·leles a la 
segona edició de la Cursa Vertical Montserrat del proper dissabte 23 de març. La prova 
esportiva, que enguany compta amb una categoria específica per a bombers –que faran la 
cursa equipats amb l’uniforme complet-, forma part del circuit internacional Towerunning i 
consisteix a pujar els 2.180 graons de les escales de servei de les estacions dels 
funiculars de la Santa Cova i de Sant Joan, amb un desnivell de 388 metres. 
 
La Cursa i la jornada tècnica formen part de la campanya Bombers amb Causa, que té per 
objectiu recaptar fons per a la recerca mèdica en malalties infantils i en programes socials 
per a la inserció de la infància en risc d’exclusió. Es tracta d’una iniciativa dels Bombers 
de la Generalitat i l’Obra Social Sant Joan de Déu, que va començar el 2011 amb l’edició 
del calendari solidari i que compta amb la col·laboració dels Bombers de Barcelona i dels 
Bombers d’Andorra. Des d’aleshores, ja s’hi han recaptat més de 400.000€. 
 
A més de recaptar fons per a l’Obra Social Sant Joan de Déu, la Vertical Montserrat 
també té l’objectiu de fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. D’aquesta 
manera, amb la incorporació de la categoria inclusiva, comptarà amb la participació de 
quatre persones amb discapacitat visual. Durant la celebració de la cursa, a les places de 
Santa Maria del Santuari de Montserrat hi haurà activitats lúdiques per a nens i nenes 
(inflables, tallers de pintura i la possibilitat de vestir-se amb l’equipació dels bombers). 
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EE1  Dates: 15 al 21 de juliol de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
Gna. Conxita Gómez, monja de Sant Benet de Montserrat 
Títol: "Què et sembla... tornem a casa?" 
Inici: matí del dia 15 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 21 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 

EE2 Dates: 5 a 11 d’agost de 2019, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo 
Títol: "Cercadors de Déu, servidors del Regne" 
Inici: matí del dia 5 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 11 després de dinar 
Preu: 330 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019 

 
Forma d’inscripció: 
 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, correu 
electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 
 

3. Tercer pas:efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 

Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 15-21 juliol) o EE2 Montserrat, 5-11 agost) 
 
 
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions 
 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2019 

http://www.urc.cat/
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 
de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau 

fer-vos arribar aquesta informació. 

 « La comunitat: 
encontres a la tercera 
fase » 

“Encontres a la tercera fase” ens recorda una famosa pel·lícula de 

ciència-ficció dirigida per Steven Spielberg. Una bona al·legoria 

per endinsar-nos en una jornada d’interacció, reflexió i pregària al 

voltant de la vida comunitària.  

Què passaria si en la nostra vida quotidiana adoptéssim una actitud apreciativa en comptes d’obsessionar-

nos amb el que no rutlla? 

Tenim alguna cosa a oferir a la nostra societat cada dia més polaritzada?  

És possible no solament apreciar la complexitat sinó viure-la de manera profètica? 

Aquestes i altres preguntes son les que explorarem al llarg d’aquesta jornada del 23 de març, de 9’45 a 

13’45 i de 15.30 a 17.30  .  

 

a càrrec de   
Emili Turú Rofes 

Germà marista, ben conegut per la vida religiosa a Catalunya, per la seva activa implicació en 

l’organització del Congrés de Vida Religiosa.  

Essent provincial de Catalunya, va ser elegit el 2001 per formar part del seu Consell general fins al 2008. 

De 2009 a 2017 n’ha estat Superior general.  

Després d’un any sabàtic, actualment ha tornat a Roma como a secretari de la Unió de Superiors Generals 

(USG), on també exerceix com a director de “Faith and Praxis”, una organització al servei de 

congregacions religioses, que ofereix formació, consultoria i facilitació de processos. 
 

 

 
Data: 23 de març de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30  
Lloc: Col·legi Maristes La Immaculada (Carrer València, 370 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres ET     

 

« La comunitat: encontres a la tercera fase » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

EL LLOC DE LA DONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA RELIGIOSA 

El Instituto Teológico de Vida Religiosa organiza su 48ª Semana 
Nacional para Institutos de Vida Consagrada bajo el título “A vino nuevo, 
odres nuevos”. Tendrá lugar del 25 al 27 de abril de 2019, durante la 
Semana de Pascua. 

En octubre de 2018 se celebrará, convocado por el papa Francisco, el 
Sínodo de los Obispos bajo el lema: «Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional». Con este motivo, el ITVR quiere contribuir a 
la reflexión sobre la juventud de nuestro tiempo y la llamada específica a 
una de las vocaciones eclesiales: la vida consagrada. La vida 
consagrada se encuentra en el corazón de la Iglesia, nace de ella y a 
ella se orienta completamente; pertenece a su vida, santidad y misión. Sabemos que Dios 
sigue llamando hoy. 
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Pueden encontrar toda la información sobre las jornadas y rellenar su inscripción aquí: 

http://www.itvr.org/48-semana-vida-religiosa 

 

CAPUTXINS 

 

 

 

 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
Cada dimecres, a 3/4 de 7 del vespre, a l’església, 
pregària pels presos polítics, pels seus familiars, 
pel tribunal, advocats i testimonis. 
 
A 2/4 de 8 celebrarem la pregària de vespres, com cada dia. 

Vetlla de pregària  Vetlla de Quaresma 
dissabte 16 de març 
a les 7 de la tarda 

Dansa 

contemplativa 

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

dimecres 20 de març 
de 8 a 9 del vespre 

Recés de Quaresma 

 Ara és el temps favorable 
   amb la gna. M. Teresa Botey  
 Cal inscripció prèvia 

dissabte 23 de març 
de les 10 del matí 
a les 5 de la tarda  

Espai 

Contrapunt Musical 
  Audició musical en directe 
   amb el Cor Lerània   

diumenge, 24 de març 
a les 7 de la tarda 
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  Ubi caritas de Maurice Duruflé 
   Wenn wir in Höchsten  
        de Johannes Brahms   

     Programa [clic]  

abans de vespres  

La Regla  

de Sant Benet, 

una eina actual 

 La Regla de Sant Benet i vida personal 
   organitza Amigues i Amics 
   de la Comunitat del Monestir 
   de Sant Pere de les Puel·les   

  Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic]  

dissabte, 30 de març 

  

Visita guiada 

al monestir 

  Vols conèixer més el monestir? 
      amb la gna. Conxa Adell 

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

   Cal inscripció prèvia 
   Preu: taquilla inversa  
   Més informació [clic]  

diumenge, 7 d'abril 
a les 11.30 

després de l'eucaristia 
de les 10.30  

 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55. Barcelona. Tel. 932038915 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA DE BARCELONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/CorLer1903.pdf
http://www.puelles.cat/
http://www.puelles.cat/
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/


36 | 48 

 

CARMELITES MISSIONERES. CENTRE FRANCESC PALAU 
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COOPERATRIUS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS
CR
EB 
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CONSELL DE LAICS: Recés de Quaresma a Pompeia; Conferència Van 
Gogh 
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GERMANES DE BETÀNIA 

 
RECÉS 17 de març dirigit per Fra Francesc Sánchez, ofm cap de 10 matí fins les 17,30 
 

EXERCICIS  ESPIRITUALS 
 
dirigits pel P. Miquel Coll, S.I. 
 
Del 17 al 21 d’abril 
 
Casa de Betània 
Bonavista, 37  Telèfon 933751102 
Email: info@hermanasdebetania.es 
 

 
 
 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT MARC CASTANYER 

 
La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer d’Els Hostalets de Balenyà organitza una tanda 
d’Exercicis Espirituals de l’1 al 9 d’agost de 2019 que serà dirigida pel P. Jaume Avellí 
SJ, sacerdot jesuïta amb una gran trajectòria pel que fa a aquest tipus de recessos. 
  
La tanda està oberta a persones religioses i laiques que necessiten trobar un moment i 
un espai per fer-se preguntes i buscar les respostes d’allò que vitalment i espiritual els 
afecten d’una o una altra manera.  
  
Aquesta convocatòria té les places limitades, un màxim de vint persones, i el període 
d’inscripció acaba el 31 de maig de 2019.  
  
El cost total de la tanda és de 400 euros que inclou l’estada en pensió completa en 
habitació individual amb bany els 8 dies i el preu de l’activitat. 
  
La Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer és una instal·lació de les Germanes Filipenses, 
una congregació catòlica que treballa a Catalunya, Espanya i arreu del món en favor de 
l’educació.  Si voleu conèixer la casa, podeu entrar a la web 
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/ 
o podeu trucar-nos al 646 113 140. 

mailto:info@hermanasdebetania.es
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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Per a més informació o inscriure’s, podeu contactar amb nosaltres a: 
  
Casa d’Espiritualitat Marc Castanyer 
C/ Marc Castanyer s/n 
08550 – Els Hostalets de Balenyà 
(Barcelona) 
Tel.: 646 113 140 
Email: casadespiritualitat.balenya@gmail.com 
Web: https://casaespiritualitatmcastanyer.org/ 
 
 
 

LLIBRERIA CLARET 

 
 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
• LA DIVINITZACIÓ    • COSSOS, DESIGS I IDENTITATS 
Gna. Teresa Forcades    Gna. Teresa Forcades 
Dates: 09 març / 06 abril    Dates: 09 març / 06 abril 
de les 10 a ¾ d’1 del matí    de les 3 a ¾ de 6 de la tarda 
 

mailto:casadespiritualitat.balenya@gmail.com
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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• PREGÀRIA, MISERICÒRDIA   • FOCUSING III 
  I ESPIRITUALITAT     Josep Santacreu 
Gna. Conxita Gómez    Dates: del 06 (10:00h) al 07 d’abril (13:00h) 
Dates: 23 març. Tot el dia 
   
• PRESÈNCIA ESPIRITUALITAT  • EXPERIÈNCIA I CONTACTE AMB EL 
  I MISERICÒRDIA     FANG 
Gna. Conxita Gómez    Gna. M. Eugènia Caro 
Dates: 13 (matí) i 14 (tarda)  d’abril  Data: 26 maig de 10 matí a 6 tarda 
“Arriba la Pasqua” 10 a 1 matí i 3 a 6 tarda 
 
INSCRIPCIONS: http://monestirsantbenetmontserrat.com / CURSOS 
 
MÉS INFORMACIÓ:  activitats@monestirsantbenetmontserrat.com  / 659 38 67 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSTATGERIA DE MONTSERRAT 
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CASA D’ESPIRITUALITAT ENRIC D’OSSÓ 

Dies del 15 al 20 d’abril de 2019 
EXERCICIS ESPIRITUALS  
P. José Ignacio González-Faus, sj 
 
Lloc: Casa d’espiritualitat “Enric d’Ossó”  
(Tortosa)  
Inici: dia 15 a las 20h. (cal arribar abans de les 
19.30) 
Final: dia 20 (després de dinar) 
 
Preu: 280€ (tot inclòs) 
Llengua: Castellà 
 
Places per ordre d’inscripció.  
 
Persona de contacte: Cristina Caire / Email: 
tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org 
Telf: 977 500 786 / 977 503 943 
Data límit d’inscripció: 30 de març 
Com arribar-hi: Tren, autobusos HIFE, cotxe. 
 

mailto:tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org
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SICAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT SANT FELIP NERI 
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RECÈS DE QUARESMA A L’ARXIDIÒCESI DE BARCELONA 
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FECC INFORMA  núm. 719   Data: 11.03.2019 

 

Campanya de preinscripció. Les Comissions de Garanties 
d’Escolarització 

Ja fa dies que s’estan fent activitats relacionades amb el procés de preinscripció  i  
matrícula,  en  què serem plenament immersos d’aquí dues setmanes. El dia 27 es 
publicarà l’oferta inicial de places escolars en els nivells del segon cicle d’Educació Infantil 
Primària i Secundària Obligatòria, i el dia 29 s’iniciaràla presentació de les sol·licituds. Ja 
hi tornem a ser, doncs. 

Ho anem repetint cada cop que es presenta l’inici del procés: les circumstàncies que el 
caracteritzen poden comportar que l’actuació de les comissions de garanties 
esdevingui cabdal. Així ho consideremen un escenari de davallada d’alumnat-
accentuada en determinades poblacions-, a la qual cal sumar els efectes de la crisi 
econòmica i l’actuació d’alguns ajuntaments o determinades forces polítiques que, 
ignorant l’ordenament jurídic, decideixen que qui ha de patir les conseqüències de la 
manca d’alumnat és exclusivament el sector concertat, menyspreant la realitat del Servei 
d’Educació de Catalunya i els drets de les famílies. No cal insistir en la gravetat de la 
situació. Som tots coneixedors de les diverses actuacions que darrerament s’han dut a 
terme. 

Encara que no ho desitgem, és raonable creure que és possible que algunes comissions 
volguessin actuar arrogant-se funcions que no els pertoquen. Per exemple, aquests 
òrgans no es poden convertir en la seu d’un mercadeig de places escolars, ignorant la 
voluntat de les famílies que optaran per un projecte educatiu concret explicitant-ho en una 
sol·licitud de plaça, en l’exercici d’un dret d’elecció que cap òrgan administratiu pot suplir.  

Recordem que  les funcions dels òrgans de garanties del procés d’admissió estan 
regulades per llei (LOE, art. 86.2) i són tres: supervisar el procés d’admissió 
d’alumnes, el compliment de les normes que el regulen i, potestativament, proposar a 
les administracions educatives les mesures que considerin adients. 

No poden, per tant, decidir l’aplicació de mesures que no s’ajustin a la normativa vigent en 
la matèria i, molt menys, actuar contravenint-la. Tampoc no poden actuar en perjudici de 
les atribucions que legalment ostenten les titularitats dels centres concertats o, en el seu 
cas, els consells escolars. 

Com a novetat, hem d’esmentar que, respecte del curs passat, en aquest procés s’ha 
suprimit la puntuació en la baremació pels criteris complementaris de malaltia crònica de 
l’alumne que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i elque pare, mare, tutors o 
germanssiguin exalumnes del centre. També s’han eliminat les proves d’avaluació de 
setembre a l’ESO, la qual cosa modificarà la gestió de la preinscripció.  

Tal com hem fet els darrers cursos, us adjuntem un document que porta per títol El procés 
d’admissió d’alumnes i les Comissions de Garanties, que és un compendi de la normativa 
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d’aplicació en els processos d’admissió i del funcionament dels òrgans de garanties. 
També recull la doctrina dels tribunals al respecte i alguna casuística concreta pel que fa a 
la composició il’oferta de places en el cas que no s’hagi pogut atendre la demanda en 
primera opció, i l’actualització que afectales baremacions.  

Pretenem oferir una ajuda i servir com a 
referència als representants del sector. Per això 
us demanem que el feu arribar tant als 
representants de pares i mares com de 
treballadors del nostre sector en les 
comissions de garanties perquè en tinguin 
coneixement bàsic i puguin consultar-lo en cas de 
dubte. 

Sense perjudici del vostre paper actiu com a 
participants en les Comissions, si tinguéssiu 
notícia d’actuacions presumiblement contràries a 
la normativa, la reacció més adient és oposar-s’hi 
i, si s’escau, impugnar l’actuació concreta, fent-ho 
constar en acta, i comunicar-les a la FECC per tal 
que puguem actuar en conseqüència. 

La col·laboració de tots ha de servir perquè 
aquests òrgans de garanties desenvolupin  
correctament la seva funció, sense perjudici del 
que legítimament correspon a les titularitats dels 
centres concertats o a les direccions delscentres 
públics.  

Jugar net entre la gent d’ensenyament és un signe encoratjador i un bon suport a l’acció 
educativa. 

 

TV3 SIGNES DELS TEMPS: Capellà i missioner 
Diumenge 17 de març del 2019 
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Capellà i missioner 
 

Després de viure nou anys al Togo, el capellà Joan Soler ha tornat a Catalunya. 
Actualment és el rector de tres pobles del Maresme, però continua sentint-se missioner a 
la diòcesi de Girona. Com veu l’església catalana després de treballar a l’Àfrica? “Signes 
dels temps” entrevista Joan Soler, rector de les parròquies d’Arenys de Munt, Arenys de 

Mar i Sant Iscle de Vallalta. La conversa s’ha gravat a l’església de Sant Martí d’Arenys de 
Munt. 

 
Horari d'emissió: 

TV3, diumenge, a les 10.30 
www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 
 

 
 

 

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: 09.30 – 13.30  

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

 

 

 
 

  2019  
   MARÇ 

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial   

20 dc 80 assemblea general de l’URC  

23 ds Jornada de Formació Permanent: Emili Turú  

25 dl 
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial |  

Trimestre 3 
 

31 dg Canvi d’horari (estiu)  

    

15 dv Dia Mundial del Consum Responsable  

21 dj Dia Internacional contra la Discrimincació Racial  

22 dv Dia Internacional de l’Aigua  

25 dl Dia de l’Hora del Planeta per Estalvi Energètic  

26 dm Dia Mundial del Clima  

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 Secretari general: 

sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com http://www.urc.cat 
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