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Declaren assumir la cultura del diàleg com a 

camí; la col·laboració comuna com a conducta; 

el coneixement recíproc com a mètode i criteri 
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Una setmana eclesialment intensa 

   
La reunió de la junta directiva de l’URC amb el plenari de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, celebrada al santuari Loreto de Tarragona, ha estat una nova mostra del 
diàleg i comunió eclesials com s’evidencia en molts camps de la pastoral així com en 
l’àmbit de la protecció dels menors, afrontada de manera conjunta. El nomenament de 
Mons. Joan Planellas com a nou arquebisbe de Tarragona, en haver-se presentat la 
renuncia preceptiva per edat de Mons. Jaume Pujol, ha estat una noticia molt ben rebuda. 

 

Quatre pecats de la premsa   

   
El papa Francesc, a l’entrevista que va concedir a Jordi Évole per al programa Salvados, 
va parlar dels quatre pecats de la premsa. Més d’una vegada ha estat contundent en 
temes relacionats amb aquest contingut. Esmento només una frase d’una homilia seva a 
la Domus Santa Marta: «Sobre aquest punt no hi ha mitges tintes. Si tu parles malament 

del germà, el mates. I cada 
vegada que ho fem, imitem el 
gest de Caín, el primer homicida 
de la història» (13 de setembre 
del 2013). 

La seva música de fons és 
ben coneguda, però amb ocasió 
de l’entrevista l’escriu en quatre 
partitures. No només utilitza el 
llenguatge teològic de pecats, 
sinó que també busca equivalents 
d’un altre gènere, per arribar a 
tots els públics, com desviacions 

o actituds dolentes. Primer, la desinformació. Donar la notícia tergiversada, parcial, 
retallada. Segon, la calúmnia. El diccionari és precís: «Acusació falsa, feta maliciosament 
per fer mal.» Els mitjans de comunicació poden calumniar impunement i sense problema. 
Exemples, abundants. Tercer, la difamació, que es refereix a la fama, a la reputació. Així 
es va expressar: «Toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años 
pegaste un resbalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena. 
Sos ahora una persona libre y sin mancha. No te pueden sacar en los medios de 
comunicación una historia que está superada, bien pagada ya y resarcida. La difamación: 
te traen una mancha de antes y te la tiran ahora.» Quart, la coprofília, que consisteix en 
«l’amor per les coses brutes», pels escàndols. Va esmentar el seu cardenal antecessor a 
Buenos Aires: «Mirá, yo ese diario no lo puedo leer porque hacés así y chorrea sangre.» 

Els lectors de diaris, els oients de la ràdio, els teleespectadors, els usuaris de les 
xarxes socials podem ser còmplices d’aquests pecats quan transmetem la desinformació, 
la calúmnia, la difamació i la coprofília. El poder mediàtic sovint cau en l’abús i en la 
manipulació per interessos inconfessables. Ens inocula el virus i el transmetem 
senzillament a altres persones. Els continguts es confronten. 
 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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REUNIÓ AL SANTUARI DE LORETO 
 

La junta directiva de l’URC es rebuda pel plenari 
de la Conferencia Episcopal Tarraconense  

Comunicat de la reunió n. 230 de la CET 

Els dies 2 i 3 de maig de 2019 ha tingut lloc la reunió n. 230 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, i hi ha participat tots 
els bisbes llevat de Mons. Agustí Cortés. 

 
 

1. Els bisbes han rebut l’informe sobre la pastoral hospitalària a les diòcesis de Catalunya 
que els han presenta Mn. Joan Bajo, la Dra. Carmen Benito i Mn. Sebastià Aupí, 
delegats de pastoral de la salut dels bisbats de Tortosa, Barcelona i Girona, 
respectivament. Han informat de la situació actual de l’atenció religiosa als hospitals i de 
les relacions amb l’administració de l’ICS, així com també de les necessitats i reptes que 
planteja aquesta atenció religiosa catòlica als hospitals inclosos en la xarxa d’internament 
d’utilització pública de Catalunya.  Els delegats han insistit en la importància de la 
formació de les persones que realitzen aquest servei pastoral i d’algunes iniciatives en 
aquesta línia que es posaran en marxa el proper curs. 

2. Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font, coordinador del projecte Catalonia Sacra i Mn. 
Josep Maria Riba, director del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de 
l’Art Sagrat (SICPAS) que els han presentat la memòria anual de les activitats portades a 
terme per Catalonia Sacra i el balanç econòmic de l’any 2018. També els han presentat 
les activitats que s’estan realitzant durant aquest any i el corresponent pressupost que els 
bisbes han aprovat pel que fa a la difusió del patrimoni sacre de les Diòcesis de la CET. 

Han destacat la presència de Catalonia Sacra a Roma, a la Conferència Internacional 
«Déu ja no habita aquí?», organitzada pel Consell Pontifici per a la Cultura, la Conferència 
Episcopal Italiana i la Universitat Pontifícia Gregoriana, que van creure 
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que CataloniaSacra és una iniciativa valuosa que pot servir d’exemple a les diòcesis 
d’altres països, tant pel plantejament interdiocesà que la motiva com per l’enfocament 
concret del projecte. 

3. El Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que és l’òrgan de coordinació de 
les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, ha informat de la Memòria d’activitats i 
ha presentat als bisbes diverses iniciatives que es porten a terme per orientar, coordinar i 
realitzar l’acció social i caritativa de l’Església. 

4. Els bisbes s’han reunit amb la nova Junta Directiva de la Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC) formada per fra Eduard Rey, superior provincial dels Caputxins de 
Catalunya i nou president de la URC; la germana Rosa Masferrer, provincial de les 
Religioses de Sant Josep de Girona (vicepresidenta), la germana Maria Rosa Masramon, 
provincial de les Dominiques de l’Anunciata de Catalunya i Balears; el pare Eduard Pini, 
provincial de l’Escola Pia de Catalunya, la germana Mercè Arimany, superiora general de 
les Hospitalàries de la Santa Creu; el pare Llorenç Puig, delegat permanent de 
la Companyia de Jesús a Catalunya, i el germà marista Lluís Serra Llansana, 
secretari general de l’URC.  

Els religiosos han exposat els reptes que planteja la reestructuració de la vida religiosa a 
les diòcesis catalanes i la manera com s’està enfocant des de les diverses 
Congregacions. 

Han dialogat també sobre els projectes per protegir els infants i els adults vulnerables i 
per contribuir a erradicar de la nostra societat la cultura de l’abús sexual, econòmic, de 
poder i de consciència. 

5. S’ha iniciat l’estudi dels preparatius del vint-i-cinquè aniversari del Concili Provincial 
Tarraconense de 1995 i s’ha encarregat a Mons. Francesc Pardo i a la Secretaria de la 
CET la coordinació de la comissió que haurà de preparar aquesta commemoració. 

6. Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives als mitjans de comunicació, la 
celebració de les exèquies i la formació permanent dels preveres.  

7. Finalment, han rebut la visita del P. Joan Maria Mayol, OSB, rector del Santuari de la 
Mare de Déu de Montserrat que ha lliurat als bisbes l’acreditació com a confrares de la 
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Els bisbes han signat en el llibre d’honor de la 
Confraria. 

 Tarragona, 3 de maig de 2019 
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« la protecció dels menors » 

 

El Síndic articula un servei específic d’atenció a les víctimes 
juntament amb la Comissió d’abusos sexuals a infants en 
l’entorn eclesiàstic 

 
La protecció dels infants del maltractament i l'abús va ser un dels motius pels quals 
el Síndic va rebre l’encàrrec legal específic en relació amb els drets dels infants i es 
va crear la figura de l'adjunt o adjunta d’infància l'any 1989 

Ha habilitat una línia de telèfon gratuïta (900 922 488) i un correu electrònic 
(abus.sexual@sindic.cat) específics per atendre casos d’abusos sexuals comesos 
sobre infants 

Pel que fa als casos en el si d’àmbits eclesiàstics, el procediment de reparació té 
com a finalitat facilitar a les víctimes d’abús sexual un espai on puguin expressar 
lliurement la seva experiència i una via per sol·licitar una reparació per part de 
l’Església 

Pel que fa a la prevenció, la Comissió sol·licitarà als bisbats amb seu a Catalunya i 
als representants de les congregacions religioses establertes a Catalunya 
interlocució i que aportin informació sobre els procediments i les actuacions 
internes 
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La protecció davant l'abús sexual infantil ha estat un àmbit d'actuació constant en 
l'actuació del Síndic, que l’ha abordat partint de la seva concepció com a dret de l'infant i, 
en conseqüència, amb una perspectiva àmplia, transversal i que inclou tots els espais de 
vida dels infants, tant públics com privats. La protecció dels infants del maltractament i 
l'abús va ser precisament un dels motius que al seu dia van determinar l'atribució a la 
institució del Síndic de Greuges d'un encàrrec legal específic en relació amb els drets dels 
infants i la creació de la figura de l'adjunt o adjunta al Síndic l'any 1989. 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha presentat aquest dimarts, 7 de maig, a Barcelona 
la Comissió de reparació i prevenció d’abusos sexuals en l’entorn de l’Església catòlica. El 
síndic, Rafael Ribó, va avançar a principis de l’any 2019 la creació d’aquesta comissió 

arran del degoteig de casos d’abusos 
denunciats públicament, prescrits i no 
prescrits, que han afectat diverses 
ordres religioses, inclosa l’abadia de 
Montserrat. 

La creació i entrada en funcionament 
d'aquesta comissió s'emmarca en les 
competències que té atribuïdes el 
Síndic en relació amb la Convenció 
de les Nacions Unides sobre els drets 
de l'infant i el conjunt de normatiu que 

regula els drets dels infants, com a institució independent de defensa dels drets humans. 
La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant va ser ratificada al seu dia 
per la Santa Seu, i el Comitè sobre els Drets de l'Infant ha recordat que, amb aquesta 
ratificació, la Santa Seu va assumir el compromís d'aplicar-la “no només dins del territori 
de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, sinó també en la seva condició de poder suprem de 
l'Església catòlica a tot el món, tant en casos comesos per particulars com a les 
institucions subjectes a la seva autoritat” (observacions finals sobre el segon informe 
periòdic de la Santa Seu, punt 8). 

La Comissió s’ha creat seguint uns patrons similars als de diverses iniciatives 
internacionals, com ara d’Irlanda, Bèlgica o Alemanya, i cal esperar comptar amb la 
col·laboració de l’Església catòlica perquè es faci la reparació corresponent. El Síndic 
també exigirà la implicació de les administracions públiques amb relació a aquesta 
reparació. 

El Síndic ha anunciat la posada en funcionament d’un servei especialitzat d’atenció a les 
víctimes per mitjà d’una línia telefònica gratuïta ( 900 922 488 ) i d’una adreça de correu 
electrònic ( abus.sexual@sindic.cat ) habilitada especialment. L’atenció serà totalment 
confidencial i la duran a terme persones formades específicament. L’horari del servei 
telefònic serà de les 10 a les 14 hores, de dilluns a divendres. Fora d’aquesta franja 
d’hores, es podrà deixar un missatge a la bústia de veu. 

El procediment de reparació té com a finalitat facilitar a les víctimes d’abús sexual un 
espai on puguin expressar lliurement la seva experiència i una via per sol·licitar una 
reparació per part de l’Església. Així, les persones que hagin patit abusos sexuals a 
Catalunya per part d’un representant de l’Església catòlica quan tenien menys de 18 anys 
poden adreçar-se al Síndic de Greuges per demanar que la Comissió obri un procediment 
de reparació. 
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S’entén com a reparació l’expressió directa o indirecta a la víctima d’un abús sexual 
infantil per part d’un representant legítim de l’Església catòlica d’un reconeixement dels 
fets i dels seus efectes, i de la responsabilitat institucional, acompanyat, si s’escau, d’una 
compensació econòmica raonable i proporcionada. Si el delicte és vigent, s’orientarà cap 
la denúncia corresponent i, si ja ha prescrit, s’estudiarà cada cas i, si escau, s’aplicarà el 
procediment descrit. 

La Comissió entrevistarà totes les persones que ho desitgin i deixarà a les seves mans 
l’abast de la investigació. Així, seran les mateixes persones afectades les que decideixin 
fins on volen arribar, començant per si autoritzen el trasllat de la denúncia a les autoritats 
eclesiàstiques o no, i poden decidir només entrevistar-se amb la Comissió. 

Pel que fa a la prevenció, el Síndic ja ha sol·licitat als bisbats amb seu a Catalunya i als 
representants de les congregacions religioses establertes a Catalunya interlocució i que 
aportin informació sobre els procediments i les actuacions internes adreçades a prevenir, 
detectar i donar resposta als abusos sexuals d’infants actualment. 

La informació recollida per la Comissió es tractarà d’acord amb la normativa vigent sobre 
protecció de dades i es garantirà la màxima reserva i confidencialitat respecte als casos 
de què tingui coneixement. 

Segons l’únic estudi publicat fins ara sobre la prevalença dels abusos sexuals per part de 
religiosos a Espanya, un 4,17% del total d’abusos sexuals han estat comesos per 
representants de l’Església, la qual cosa afecta un 8,96% dels homes i un 0,99% de les 
dones entrevistades (López, 1994). Així, els abusos per part de representants de 
l’Església catòlica suposen una minoria substancial que no s’ha tractat i que requereix la 
intervenció de les institucions públiques. Segons el Síndic, cal prestar una atenció 
especial als establiments de l’Església catòlica, atesa la mateixa estructura jeràrquica i de 
prevalença que generen les relacions de poder amb marcada superioritat moral dels 
adults que exerceixen funcions en relació amb els infants que atenen, tant en l’àmbit 
pròpiament eclesiàstic, com en establiments de lleure i educatiu de titularitat de l’Església 
catòlica. 
 
7/05/2019. Vegeu: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=6242 

 

 

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=6242
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L’Església dona suport a les accions de millora en la protecció 
dels menors plantejada pel Síndic dins de les seves 
competències estatutàries 

 
NOTA DE PREMSA. BARCELONA, 7 de maig de 2019.- L’Església -bisbats i institucions 
religioses- dona suport a les millores de la protecció dels menors a Catalunya plantejades 
pel Síndic de Greuges que estiguin dintre del marc de competències que li atorga 
l’Estatut. I ho fa amb responsabilitat, en la línia ja establerta de treball marcada per la 
Santa Seu els últims anys.  

Vegeu: https://youtu.be/YHs62hgXXAY 
 

El Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, en diferents reunions amb el 
Síndic, Rafael Ribó, li ha expressat sempre la voluntat de col·laborar per establir totes 
aquelles mesures que ajudin a eradicar aquesta xacra que afecta a tota la societat, així 
com també la disposició a col·laborar amb totes aquelles iniciatives que afrontin els 
abusos d’una forma global.  
 
La protecció dels drets dels infants és cabdal, i té i tindrà la col·laboració amb les 
autoritats competents i dintre de la legalitat vigent. La investigació de delictes és una 
funció que correspon al Poder Judicial i, concretament, als tribunals de jurisdicció penal, 
els quals determinen els fets i les responsabilitats que es desprenen dels mateixos  
 
Col·laboració vigent  
En els casos on s’ha d’establir comunicació amb les autoritats judicials competents, que 
garanteixen l’aplicació de l’estat de dret, existeixen protocols molt estrictes (establerts per 
la Santa Seu) que ja fa anys que funcionen. Aquestes directrius obliguen a posar en 
coneixement de les autoritats judicials qualsevol denuncia que arribi a un tribunal 
eclesiàstic que comporti un delicte.  

https://youtu.be/YHs62hgXXAY


9 | 42 

 

La Sindicatura de Greuges realitza una tasca encomiable de vigilància de l’actuació de 
l’administració pública a Catalunya, que està obligada a respondre-hi. L’àmbit de 
l’educació és un d’ells, i tots els actors que el formen estan sota la vigilància del síndic, 
davant el qual ha de respondre la conselleria d’Ensenyament. El culte religiós és un àmbit 
absent de les competències de supervisió de la Sindicatura, delimitades per l’article 78.1 
de l’Estatut d’Autonomia.  
 
Sobre l’Església Arxidiocesana de Barcelona. La presència de l’Església a Barcelona 
es remunta a l’edat antiga. Actualment, l’obra pastoral de l’Església Arxidiocesana de 
Barcelona comprèn tota la regió metropolitana de la capital catalana, que té prop de 3 
milions d’habitants. El cardenal Joan Josep Omella és l'Arquebisbe Metropolità de 
Barcelona, amb dues diòcesis sufragànies que són Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. 
 

Omella “El Síndic ha de defensar totes les víctimes d’abusos, 
no només les de l’Església” 
Per Catalunya Religió. Dm, 07/05/2019 

 

 

(Jordi Llisterri-CR) El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha presentat aquest 
dimarts un servei específic d’atenció a les víctimes dels abusos dins de l’Església catòlica 
i ha presentat una comissió per atendre aquests casos i proposar mesures de reparació 
per part de l’Església. 

Aquest mateix dimarts, el cardenal Joan Josep Omella ha valorat aquesta iniciativa del 
Síndic, recollint el parer dels bisbats i les congregacions religioses de Catalunya 
afectades. Omella ha destacat la disposició de l’Església a participar en qualsevol 
iniciativa encaminada a erradicar els abusos a menors, però també ha mostra la 
perplexitat per la creació d’un servei enfocat només als abusos a l’Església. “M’ha sorprès 
una comissió del Síndic de Greuges només per l’Església catòlica. Crec que ha de ser 
una iniciativa per erradicar tots els abusos i ajudar totes les víctimes, i no només les de 
l’Església catòlica. Nosaltres col·laborarem però com a defensor del poble ho ha de ser 
totes víctimes”, ha explicat el cardenal. “Sinó és una mica sectari. Hem de defensar les 
víctimes a tot arreu”, ha afegit. 

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=6242
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Omella ha lamentat que limitar l’abast d’aquest tema a l’eclesiàstic, “dona la impressió que 
l’Església catòlica és la pederasta. Hi ha alguns capellans pederastes, no la majoria”. El 
cardenal demanat evitar “excloure o demonitzant una part de la societat” i ha dit que cal 
“anar en un àmbit de col·laboració per erradicar el mal i no per perseguir un estament”. 

Treballar conjuntament contra tots els abusos 

Davant la iniciativa del Síndic, el cardenal ha remarcat que tota l’Església treballa “per 
erradicar la lacra dels abusos sexuals. Jo desitjo en nom de l’Església de Catalunya, dels 
bisbats i de tots els religiosos, treballar conjuntament amb les institucions: volem acabar 
amb això i hem de treballar entre tots”. 

Alhora, ha posat l’accent en que avui “l’Església treballa molt la prevenció i la vigilància i la 
formació dels seus candidats a la vida religiosa”. Alhora, que cal “reconèixer el treball de 
religiosos i preveres, donant gràcies per la generositat del que fan”. 

I ha insistit en que “l’Església està disposada ha aclarir tots els abusos: el que estem fent 
és portar totes les denúncies als tribunals civils i també als tribunals eclesiàstics quan 
afecta a eclesiàstics” 

En una nota que s’ha emès després d’aquestes declaracions, els bisbats i les institucions 
religioses donen “suport a les millores de la protecció dels menors a Catalunya 
plantejades pel Síndic de Greuges que estiguin dintre del marc de competències que li 
atorga l’Estatut”. Alhora que això respon a “la línia ja establerta de treball marcada per la 
Santa Seu els últims anys.” També es recorda que “el culte religiós és un àmbit absent de 
les competències de supervisió de la Sindicatura, delimitades per l’article 78.1 de l’Estatut 
d’Autonomia”. 

La presentació de la Comissió del Síndic, s’ha explicat que es pretén crear un 
procediment de reparació per facilitar a les víctimes d’abús sexual una via per sol·licitar 
una reparació per part de l’Església. Josep Tamarit, membre de la Comissió, ha explicat 
que “la comissió pot fer propostes perquè la institució afectada faci les reparacions 
pertinents” i que això es plantejarà en cada cas de les persones que s’adrecin al Síndic. 

Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-sindic-defensar-totes-victimes-abusos 

 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-sindic-defensar-totes-victimes-abusos
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Cinema Espiritual: «Gracias a Dios».  
S'estrena la pel·lícula del director François Ozon sobre el cas 
d'abusos sexuals que va succeir a la Diòcesi de Lyon 

03 Maig, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA 

 

El cinema espiritual d’aquesta setmana presenta la pel·lícula “Gracias a Dios”, basada en 
fets reals. El reconegut director francès François Ozon s’ha fet càrrec d’aquest relat entorn 
un cas sobre abusos sexuals que va succeir a la Diòcesi de Lyon. La pel·lícula explica, 
des del punt de vista d’una de les víctimes del sacerdot Prenyat, com va anar el cas de 
denúncia, que va acabar amb la condemna a sis mesos de presó del cardenal de la 
localitat francesa, per possible encobriment. 

Sinopsis 

L’Alexandre és un pare de família, catòlic practicant, que viu a Lió amb la seva dona i fills. 
Un dia s’assabenta que el sacerdot que va abusar d’ell quan era petit, ha tornat a la 
localitat i segueix treballant amb nens. A partir d’aquesta notícia, inicia un cas de 
denúncia, juntament amb François i Emmanuel, dues víctimes que van patir també els 
abusos del sacerdot. Tot aquest camí que comencen serà judicial i persona, amb la 
finalitat d’alliberar dels seus sofriments a través de la paraula. De fet, a partir del testimoni 
dels tres homes, ningú quedarà indemne. 

Veracitat i justícia 

La pel·lícula explica la repercussió que va tenir a l’església aquest cas sobre el sacerdot 
Bernard Preynat, que finalment va ser acusat el 2016 d’abusar sexualment de desenes de 
nens. En aquest sentit la crítica destaca com el François Ozon va directe als fets i sap 
evitar la morbositat i l’especulació. 

Tal com explica el crític de cinema espiritual, el director “col·loca l’espectador enmig 
l’experiència de tres víctimes cada una amb una situació diferent però totes amb un dolor 
encastat en el més profund des de fa molt temps”. A més de mostrar com es desenvolupa 
el cas per la via juducial, es projecta la complexitat d’aquesta realitat, més profunda. És a 
dir, del patiment de les víctimes. Segons Mn. Peio, es tracta ” d’ una pel·lícula que 
defensa la justícia social i el reconeixement de les víctimes”. 

D’altra banda, el crític assegura que pot ser una via “per pensar en un camí per a la 
reconciliació, a la qual s’ha d’arribar des de la veritat, tal com aquesta pel·lícula fa. 

Comentari de Mn. Peio Sánchez 

Vegeu: https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/cinema-espiritual-gracias-a-dios/ 

https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/cinema-espiritual-gracias-a-dios/
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vaticà 
 

Missatge del papa Francesc per a la 56 Jornada 
Mundial de Pregària per les Vocacions  

 

El coratge d’arriscar-se per la promesa de Déu 
 

Benvolguts germans i germanes: 

Després d’haver viscut, l’octubre passat, l’experiència dinàmica i fructífera del Sínode 
dedicat als joves, hem celebrat recentment la 34a Jornada Mundial de la Joventut a 
Panamà. Dos grans esdeveniments que han ajudat l’Església a prestar més atenció a la 
veu de l’Esperit i també a la vida dels joves, als seus interrogants, als cansaments que els 
afligeixen i a les esperances que alberguen. 

Voldria reprendre el que vaig compartir amb 
els joves a Panamà, per a reflexionar en 
aquesta Jornada Mundial de Pregària per 
les Vocacions sobre com la crida del 
Senyor ens fa portadors d’una promesa i, al 
mateix temps, ens demana el coratge 
d’arriscar-nos amb Ell i per Ell. M’agradaria 
considerar breument aquests dos aspectes, 
la promesa i el risc, contemplant amb 
vosaltres l’escena evangèlica de la crida 
dels primers deixebles al llac de Galilea (Mc 
1,16-20). 

Dues parelles de germans –Simó i Andreu 
juntament amb Jaume i Joan–, estan fent el 
seu treball diari com a pescadors. En 
aquest treball pesat van aprendre les lleis 
de la natura i, a vegades, van haver de 
desafiar-les quan els vents eren contraris i 
les onades sacsejaven les barques. En 
certs dies, la pesca abundant 
recompensava l’esforç dur, però altres 
vegades, el treball de tota una nit no era 
suficient per omplir les xarxes i tornaven a 
la riba cansats i decebuts. 

Aquestes són les situacions ordinàries de la vida, en les que cadascú de nosaltres ha de 
confrontar-se amb els desitjos que porta al cor, s’esforça en activitats que confia que 
siguin fructíferes, avança en el «mar» de moltes possibilitats a la recerca de la ruta 
adequada que pugui satisfer la seva set de felicitat. A vegades s’obté una bona pesca, 
altres vegades, en canvi, cal armar-se de coratge per a pilotar una barca colpejada per les 
onades, o cal lluitar amb la frustració de veure’s amb les xarxes buides. 

Com en la història de tota crida, també en aquest cas es produeix una trobada. Jesús 
camina, veu aquests pescadors i s’hi apropa... Així va succeir amb la persona amb qui 
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vam escollir compartir la vida en el matrimoni, o quan vàrem sentir la fascinació de la vida 
consagrada: vàrem viure la sorpresa d’una trobada i, en aquell moment, vàrem percebre 
la promesa d’una alegria capaç d’omplir les nostres vides. Així, aquell dia, al costat del llac 
de Galilea, Jesús va anar a trobar aquells pescadors, trencant la «paràlisi de la 
normalitat» (Homilia en la 22a Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 2 febrer 2018). I 
immediatament els va fer una promesa: «Us faré pescadors d’homes» (Mc 1,17). 

La crida del Senyor, per tant, no és una intromissió de Déu en la nostra llibertat; no és una 
“gàbia” o un pes que se’ns carrega a sobre. Al contrari, és la iniciativa amorosa amb la 
que Déu ve al nostre encontre i ens convida a entrar en un gran projecte, del qual vol que 
participem, mostrant-nos en l’horitzó un mar més ampli i una pesca sobreabundant. 

El desig de Déu és que la nostra vida no acabi sent presonera del que és obvi, que no es 
vegi arrossegada per la inèrcia dels hàbits diaris i no quedi immòbil davant d’aquestes 
eleccions que podrien donar-li sentit. El Senyor no vol que ens resignem a viure al dia 
pensant que, al cap i a la fi, no hi ha res pel que valgui la pena comprometre’s amb passió 
i extingint la inquietud interna de cercar noves rutes per a la nostra navegació. Si alguna 
vegada ens fa experimentar una «pesca miraculosa», és perquè vol que descobrim que 
cadascú de nosaltres està cridat –de diferents maneres– a alguna cosa gran, i que la vida 
no ha de quedar atrapada en les xarxes de l’absurd i d’allò que anestesia el cor. En 
definitiva, la vocació és una invitació a no quedar-nos a la riba amb les xarxes a la mà, 
sinó a seguir Jesús pel camí que Ell ha pensat per a nosaltres, per a la nostra felicitat i per 
al bé dels qui ens envolten. 

 

Per descomptat, abraçar aquesta promesa requereix el valor d’arriscar-se a decidir. Els 
primers deixebles, sentint-se cridats per ell a participar en un somni més gran, 
«immediatament deixaren les xarxes i el van seguir» (Mc 1,18). Això significa que per a 
seguir la crida del Senyor hem d’implicar-nos amb tot el nostre ésser i córrer el risc 
d’enfrontar-nos a un desafiament desconegut; hem de deixar tot el que ens pot mantenir 
amarrats a la nostra petita barca, impedint-nos prendre una decisió definitiva; se’ns 
demana aquesta audàcia que ens impulsi amb força a descobrir el projecte que Déu té 
per a la nostra vida. En definitiva, quan estem davant de l’immens mar de la vocació, no 
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podem quedar-nos a reparar les nostres xarxes, a la barca que ens dona seguretat, sinó 
que hem de fiar-nos de la promesa del Senyor. 

Em refereixo sobretot a la crida a la vida cristiana, que tots rebem amb el baptisme i que 
ens recorda que la nostra vida no és fruit de l’atzar, sinó el do de ser fills estimats pel 
Senyor, reunits en la gran família de l’Església. Precisament en la comunitat eclesial, 
l’existència cristiana neix i es desenvolupa, sobretot gràcies a la litúrgia, que ens 
introdueix en l’escolta de la Paraula de Déu i en la gràcia dels Sagraments; aquí és on des 
de la infància som iniciats en l’art de la pregària i del compartir fraternal. L’Església és la 
nostra mare, precisament perquè ens engendra a una nova vida i ens porta a Crist; per 
tant, també hem d’estimar-la quan descobrim en el seu rostre les arrugues de la fragilitat i 
del pecat, i hem de contribuir a que sigui sempre més bella i lluminosa, perquè pugui ser 
en el món testimoni de l’amor de Déu. 

La vida cristiana s’expressa també en aquestes eleccions que, al mateix temps que donen 
una direcció precisa a la nostra navegació, contribueixen al creixement del Regne de Déu 
en la societat. Em refereixo a la decisió de casar-se en Crist i formar una família, així com 
a altres vocacions vinculades al món del treball i de les professions, al compromís en el 
camp de la caritat i de la solidaritat, a les responsabilitats socials i polítiques, etc. Són 
vocacions que ens fan portadors d’una promesa de bé, d’amor i de justícia no només per 
a nosaltres, sinó també per als ambients socials i culturals en els que vivim, i que 
necessiten cristians valents i testimonis autèntics del Regne de Déu. 

 

En la trobada amb el Senyor, algú pot sentir la fascinació de la crida a la vida consagrada 
o al sacerdoci ordenat. És un descobriment que entusiasma i alhora espanta, quan un se 
sent cridat a convertir-se en «pescador d’homes» a la barca de l’Església a través de la 
donació total de si mateix i insistint en un servei fidel a l’Evangeli i als germans. Aquesta 
elecció implica el risc de deixar-ho tot per a seguir el Senyor i consagrar-se completament 
a ell, per convertir-se en col·laboradors de la seva obra. Moltes resistències interiors 
poden obstaculitzar una decisió semblant, així com en certs ambients molt secularitzats, 
en els que sembla que ja no hi ha espai per a Déu i per l’Evangeli, es pot caure en el 
desànim i en el «cansament de l’esperança» (Homilia en la Missa amb preveres, persones 
consagrades i moviments laics, Panamà, 26 gener 2019). 

I, no obstant això, no hi ha un goig més gran que arriscar la vida pel Senyor. En particular 
a vosaltres, joves, m’agradaria dir-vos: no sigueu sords a la crida del Senyor. Si ell us 
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crida per aquest camí no lleveu els rems de la barca i confieu en ell. No us deixeu 
contagiar per la por, que ens paralitza davant els alts cims que el Senyor ens proposa. 
Recordeu sempre que, als qui deixen les xarxes i la barca per seguir el Senyor, ell els 
promet l’alegria d’una vida nova, que omple el cor i anima el camí. 

Estimats amics, no sempre és fàcil discernir la pròpia vocació i orientar la vida de la 
manera correcta. Per aquest motiu, cal un compromís renovat per part de tota l’Església –
preveres, religiosos, animadors pastorals, educadors– perquè se’ls ofereixin, 
especialment als joves, possibilitats d’escolta i de discerniment. Cal una pastoral juvenil i 
vocacional que ajudi al descobriment del pla de Déu, especialment a través de la pregària, 
la meditació de la Paraula de Déu, l’adoració eucarística i l’acompanyament espiritual. 

 

 

Com s’ha dit diverses vegades durant la Jornada Mundial de la Joventut a Panamà, hem 
de mirar Maria. Fins i tot en la història d’aquesta jove, la vocació va ser alhora una 
promesa i un risc. La seva missió no va ser fàcil, però no va permetre que la por 
s’apoderés d’ella. El seu sí «va ser el “sí” de qui vol comprometre’s i el qui vol arriscar, de 
qui vol apostar-ho tot, sense més seguretat que la certesa de saber que era portadora 
d’una promesa. I jo us pregunto a cadascú de vosaltres. Us sentiu portadors d’una 
promesa? Quina promesa tinc al cor per anar endavant? Maria tindria, sens dubte, una 
missió difícil, però les dificultats no eren un motiu per dir que “no”. Segur que tindria 
complicacions, però no serien les mateixes complicacions que es produeixen quan la 
covardia ens paralitza per no tenir-ho tot clar o assegurat per endavant» (Vetlla amb els 
joves, Panamà, 26 gener 2019). 

En aquesta Jornada, ens unim en la pregària demanant al Senyor que ens faci descobrir 
el seu projecte d’amor per a la nostra vida i que ens doni el coratge per  arriscar-nos en el 
camí que ell ha pensat per a nosaltres des de l’eternitat. 

Vaticà, 31 de gener de 2019, Memòria de sant Joan Bosco. 

Francesc 
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Mons. Joan Planellas i Barnosell, nou arquebisbe 
metropolità de Tarragona 
 

(Conferència Episcopal Tarraconense) Al migdia 
del dia 4 de maig de 2019, la Santa Seu ha fet 
públic el nomenament del nou arquebisbe 
metropolità de Tarragona i primat de les Espanyes, 
Mons. Joan Planellas i Barnosell. Substitueix 
l’arquebisbe Jaume Pujol Balcells que ha estat 
nomenat Administrador Apostòlic de l’arxidiòcesi de 
Tarragona fins a l’ordenació episcopal i presa de 
possessió del nou arquebisbe. 
  
Mons. Joan Planellas té seixanta quatre anys i és 
nascut a Verges (bisbat de Girona).  Realitzà 
estudis de teologia a la Facultat de Teologia de 
Catalunya i a la Pontifícia Universitat Gregoriana, 
defensant la seva tesi doctoral amb el títol La 
recepció del Vaticà II en els manuals d’eclesiologia 
espanyols. Té moltes publicacions d’àmbit teològic 
entre les quals destaca «L’Església dels pobres» 
en el Concili Vaticà II. 

  
Fou rector del Seminari de Girona i director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Girona. Actualment és Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, canonge de la 
catedral de Girona i rector de diverses parròquies de l’Empordà. 
  
La data d’ordenació episcopal i presa de possessió de l’arxidiòcesi de Tarragona està 
prevista per al proper 8 de juny, vigília de la Pentecosta. 
 
Tarragona, 4 de maig de 2019 
 

Conspiracions, sopars i ‘fake news’ 
 

ANNA BUJ LA VANGUARDIA 1 MAIG 2019 

Han transcorregut més de sis anys des de la fumata blanca que va 
canviar la història. Els 115 cardenals electors van escollir en cinquena 
votació Jorge Mario Bergoglio, el primer papa llatino americà i jesuïta, 
malgrat que no era en gairebé cap de les  travesses. Als seus 76 anys, 
era considerat massa vell per poder posar ordre en un Vaticà contra 
les cordes pels escàndols de filtracions del Vatileaks. I havia quedat segon al conclave del 
2005. Tots creien que el seu moment havia passat.  

Però alguna cosa va canviar durant aquells dies a Roma. A diferència de l’elecció de 
Benet XVI, quan la malaltia de Joan Pau II va afavorir una llarga campanya, la renúncia de 
Ratzinger va agafar els cardenals desprevinguts i no hi va haver temps que es mogués la 
maquinària. Ara, un llibre del vaticanista Gerard O’Connell descobreix per primera vegada 
les conspiracions, els sopars secrets i les fake news que van portar Francesc al ministeri 
de Pere. En L’elecció del papa Francesc: un relat íntim del conclave que va canviar la 
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història, el corresponsal d’America Magazine aconsegueix que diversos cardenals 
trenquin el secret pontifici per revelar els secrets del conclave. “Jo ho tenia clar desde la 
primera vegada que el vaig veure el 2001, quan va ser creat cardenal. Vaig tenir la 
sensació que aquest home podia ser papa”, diu a aquest diari O’Connell, un dels pocs que 
van anticipar el seu nom entre les apostes. En aquelles jornades frenètiques, el principal 
favorit per succeir Benet XVI era l’italià Angelo Scola, arquebisbe de Milà, un personatge 
proper a Ratzinger que compartia la seva visió teològica. Així ho publicava la influent 
premsa italiana, que donava per assegurada la seva elecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons O’Connell, Scola presentava problemes. El primer és que era italià, i es culpava 
els italians de la corrupció de la cúria romana. El segon és que no aconseguia ni elsuport 
dels seus connacionals, que estaven dividits. “Es preguntaven si l’Església necessitava un 
altre teòleg o un altre italià”, explica. Els altres que tenien números de papables eren el 
brasiler Odilo Scherer,  favorit dels conservadors, i el canadenc Marc Ouellet. Però la 
primera votació que va acabar en fumata negra va tenir un convidat inesperat. Scola 
partia primer però només amb 30 vots. Ouellet era tercer, amb 22. El segon no era 
Scherer, sinó Bergoglio, que en va obtenir 26 (haurien estat 27 si un elector no hagués 
posat malament el seu nom, i va escriure Brolio”). L’argentí era oficialment la sorpresa. 
Segons la visió d’O’Connell, durant els dies previs al conclave en què els cardenals 
s’havien ja reunit a Roma va començar a sorgir un descontentament sobre el tiquet de 
papables que era sobre la taula perquè no representaven unaruptura directa amb 
l’anterior. El punt decisiu que va col∙locar l’argentí al mapa va ser un recordat discurs en el 
qual, en tot just tres minuts i mig, Bergoglio va resumir el que seria el seu pontificat: 
l’Església que mira a les perifèries i la necessitat de reformes. El cardenal austríac 
Scönborn, després d’escoltarlo, es va girar cap a un altre i li va dir: “Això és el que 
necessitem”. 
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El nou document revela com després del discurs una quinzena de purpurats reunits a 
l’apartament del cardenal Attilio Nicora, el capitost del grup contra Scola, van decidir 
decantarse per Francesc. Als conclaves els lobbies liciten per grups lingüístics o per 
visions de l’Església, però en aquell moment la divisió més important era la que separava 
els favorables o detractors de la cúria. Amb la primera votació assenyalant una alternativa 
als papables, en les següents el suport a Bergoglio va anar creixent fins que el mateix 
Scola va acceptar la derrota i va apressar els seus perquè el votessin.  

Però no tot va ser tan fàcil. O’Connell també relata intents de torpedinar l’elecció. “Hi va 
haver gent que va llançar fake news, com que només tenia un pulmó, que era còmplice de 
la dictadura o que havia gestionat malament un casd’abusos, però es van descobrir 
inútils”, assegura el periodista. Preguntat per si veu un conclave en l’horitzó, ell ho té clar: 
“Francesc no renunciarà excepte en cas d’una greu malaltia, i ara gaudeix de bona salut i 
és feliç en el pontificat”. 

 

“La dulce y confortadora alegría de Evangelizar” 

“La dulce y confortadora alegría de evangelizar” es el texto que el arzobispo argentino, 
Jorge Mario Bergoglio leyó en el pre-cónclave ante el foro pleno de los 114 cardenales 
electores, el 9 de marzo de 2013, y difundido bajo autorización ya hace algún tiempo por 
el cardenal Jaime Ortega, presente en el Aula. 
En el contexto de la Sede Vacante, las notas del cardenal Bergoglio, constituyen un 
documento histórico de lo que sucedió antes de la elección del primer pontífice del 
continente americano, jesuita, el primer Sucesor de Pedro no europeo tras 12 siglos. 

Al intervenir en la penúltima Congregación general del Colegio Cardenalicio, anterior al 
cónclave, parecería que su discurso fue definitivo a la hora de tocar los corazones y las 
mentes de los purpurados que lo eligieron como nuevo obispo de Roma hace cuatro años. 

“Pensando en el próximo Papa: un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo y 
desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias 
existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive de ‘la dulce y confortadora 
alegría de la evangelizar’”, escribió. 
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Según reconstrucciones periodísticas de las voces de varios cardenales, pues nadie tiene 
un diario completo de lo ocurrido, cada alto prelado tenía tres minutos y medio para opinar 
cómo debería ser el próximo pontífice. 

La hoja manuscrita por el puño y letra del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio es la 
prueba del discurso que pronunció antes de entrar en la Capilla Sixtina para el cónclave 
del 12 de marzo 2013. 

El documento original está conservado en la arquidiócesis de La Habana, Cuba, debido a 
que Francisco lo donó al entonces arzobispo de la ciudad, el cardenal Ortega. 

El discurso es el siguiente: “Se hizo referencia a la evangelización. Es la razón de ser de 
la Iglesia. ‘La dulce y confortadora alegría de evangelizar’ (Pablo VI). Es el mismo 
Jesucristo quien, desde dentro, nos impulsa. 

1.- Evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de 
salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no 
solo las geográficas, sino también las periferias 
existenciales: las del misterio del pecado, las 
del dolor, las de la injusticia, las de la 
ignorancia y prescindencia religiosa, las del 
pensamiento, las de toda miseria. 

2.- Cuando la Iglesia no sale de sí misma 
para evangelizar deviene autorreferencial y 
entonces se enferma (cfr. La mujer encorvada 
sobre sí misma del Evangelio). Los males que, 
a lo largo del tiempo, se dan en las 
instituciones eclesiales tienen raíz de 
autorreferencialidad, una suerte de narcisismo 
teológico. En el Apocalipsis Jesús dice que 
está a la puerta y llama. Evidentemente el texto 
se refiere a que golpea desde fuera la puerta 
para entrar… Pero pienso en las veces en que 
Jesús golpea desde dentro para que le 
dejemos salir. La Iglesia autorreferencial 
pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja 
salir. 

3.- La Iglesia, cuando es autorreferencial, 
sin darse cuenta, cree que tiene luz propia; 
deja de ser el mysterium lunae y da lugar a ese 
mal tan grave que es la mundanidad espiritual 
(Según De Lubac, el peor mal que puede 
sobrevenir a la Iglesia). Ese vivir para darse gloria los unos a otros. Simplificando; hay dos 
imágenes de Iglesia: la Iglesia evangelizadora que sale de sí; la Dei Verbum religiose 
audiens et fidenter proclamans, o la Iglesia mundana que vive en sí, de sí, para sí. Esto 
debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya que hacer para la salvación de 
las almas. 

4.- Pensando en el próximo Papa: un hombre que, desde la contemplación de 
Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las 
periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive de ‘la dulce y 
confortadora alegría de la evangelizar’”. 

©Notas del cardenal Bergoglio. Arquidiócesis de La Habana. 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Professió perpètua de la Gna. Andrea de les Gtes. dels 
Ancians Desemparats 

 

Escrit per Delegació MCS, Publicat el 2 Mai 2019 
 
Amb molta alegria la Gna. Andrea Maye Flores de les RR. Germanetes dels Ancians 
Desemparats actualment a la Residència de St. Josep de La Seu d’Urgell va emetre la 
seva professió perpètua a Saragossa el dia 30 d’abril, juntament amb dues germanes 
més. L’endemà va celebrar-ho amb els ancians de La Seu d’Urgell i s’hi féu present Mons. 
Joan Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Mn. David Codina. 
 
La cerimònia fou presidida per l’Arquebisbe de Saragossa Mons. Vicente Jiménez, i la 
pogueren acompanyar Mn. Ignasi Navarri, Vicari general, i Mn. Pau Bellido, del Bisbat 
d’Urgell amb altres preveres, així com la Superiora de La Seu, la Gna. Rosario 
Fernández, la M. Provincial i moltes germanes i familiars i amics. 
 
La Germana Andrea té 26 anys, va néixer a Arequipa (Perú) i feia 6 anys que havia fet la 
seva professió temporal. 
  

https://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2019/10498-professio-perpetua-de-la-gna-andrea-de-les-gtes-dels-ancians-desemparats
https://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2019/10498-professio-perpetua-de-la-gna-andrea-de-les-gtes-dels-ancians-desemparats
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Propostes de les entitats del sector social dels Jesuïtes 
a Catalunya 
 
Les entitats socials vinculades a la Companyia de Jesús de Catalunya han elaborat un 
document amb motiu de les properes eleccions municipals, en el que recullen les seves 
propostes.  
 
Es tracta d'entitats que acompanyen, atenen i defensen els drets de moltes persones a 
diversos barris i ciutats. A partir d'aquest treball, recullen un seguit de propostes, en les 
que reivindiquen mesures per garantir el dret a l’habitatge, l’enfortiment dels serveis 
socials d’atenció primària i reforçar el paper dels equipaments públics com a espais de 
promoció de la vida social i comunitària. 
 
El document es fa públic amb la voluntat de les entitats és poder-lo lliurar, durant aquests 
dies, als candidats i candidates a les eleccions a cadascun dels diversos municipis on 
treballen aquestes organitzacions. 
 
El que vivim no és normal.  
El que demanem no és extraordinari 
  
Davant les properes eleccions 
municipals del 26 de maig, les 
entitats socials vinculades a la 
Companyia de Jesús de 
Catalunya presenten un conjunt 
de propostes urgents per 
millorar la situació de les 
persones més vulnerables.  
  
Reivindiquen mesures per 
garantir el dret a l’habitatge, 
l’enfortiment dels serveis 
socials d’atenció primària i 
reforçar el paper dels 
equipaments públics com a 
espais de promoció de la vida 
social i comunitària.  
  
Aquestes entitats, que 
acompanyen, atenen i defensen 
els drets de moltes persones 
dels nostres barris i ciutats, han 
recollit en un document titulat “El 
que vivim no és normal. El que 
demanem no és extraordinari”, un 
seguit de propostes per denunciar 
fins a quin punt la precarietat i la 
desprotecció de moltes famílies 
i persones està esdevenint un 
element inacceptable de la 
nostra quotidianitat.  
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La sortida de la crisi econòmica i financera s’ha fet a un preu molt elevat. La polarització 
social cada vegada més gran està configurant una societat on la pobresa es fa cada 
vegada més extensa i més profunda. Preocupa especialment a aquestes entitats una 
dinàmica de normalització d’aquesta pobresa que està malmetent les condicions 
materials de vida i les relacions personals i veïnals, generant la competència per uns 
recursos cada cop més escassos.  
  
És per això que davant la celebració de les eleccions municipals el proper 26 de maig, 
aquestes entitats volen alertar als responsables polítics i a l’opinió pública sobre 
aquesta situació, posant sobre la taula un seguit de propostes que haurien de centrar 
l’acció del govern local els propers anys. No són propostes extraordinàries ni que suposin 
despeses inassolibles, però que sí que contribuirien a millorar la vida de les persones, 
sobretot de les més vulnerables.  
Les propostes estan agrupades en tres eixos: 
  
1. L’habitatge 
  
El tractament de l’habitatge com 
un mercat més, sotmès a l’oferta i 
la demanda, està provocant 
l’exclusió d’una bona part de la 
població que no pot accedir-hi. 
Especialment vulnerables a 
aquesta exclusió són molts infants 
i adolescents.  
  
Lloguers abusius (en ciutats 
com Badalona el preu de lloguer 
ha pujat la darrera legislatura un 
32,06%), sobrecàrregues, 
desnonaments invisibles, 
habitatge insegur i 
infrahabitatges… són només 
algunes de les problemàtiques recollides en el document. Davant d’aquesta realitat 
proposa entre altres mesures urgents: l’increment substancial d’un parc públic d’habitatge 
en règim de lloguer d’ús social o l’establiment d’un protocol municipal en situacions 
d’emergència que sigui de caràcter garantista i efectiu, i que eviti que cap persona menor 
d’edat pugui quedar sense una llar on viure. 
  
2. Serveis Socials 
  
El document denuncia l’actual situació de sobresaturació dels serveis socials bàsics 
d’atenció primària, una situació que s’ha traduït en un temps d’espera de 4 a 8 setmanes 
per a una primera cita en alguns barris de l'Àrea metropolitana de Barcelona on tenen 
implementació.  
  
Des de les entitats es proposen mesures gens “extraordinàries” com la substitució de les 
baixes de manera immediata, o l’establiment d’un cribratge en la primera acollida, per tal 
de reduir el temps d’espera de la primera entrevista sobretot quan es tracta de situacions 
d’emergència. En aquest mateix capítol es proposa també l’enfortiment dels equips 
dotant-los de més recursos i pressupost. 
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3. Urbanisme i equipaments públics 
Aquest és un dels elements més importants de les competències municipals i la seva cura 
permet garantir una qualitat de vida sobretot d’aquells col·lectius (per exemple els joves o 
les persones grans) que en fan més us. 
  
Per millorar aquests espais es proposen diverses mesures com substituir els elements de 
l’arquitectura urbanística de caràcter discriminatori (bancs públics individuals, fonts 
tancades o elements punxants) per d’altres inclusius, i promoure l’obertura d’equipaments 
amb uns horaris inclusius per a totes les edats. 
  
Propostes específiques per a cada municipi 
  
D’aquests tres grans eixos, el document recull un seguit de propostes específiques per als 
barris i municipis on treballen les entitats socials de la Companyia de Jesús. 
  
La idea és presentar aquestes propostes durant els propers dies als candidats a les 
eleccions municipals perquè les incloguin en els seus programes per a la propera 
legislatura. 
 
____________________________________________________________________ 
  
Entitats del sector social de la Companyia de Jesús a Catalunya 
El Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya està conformat per:  Arrels Sant 
Ignasi (Lleida), Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume (Badalona), Entrecultures 
Barcelona, Fundació Salut Alta (Badalona), Fundació Lluís Espinal - Cristianisme i Justícia 
(Barcelona), Fundació Migra Studium (Barcelona) i Fundació La Vinya (L’Hospitalet de 
Llobregat).  
Aquestes entitats acullen, atenen i acompanyen a 13.500 persones, mitjançant 45 
projectes ubicats en 4 ciutats: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Lleida. El 
grup humà que sosté tota aquesta acció social i educativa consta de 850 persones 
voluntàries i més de 100 professionals. 
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EKUMENE necessita persones voluntàries 
 

EKUMENE, Centre Social D. Solà al Barri del Raval - Barcelona 
NECESSITEM VOLUNTARIS 

 
El nostre objectiu és la promoció de les 
persones del barri en situació de risc 
d'exclusió social, majoritàriament 
immigrants asiàtics. 
 
Com ho fem? 
- A través de l'aprenentatge de les 
llengües catalana i castellana. També 
informàtica i taller de costura. 
 
- Facilitant la seva integració social a 
través del coneixement de l'entorn i 
realitats socials, culturals, laborals i 
religioses del seu lloc d'acollida. 

 
Ens caracteritza: 
- La implicació dels nostres voluntaris. 
- Les ganes d'aprendre dels nostres alumnes. 
 
Ells ens diuen: 
- Ho necessito per trobar feina 
- Vinc a classe amb il·lusió i ara ja puc ajudar els meus fills a fer els deures. 
- Des que vaig començar a fer classes al centre, la meva vida ha canviat. Tinc més 
relacions socials i ja no em quedo a casa tot dia. 
 
Necessitem voluntaris per al 
proper curs: 
- per fer classes de castellà i 
català a tots els nivells 
- classes de coneixements bàsics 
d'informàtica  
- tallers diversos  
 
Condicions de disponibilitat, 
mínim 3 hores setmanals, 
repartides en 2 dies. Horaris de 
matí i tarda. 
 
 
 
 

 
Per contactar: 
Telèfons del Centre: 934420023 - 608442419 
Privat: Vicen 661206410 
e-mail: ekumenebcn@gmail.com 
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ALETEIA 
 
Según el Anuario Pontificio de 2019 apenas publicado, sigue el crecimiento de los 
católicos en el mundo. Actualmente son 1 mil millones y 313 millones, equivalente al 
17,7% de la población mundial. Sin embargo, desde el 2010 se verificó por primera vez 
una disminución del número de sacerdotes, de 414.969 en 2016 a 414.582 en 2017. 

140 religiosas necesitan un nuevo convento 

Hay algunas realidades que representan una positiva excepción. Por ejemplo, las 
religiosas dominicas estadounidenses, en estos meses están enfrentando un problema. 
Tras el boom de vocaciones juveniles la comunidad de hecho ha llegado a contar con 140 
religiosas, por eso han tenido que dejar su histórico convento de Ann Arbor, en Michigan, 
donde se habían establecido en 1997. 

Tras una ponderada elección, al tener ya dos conventos en California y en Texas, las 
hermanas eligieron un nuevo convento en Georgetown, a veinticinco millas al norte de 
Austin, Texas. Se dedicarán, como siempre, a la enseñanza de las escuelas católicas. 

“A medida que nuestra presencia va creciendo constantemente”, refirieron las hermanas 
dominicanas, “nuestro apostolado ha florecido, permitiéndonos expandir el trabajo al que 
Dios nos ha llamado, alabar, bendecir y predicar a través de la catequesis, la 
evangelización y el testimonio”. 

 

Comunidad floreciente en Inglaterra: “Han tomado seriamente el Vaticano II” 

Según un estudio del Catholic Herald, principal semanal católico británico, son muchas las 
órdenes religiosas femeninas que están a su vez literalmente “explotando” de nuevas 
vocaciones. También la religiosas pertenecientes a la comunidad de Nuestra Señora de 
Walsingham, por ejemplo, han recientemente debido adquirir un nuevo noviciado para 
hacer frente a las nuevas entradas. 

Boom de vocaciones, las dominicas abren un nuevo convento 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2019-03/annuario-pontificio-2019-annuario-statistico-chiesa-2017.print.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/with-numbers-booming-dominican-sisters-expand-to-texas-24165
https://catholicherald.co.uk/magazine/the-new-sisterhood-traditional-orders-are-booming/
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Otras comunidades florecientes en Inglaterra son las religiosas dominicas de san José en 
Lymington, Hampshire, las hermanas de María Estrella de la Mañana en Grayshott, 
Hampshire y las Hermanas Franciscanas de la Renovación en Leeds, Yorkshire. 

La periodista e historiadora Joanna Bogle visitó esta y otras comunidades, subrayando 
algunas características comunes. Por ejemplo la comunión de los bienes, la unidad de la 
cotidianidad, la misa como eje del día, la ausencia de televisión, la voluntad de 
concentrare en la ayuda a las familias y a la evangelización de los jóvenes (más que a la 
enseñanza en las escuelas), a través de retiros espirituales y actividades extra escolares. 

Todas estas congregaciones florecientes, se lee, “toman seriamente la solicitud del 
Concilio Vaticano II de una auténtica renovación que responda a las necesidades 
específicas de nuestro tiempo” 

 
 

@ReligiososCat 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

facebook 

 

 

 

 

 

Seguiu-nos al twitter i al facebook 
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El Dr. Josep Gallifa ha presentat un nou llibre 
sobre Blanquerna. Dimecres, 8 maig, 2019 

El Dr. Josep Gallifa, professor de la Facultat, 
ha presentat el seu nou llibre Blanquerna 
(1948-2018). Evolució del projecte d'Educació 
Superior i aportacions a la Pedagogia 
Universitària, el 8 de maig, a les 19 h, a 
l'Auditori de la Facultat. 

 

A l'acte també hi han participat el Dr. Salvador 
Pié, president de la Fundació Blanquerna-
URL; el P. Francesc Riu, responsable de 
Formació Permanent i Secretari General de 
l'Escola Cristiana de Catalunya; i la Dra. M. 
Àngels Riera, antiga professora de l'Escola de 
Mestres i de la Facultat. 

Blanquerna és actualment una fundació de la 
diòcesi de Barcelona que integra tres facultats 
universitàries. Aquest treball estudia l’evolució 
històrica de Blanquerna i les seves 
aportacions a la pedagogia universitària. 
Recull les diferents etapes que va viure la institució d’acord amb cada moment social, 
educatiu, eclesiàstic i universitari que són molt diferenciats. S’estudia com en cada època 
es van afrontar els reptes del moment i se’n presenten els diversos actors i principals 
realitzacions. El resultat ha estat l’evolució d’una institució molt singular en la seva 
pedagogia universitària, institució que ha complert 70 anys. 

Aquest llibre tracta dels orígens i de l’evolució de Blanquerna, que va iniciar el seu camí 
com a escola diocesana de formació de mestres el 1948, va integrar diferents ordes 
religiosos i va esdevenir institució fundadora de la Universitat Ramon Llull.  

Un exercici de notable memòria històrica i una genuïna aportació a la pedagogia 
universitària de la “nostra” institució com és Blanquerna.  

Es pot convertir en un llibre per tothom interessat en el món de l’educació, pel seu 
caràcter quasi enciclopèdic. Alhora pot esdevenir un punt d’interpel·lació sobre diversos 
referents pedagògics que es van desgranant progressivament en el llibre. 

Blanquerna (1948-2018). 
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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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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

CONFER: Jornadas de Pastoral de la Salut, Setmana i recés d´ecologia 
integral  
 

Madrid, 28 de marzo de 2019 (IVICON).- El 
Área Sociosanitaria de la CONFER organiza los 
días 7 y 8 de mayo las jornadas con el tema: 
“La vida espiritual y la práctica religiosa desde 
la pastoral de la salud”. 

Se pretende, profundizar en la dimensión 
espiritual y religiosa de la persona así como dar 
a conocer nuevos conceptos, nuevas 
herramientas y estrategias que permitan el 
acercamiento a la persona que sufre, sin un 
planteamiento previo de tipo religioso sino 
desde la diversidad y pluralidad y cómo generar 
un discurso espiritual que facilite el diálogo 
abierto desde el marco de la atención integral. 

Los destinatarios serán aquellos religiosos y 
laicos que trabajan en el campo de la salud, en 
contextos sociosanitarios o están interesados 
en estas jornadas. 

Tendrán lugar en las Religiosas del Amor de 
Dios, situadas en la calle Asura 90. 

 

Un año más os invitamos a participar en la SEMANA DE 
ECOLOGÍA INTEGRAL que José Eizaguirre y Conchi 
Sánchez animan en Valladolid y que apoyamos desde 
CONFER. Tendrá lugar del 7 al 13 de julio en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA. La experiencia está 
dirigida tanto a religiosos/as como a laicos/as. 

En el mismo lugar y en los días previos (del 5 al 7 de julio), 
José Eizaguirre ofrece unos días de RETIRO para profundizar 
en la espiritualidad de la conversión ecológica que 
necesitamos (adjuntamos). Se puede participar en las dos 
cosas o sólo en una de ellas, según las posibilidades de cada 
quien. 
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Como dice Francisco en LS, es imprescindible 
“difundir un nuevo paradigma acerca del ser 
humano, la vida, la sociedad y la relación con la 
naturaleza” (LS 215), generar una nueva visión 
que permita “recuperar los distintos niveles del 
equilibrio ecológico: el interno, con uno mismo; el 
solidario, con los demás; el natural, con todos los 
seres vivos; el espiritual, con Dios” (LS 210). 

Creemos que es verdaderamente urgente que 
nos abramos a transformar y enriquecer nuestra 
manera de entendernos, vivirnos y relacionarnos 
con nosotros mismos, con los otros, con la 
naturaleza, con Dios… para poder dar pasos 
decididos en la transformación de nuestros estilos 
de vida personales y comunitarios en la dirección 
que marca Laudato si´. Los últimos informes 
sobre deterioro medioambiental y sus 
consecuencias sociales nos emplazan a ello 
(Informe especial IPCC sobre Calentamiento 
Global/octubre 2018; Informe ONU/marzo 2019). 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
Cada dimecres, a les 18.45, continuem fent la pregària per tots els qui participen en el 

judici a Madrid. 
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Monaquisme 

i Evangeli 

 Comunitat monàstica laical 
      amb la gna. Griselda Cos  

diumenge 2 de juny 

a les 6 de la tarda 

 COOPERADORES PARROQUIALS DE CRIST REI 

Exercicis espirituals: 
 

 Juny: Divendres 28 al diumenge 30 
 

 Juliol - agost: Dilluns 29 de juliol al 2 
d'agost 

 
 Novembre: Divendres 29 de novembre a 

l'1 de desembre 
 

 Desembre: Divendres 27 al dilluns 30 
 
Recés per a famílies: 
 

 Diumenge 9 de juny 
 

 Diumenge 15 de desembre 
 
Casa Mare de Déu de Montserrat 
Passeig del Remei s/n 
08140 CALDES DE MONTBUI 
Tel: 93 865 44 96     
697 84 05 59    685 49 98 27  
cpcrcaldes@gmail.com 
 

CARMELITES MISSIONERES. CENTRE FRANCESC PALAU 

 

mailto:cpcrcaldes@gmail.com
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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. 
 
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/ 
 
 

COVA DE SANT IGNASI 
 
Abril 
 
Exercicis Espirituals a la Vida Ordinaria: Del 26 al 28 de abril amb David Guindulain sj 
 
Dissabtes de Pregària Contemplativa: 27 de abril amb l’ Equip Comunitari de la Cova 
 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
https://casaespiritualitatmcastanyer.org/
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Curs d’Inmersió Ignasiana (anglés): Del 28 de abril al 9 de juny amb Josep Sugrañes sj i 
Joaqui Salord sj 
 
Maig 
 
Pregària Profunda (Iniciació): Del 17 al 19 de maig amb  Xavier Melloni sj  
 
Juny 
 
Reçés de Pentecosta: Del 7 al 9 de juny amb Jaume Casassas 
 
Pregaria dels dimarts a la Cova: 19 de juny amb David Guindulain sj i Xavier Melloni sj.  
 
Cada canvi d’estació, silenci iy músiques del mon 
 
Vuit díes d’Exercicis Espirituals: Del 21 al 30 de juny amb Toni Riera sj 
 
Per a més informació consultar: www.covamanresa.cat 
 

DELEGACIÓ DE JOVENTUT DE LA DIÒCESI DE BARCELONA 
 

 
 
Camí de Loiola estiu 2019 
De l’1 al 8 d’agost farem el pelegrinatge diocesà de joves junt amb el bisbe Toni Vadell 
per les terres de Sant Ignasi de Loiola. Visitarem Pamplona, la ciutat on va ser ferit, Sant 
Sebastià, una de els ciutats més boniques del nord d‘Espanya i seguirem la ruta del Camí 
del Nord, vorejant la costa atlàntica. El pelegrinatge finalitzarà a Loiola, on va néixer el 
sant i va tenir lloc la seva conversió. Cada dia hi haurà eucaristia i treballarem diferents 
aspectes de l'espiritualitat i vida de Sant Ignasi. 
 
De 15 a 30 anys. Preu: 295 euros 
 
Dia 1. BCN-PAMPLONA. Castell, passeig pel centre i eucaristia a San Fermín. 
Dia 2. PASAI SAN PEDRO - SAN SEBASTIÁN (8 km). Visita a la ciutat, eucaristia a la 
catedral i sopar de pintxos. 
Dia 3. SAN SEBASTIÁN – ORIO (14 Km). Platja i activitats.  
Dia 4. ORIO – ZUMAIA (15,3 km). Platja, activitats i adoració.  
Dia 5. ZUMAIA – DEBA (15 km). Eucaristia a Sant Telmo i visita als Flitx. Platja i activitats. 
Dia 6. ZUMAIA –LOYOLA (19,3 km). Visita al santuari 
Dia 7. LOIOLA – LA ANTIGUA - ARAZANZU. Santa casa, ermita de La Antigua i 
eucaristia al santuari d’Aranzazu. 
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Dia 8. LOIOLA- BCN. Visita per Azpeitia i tornada 
 
INSCRIU-TE ABANS DEL 15 DE JUNY. Places limitades! 
Primer pagament abans del 15 de juny: 100 euros 
Segon pagament abans del 30 de juny: 100 euros 
Tercer pagament abans del 16 de juliol: 95euros 
Quan us inscriviu us informarem del dia de la reunió. 
 
Núm. comte de la Delegació (SI POT SER FEU PAGAMENT PER GRUP, O POSEU EL 
NOM DEL JOVE PARTICIPANT) 
ES85 2100 3200 9922 0115 0353 
Més informació: http://www.delejovebcn.org/ca/LOIOLA2019 
 
 
 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
• COSSOS, DESIGS I INDENTITATS • MINDFUKDREAMING-TALLER DE SOMNIS 
Gna. Teresa Forcades   JETTHE FABIOOLA (castellà) 
Dates: 04 maig de les 3 a ¾ de  Dates: del 17 (tarda) al 19 (migdia) de maig 
6 de la tarda   
 
 
• TARDA DE SILENCI   • CONCERT: PEÇA PER A VIOLÍ, 
GNA. M.Benoît Dintimille   ELECTRÒNICA I MONESTIR 
Dates: 04 maig    Gna. Teresa Forcades 
de 4 a 6 de la tarda    Dates: 26 maig 2/4 de 5 tarda 
      Reserva entrada: 
      secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com 

 
• LA DIVINITZACIÓ   • EXPERIÈNCIA I CONTACTE AMB EL FANG  
Gna. Teresa Forcades   Gna. M. Eugènia Caro   
Dates: 04 maig    Data: 26 maig de 10 matí a 6 tarda 
de les 10 a ¾ d’1 del matí    
       
 
• PREGANT AMB ELS SALMS  • FOCUSING IV 
Gna. Regina Goberna   Mentxu Martin 
Dates: 11 maig de 2/4 de 5 a  Dates: del 31 de mig (matí) l’1 de juny (migdia) 
6 de la tarda    
 
 
PREGÀRIA, MISERICÒRDIA I    
ESPIRITUALITAT     
Gna. Conxita Gómez     
Dates: 11 maig Tot el dia 
 
 
INSCRIPCIONS: http://monestirsantbenetmontserrat.com / CURSOS 
 
MÉS INFORMACIÓ:  activitats@monestirsantbenetmontserrat.com  / 659 38 67 62 

http://www.delejovebcn.org/ca/LOIOLA2019
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EDITORIAL SAN PABLO I FRATERNITAT FRANCISCANA CONVENTUAL 
 

La editorial San Pablo y la fraternidad franciscana 
conventual de Barcelona tienen el gusto de 
invitarle a la presentación del libro 
 
Francisco de Asís. El santo que todo lo 
hermana, de Luis E. Larra Lomas, ofm conv. 
 
En el acto participarán, además del autor: 
 
Javier Melloni, jesuita, teólogo y antropólogo. 
Eduard Rey, capuchino, presidente de la Unió de 
Religiosos de Catalunya. 
Mª Ángeles López, directora editorial de San 
Pablo 
 
Lugar: Centre Sant Francesc d’Assís 
C/ Elisa 23 - 08023 Barcelona 
Día: Jueves 9 de mayo 
Hora: 20:30 h. 
Transporte:  
FGC: L7 El Putxet 
Bus: V15 y H6 (área de intercambio Balmes-Mitre) 
 
 

GERMANES JOSEFINES DE LA CARITAT 
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Universidad Pontificia Comillas: Simposio Internacional de Psicología y 
Ejercicios Espirituales 
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Caputxins: Conferència Ruyra, Recés Montnegre, Conferència Facultat 
 
 

 
 
SALA PERE CASALDÀLIGA – LLIBRERIA CLARET 
 

 



39 | 42 

 

FECC INFORMA  núm. 726   Data: 6.05.2019 
 

 
 
Comença  a  caminar  el  Pacte  per  la  no  Segregació,  però  per  una  
senda sinuosa... 
 
A mig matí d’avui dilluns està prevista la primera reunió de la comissió de seguiment del 
Pacte contra la segregació escolar, que, convocada pel Conseller d’Educació i  pel  Síndic  
de Greuges, comptarà amb la presència de les institucions signants, entre les quals les 
entitats representatives de les titularitats dels centres concertats i de les federacions i 
confederacions d’AMPAs del sector. 
 

 
 

La reunió, a banda dels aspectes formals i d’organització, preveu la presentació i 
discussió de les propostes de comissions d'estudi i suggeriments per part dels membres 
de la Comissió de seguiment sobre possibles candidats a formar-ne part. 
 
Aquesta proposta no és cap minúcia, ja que es crearien la Comissió d'estudi sobre règims 
d'admissió, la Subcomissió d'estudi sobre la lluita contra la segregació escolar en 
contextos de segregació residencial i la Comissió del cost de la plaça escolar. I menys 
insignificants encara en són els objectius, perquè de la primera es pretén elaborar un 
document amb propostes adreçades al Departament d'Educació per tal que siguin 
valorades en el marc de l'elaboració del nou decret d'admissió d'alumnat (àmbit 1 del 
Pacte), de les orientacions relacionades amb la programació de l'oferta i la gestió del 
procés d'admissió (àmbit 2) o del protocol per a l'ús de la reserva de places (àmbit 3). De 
la segona, elaborar un document amb propostes adreçades a la Comissió d'estudi sobre 
règims d'admissióper tal que siguin valorades en el marc de l'elaboració del document 
amb propostes adreçades al Departament d'Educació. I, pel que fa a la tercera, crear una 
comissió tècnica d’experts, a proposta del Departament d’Educació i dels agents 
educatius més representatius, per estudiar i determinar el cost total de la plaça en els 
nivells de provisió universal i gratuïta per a la impartició dels ensenyaments en condicions 
de gratuïtat. 
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Com podeu veure, les matèries que han de tractar aquestes comissions són de gran 
interès i transcendència per al nostre sector. Nosaltres, en tant que signants del Pacte, 
hem de participar-hi de manera activa, per lleialtat deguda i per convenciment. El que 
passa és que iniciarem aquesta participació amb un considerable sentiment de recel, per 
diversos motius. 
 
El procés de preinscripció i matrícula no ha estat tant recíprocament lleial com podíem 
esperar. Les actuacions del Consorci d’Educació de Barcelona han generat confusió i 
abusos de forma en el seu procediment. Ens remetem a la maneracom s’ha volgut 
gestionar la reserva de places per als alumnes en situació de vulnerabilitat i com això ha 
afectat a diversos centres de la ciutat. Recordeu la informació que vàreu rebre el dia 11 
d’abril on us fèiem un resum de la reunió celebrada amb responsables del Consorci i del 
Departament. No s’han acomplert tots els compromisos que s’hi van prendre, entre 
elsquals, el fet que les escoles no hagin rebut un document escrit que permeti la 
necessària seguretat jurídica pel que fa ales obligacions de finançament que ha adquirit el 
Consorci. 
 
També s’ha donat missatges equívocs per part d’algunes comissions de garanties, que 
afirmen que la reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials o 
específiques s’ha de mantenir al llarg de tot el curs. Sabem tots plegats que això no és 
cert, perquè la norma recull de manera ben explícita que aquesta reserva “es pot mantenir 
fins al final del període de preinscripció i matrícula, queno pot anar més enllà de l’inici de 
curs” (LEC, art. 48.1),però representants de l’Administració, precisament els que han de 
vetllar pel compliment de la norma, es capfiquen en llançar missatges que generen 
confusió i inquietud. No els podem admetre i us convidem a posar-los en evidència. 
 
També hem finalitzat un procés de preinscripció, del qual encara no disposem de dades 
globals, que en alguns casos ha estat perjudicial per a les nostres escoles i podrà generar 
situacions de precarietat. Hem demanat a l’Administració, de manera pública i notòria, que 
sigui flexible amb les ràtios, que serà un gest que ens indicarà la voluntat política envers 
l’escola concertada. Estem a l’expectativa. 
 
També ens han afirmat que es fa política educativa i que es vol ajudar l’escola 
concertada, però que no es disposa de finançament, atesa la manca de pressupost. Però 
constatem com el proppassat dimarts el Govern aprovava diverses actuacions 
d’infraestructura escolar que preveu 27 construccions escolars per un import total de 
104.700.000 euros, que corresponen a les més prioritàries per al sistema educatiu de 
Catalunya d’acord amb les necessitats d’escolarització actuals i a mitjà termini. De les 27, 
un total de 21 són de nova construcció, 5 són grans ampliacions i 1 és una rehabilitació 
integral. Totes les obres es començaran a edificar de manera esglaonada fins al 2023 i 
permetran la retirada de més d’un centenar de mòduls. 
 
I per a l’escola concertada, ni un sol euro... Podem entendre que, en aquests temps de 
manca pressupostària, les prioritats resten diàfanament concretades. 
 
Com podreu entendre, convençuts de la nostra coresponsabilitat envers el sector i envers 
l’alumnat que més necessitats objectives necessita i al qual ens esmercem a ajudar, 
assistirem a aquesta reunió de la comissió de seguiment del Pacte, per lleialtat i fidels als 
compromisos adquirits. Però, dissortadament, no percebem reciprocitat. No és la nostra la 
millor de les predisposicions, i així ho deixarem palès. Amb tot, confiem a avançar. Us 
anirem informant del dia a dia d’aquestes comissions. 
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TV3 SIGNES DELS TEMPS: 75 anys de Càritas 
 

Diumenge 12 de maig del 2019 
 

 
 

75 anys de Càritas 
 

Càritas Diocesana de Barcelona està celebrant el 75è aniversari amb la campanya “Tots 
tenim un àngel”. Des de l’any 1944, aquesta entitat de l’Església ha ajudat els més 

vulnerables de la societat. Actualment, una de les prioritats és lluitar contra els greus 
problemes d’habitatge que pateixen moltes famílies. “Signes dels temps” entrevista 

Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona. La conversa s’ha gravat 
als apartaments de l’Almeda, habitatges per a la gent gran a Cornellà de Llobregat. 

Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.30 
 
 

 

 

 
  2019  

   MAIG 

13 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

20 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

27 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

28 dm Junta directiva de l’URC  

30 dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials)  

    

11 ds Dia del Comerç Just  

15 dc Dia mundial de la família (ONU)  

17 dv Dia mundial de les telecomunicacions  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2018 - 2019 
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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: 09.30 – 13.30  

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

 

 

21 dm Dia mundial (de l’ONU) de la biodiversitat  

25 
ds Setmana de la solidaritat amb els Pobles de tots el 

territoris colonials (ONU) 
 

31 dv Dia mundial sense tabac  

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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