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Vida en clau espiritual 
  
Les institucions s’esquerden. Viuen moments de crisi. La institució familiar, potser la més 
bàsica i fonamental, ha rebut sacsejades fortes i ha generat un efecte dòmino sobre les 
altres. Les institucions polítiques sobreviuen en molts casos gràcies a un ús impúdic del 
poder. Les institucions religioses, atacades per molts flancs i també des de dins, no es 
lliuren d’aquesta dinàmica general. L’ateisme i l’agnosticisme pretenen apoderar-se de la 
societat, però hi ha una realitat de fons que es resisteix a desaparèixer. La institució 
decau i ressorgeix l’espiritualitat. Paraula de múltiples significats que s’aplica a moltes 
dimensions humanes (la contemplació, el silenci, la feina, l’empresa…). El flascó s’ha 
esquerdat i n’ha alliberat el perfum que es respira a l’ambient. 

La litúrgia cristiana té un dia singular, 
considerada una de les màximes festivitats, 
per celebrar la vinguda de l’Esperit: el 
diumenge de Pentecosta. L’Esperit és força 
i converteix els creients en testimonis de 
Jesús fins als límits més llunyans de la 
terra. A l’últim sopar, Jesús va dir als seus: 
«L’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom 
meu us farà recordar tot el que jo us he dit i 
us ho farà entendre.» L’Esperit és memòria 
i comprensió. Les coses més importants no 
les entenem a la primera. Ens cal recordar-
les. Passar-les una i altra vegada pels filtres 
del cor. Maria, la mare de Jesús, també va 
viure aquest procés. Per això, la lectura de 
la Paraula de Déu, especialment els 
evangelis, és tan recomanable. El record es 
nodreix del gota a gota. Arriba el moment, 
de vegades quan un menys s’ho pensa, 

que tot es desvetlla i es comença a entendre i comprendre les realitats espirituals. Els 
místics ho saben. Potser, quan més lluny hi veuen és gràcies a les obscuritats més 
profundes. En la nit més tancada, les estrelles del cel es fan més visibles. Des d’aquesta 
òptica, la vida adquireix una nova dimensió i l’espiritualitat obre horitzons desconeguts. La 
festa de Pentecosta ens ho recorda. 

 

Afegitó: Polítiques educatives preocupants 
 
La Fundació de la Escola Cristiana, en seu seu informatiu del 3 de juny de 2019, dedica un 
extens editorial per reflexionar “Sobre el Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del 
procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat”. 
Atesa la seva importància, incloem tot el text perquè cadascú pugui conèixer la 
preocupació que expressa. L’editorial acaba amb aquesta frase: “Afrontem aquest debat 
situant-lo al lloc on correspon i donant una informació serena i objectiva, fugint de titulars 
cridaners i de demagògia. Nosaltres no defallim. Professionalitat, fermesa, convenciment, 
solidaritat interinstitucional ens ajudaran a continuar oferint una educació de qualitat per a 
tothom en un marc de llibertat.” 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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Papa Francesc 
 

5 gestos del papa Francesc que estan causant escándol, ràbia, 
dessassossec entre els seus detractors interns i externs 

Aleiteia 18.05.2019 
Ary Waldir Ramos Díaz | 
 

Desde Roma se libra una batalla política, teológica y espiritual. Hay frustración por parte 
de ideólogos que esperaban encontrar en el catolicismo tradicionalista el canal perfecto 
para vehicular una agenda de intereses: nacionalistas, xenófobos, racistas, antisemitas, 
islamofóbicos, neoliberales, colonialistas, tecnocráticos, de género, bélicos, etc. 

Los fundamentalistas del odio tildan al Papa Francisco de herético, populista, encubridor 
de abusos, culpable de la caída de las vocaciones clericales de antaño que alimentaba la 
matriz de escándalos sexuales y económicos que, aún hoy le pasan cuenta a la Iglesia 
católica. Voces críticas piden su renuncia por motivos doctrinales.  

El Papa advirtió del fenómeno cultural mundial del “populismo que crece sembrando 
miedo”, el pasado 9 de mayo. Le preocupan “los no ciudadanos, los ciudadanos a medias 
o los sobrantes urbanos”, porque hay personas que “no tienen acceso a las mismas 
oportunidades de vida que otras”.  Así se “generan tensiones insoportables”.  
(Encuentro diócesis de Roma).  

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/05/09/0394/00803.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/05/09/0394/00803.html
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Incómoda la voz de un Papa que se alza contra “la mundanidad funcionalista” y al 
orden excluyente, elitista, establecido en las sociedades. 

Escandaliza que Francisco denuncia esa “nueva colonización ideológica que busca 
convencer que el Evangelio es una sabiduría, es una doctrina, pero no es un anuncio, no 
es un kerygma”. 

Causa alergia una Iglesia que discierne usando el corazón, que no se queda paralizada y 
escucha el “grito de la gente”.  

En este sentido, presentamos 5 gestos recientes del Papa que han causado malestar a 
los líderes de la cultura del descarte, de la economía que mata y a aquellos que rinden 

culto al individualismo.  

1. Los 8 niños refugiados en el papamóvil 

El papa Francisco que pasea en la audiencia general del 15 de mayo de 2019 con 8 niños 
refugiados llegados de Libia a través de los corredores humanitarios el pasado 29 de abril 
y otros más en un barco hace unos meses. Un mensaje implícito para la “abuela Europa” 
que ya no es “madre” y se comporta como madrastra indolente. 

En el Ángelus del domingo anterior había pedido oración por los refugiados “que se 
encuentran en centros de detención en Libia cuya situación, que ya es muy grave, se 
torna aún más peligrosa debido al conflicto en curso. Apelo por la evacuación especial de 
mujeres, niños y enfermos lo antes posible a través de los corredores humanitarios”.  

2. La solidaridad del Papa a la familia gitana maltratada 

En la sacristía de la Basílica de San Giovanni en Letrán, el jueves 9 de mayo en la noche, 
antes de la reunión con la Diócesis de Roma,  Francisco saludó con cariño a la familia 
gitana musulmán de Imer Omerovic y Senada Sejdovic víctima en los últimos días de 
amenazas e insultos racistas en el barrio romano de  Casal Bruciato. 
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3. El Papa que donó 3 millones y medio de euros para ayudar a los pobres de Roma  

El cardenal polaco Krajewski, mano 
derecha del Papa para llevar la 
caridad a los pobres de su diócesis, 
realizó un “gesto desesperado” el 
sábado 11 de mayo de 2019, en la 
noche. Bautizado el ‘Robin Hood’ del 
Vaticano por la prensa, Krajewski 
se atrevió a romper el precinto 
policial de un edificio ocupado 
ilegalmente en el centro de Roma y 
restableció la luz y el agua a las 
cerca de 450 personas que viven allí 
desde hace seis años.  

La mayoría sobreviven en 
situaciones precarias junto a 100 
niños pequeños en un edificio 
ubicado en la Vía Santa Croce in 
Gerusalemme. El ministro del 
interior Salvini reclamó al Vaticano 
por ese geto y el cardenal Parolin 
respondió a distancia en defensa de 
los más pobres.  
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4. El Papa a las religiosas: ustedes no son sirvientas de clérigos  

El papa Francisco defendió a las religiosas del clericalismo machista y aseguró que las 
religiosas tienen una vocación de servicio, pero eso no significa que son “sirvientas” de 
cardenales, obispos o sacerdotes. “Tú no te has hecho religiosa para convertirte en 
sirvienta de un clérigo”, afirmó en el Aula Pablo VI del Vaticano el viernes 10 de mayo 
ante las participantes en la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras 
Generales.  

 

5. El beso en los pies a los rivales del conflicto en Sudán del Sur 

“Temblé cuando el Papa nos besó los pies”, dijo el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir 
al Parlamento de su país, según Vatican News en inglés, el 16 de mayo. El político 
aseguró que se sorprendió y tembló “cuando Su Santidad el Papa nos besó los pies. Fue 
una bendición y puede ser una maldición si jugamos con la vida de nuestra gente”, dijo el 
presidente Kiir al parlamento al referirse al gesto que tuvo lugar durante el retiro especial 
en el Vaticano por la paz de Sudán del Sur, en abril.  
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Viatge apostólic a Romania  (31 de Maig - 2 de Juny) 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

Autor Papa Francesc 
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Servei de Documentació:  
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

131 reunió d’Abats i Provincials (RAP) 
 

 
 
 

131ª REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS (RAP) 
 

Orde de la Benaurada Verge Maria de la Mercè 

Plaça Castella, 6 | 08001 Barcelona (Barcelonès) 
Telèfon: 933 02 59 30 

 
Dijous, 30 de maig de 2019 

 
 

Horari: 

 10.15, recepció; 10.30, sessió del matí: salutació, pregària i presentació del temari; 
11.45 cafè; 12.15 segona sessió; 13.15 eucaristia; 14.00 dinar; 15.15 visita de la 
parròquia de Sant Pere Nolasc i sessió de la tarda; 18.00, comiat.  

 
Temari: 

 Benvinguda del provincial dels mercedaris 

 Pregària a càrrec del president 

 Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió  anterior 

 In memoriam.  
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 Capítols generals  o provincials i nous superiors majors 

 Commemoracions 

 Beatificacions: a) Orà: els màrtirs d’Algèria (8 de desembre), i b) Tarragona: el 
màrtir Marià Mullerat (23 de març) 

 Exhortació Apostòlica Postsinodal Christus vivit 

 Nomenament de Mons. Joan Planellas com a nou arquebisbe metropolità de 
Tarragona 

 Canvis en la junta directiva de l’URC i elecció del nou president  

 El Fòrum de la Vida Religiosa en la cruïlla de dos aniversaris: 25 anys del Congrés 
de Vida Religiosa i 40 anys de la creació de l’URC (2020). 

 La reunió de la junta directiva de l’URC amb la CET (Conferència Episcopal 
Tarragonense) 

 La protecció dels menors. Carta apostòlica en forma de «motu proprio» del papa 
Francesc “Vos estis Lux Mundi” 

 El moment actual de l’escola religiosa concertada 

 El nou panorama polític 

 Informacions 

 Reunió vinent: lloc i data 

 Torn de paraules 
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Reunió del Grup Anawim | Fòrum de qüestions econòmiques 
 

GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA TROBADA – DIÀLEG – COMUNICACIONS  
Reunió 1/2019 

Data 17 de juny de 2019, dilluns 

Hora 10.00h – 16.00h 

Lloc Carmelites Missioneres 
Centre Francesc Palau - Espai d'Interioritat  
 C/ Inmaculada, 55, 08017 Barcelona 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Ordre del dia 09.30 
10.00 
10,45 
 
12.00 

Arribada i acollida 
Eucaristia, presidida per fra Eduard Rey, president de l’URC 
Exposició del tema principal a càrrec de fra Eduard Rey                 
Diàleg i intercanvi d’impressions 
Temes i informacions vàries 

14.00 
15.30 
16.00 

Dinar 
Presentació del carisma, espiritualitat i  missió de les Carmelites missioneres 
Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC enviant emplenada la butlleta adjunta, abans del 10 de 
juny inclòs, al correu electrònic urc.info@gmail.com  

Preu 22 €. L’aportació es realitzarà a la mateixa reunió. 

Convoquem Rosa Masferrer, Mercè Arimany i Mª Rosa Masramon 

 

 FÒRUM DE QÜESTIONS 
ECONÒMIQUES 

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

 

 

TEMA FÒRUM DE QÜESTIONS ECONÒMIQUES núm. 4 
Data 12 de juny de 2019, dimecres 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Aula de CSSCC (Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya) – Plaça Urquinaona 11, 3-2. 
Barcelona. 

Assistents Administradors generals i provincials i/o persones amb responsabilitats econòmiques en 
aquests àmbits 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat Mantenir en el marc de l’URC entre els participants un espai d’intercanvi i diàleg sobre temes 
econòmics d’interès (inter)congregacional. 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Montserrat acull un nou monjo 
 
Diumenge 9 de juny, el barceloní Pau Valls i Gonzálvez, de 57 anys, signarà el seu 
compromís definitiu amb la comunitat benedictina 

 

“Dono gràcies a la Misericòrdia de Déu, que m'obre la vida a cercar-lo 

per intentar esdevenir un home seu, un home de Déu, lliurant 

la meva vida per amor”, assegura el G. Pau 
 
 

Montserrat, juny de 2019. Diumenge, 9 de juny, en la Solemnitat de la Pentecosta, durant 
la missa conventual, a les 11h, el monjo Pau Valls signarà el seu compromís definitiu amb 
la comunitat benedictina de Montserrat i serà consagrat com a monjo per a la pregària del 
P. Abat i la professió solemne. A la cerimònia, que presidirà el P. Abat Josep M. Soler, hi 

assistiran els monjos de la comunitat i els 
escolans, a més dels familiars i amics del 
profés solemne. L’eucaristia es podrà seguir 
en directe a través de les TV de la Xarxa de 
Comunicació Local, per Ràdio Estel 
(106,6FM) i per Montserrat RTV 
(www.montserratcomunicacio.cat). 

El G. Pau (David) Valls i Gonzálvez va 
néixer a Barcelona el 20 de gener de 1962 en 
el si d’una família cristiana. L’educació 
rebuda a casa i la formació en els valors de la 
seva escolarització marista i, en el lleure, de 
l’escoltisme, van dur-lo a una implicació 
creixent en diferents activitats de voluntariat. 
Això va fructificar en una joventut 
compromesa en moviments socials, culturals 
i polítics. Estudiant de Filosofia a la 
Universitat de Barcelona, paulatinament  va 
anar abandonant les seves creences 
religioses mentre s'integrava a la vida 
professional en detriment d’una vida que li 
hauria agradat que fos més intensa 
intel·lectualment i cultural. 

Va viure un moment professional molt exitós: 
com a executiu, sobretot, en dues 

multinacionals de renom. Però el suposat èxit professional no es veia correspost a nivell 
de creixement personal. Davant la crisi vital i de valors que va patir va viure una 
“conversió guaridora”, que el va portar “a escoltar la crida de Déu i voler seguir 
radicalment el camí assenyalat pel seu Fill Jesús, el Crist”. Va ser a l’hostatgeria del 
monestir, de la mà d’una persona que el va ajudar a trobar la tranquil·litat que demanava 
el seu esperit, que va fer possible la seva “cura vital” i, molt especialment, el seu 
“retrobament amb la fe abandonada”; una fe que es va acabar de madurar en els 
successius recessos que realitzava a Montserrat. “Ara dono gràcies a la Misericòrdia de 
Déu, que m'obre la vida a cercar-lo per intentar esdevenir un home seu, un  "home de 
Déu", afirma el G. Pau Valls. 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
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És d’aquesta manera que va demanar a la fraternitat dels germans de la comunitat de 
monjos de Montserrat per viure-hi “humilment i obedient sota la Regla de Sant Benet, tot 
maldant perquè la resta de la meva vida sigui una veritable acció de gràcies, testimoni i 
lloa constant de la misericòrdia de Déu Nostre Senyor, així com d’intercessió pel seu 
proïsme, creient o gentil”, confessa. 

Per al G. Pau Valls, la vida monàstica és “l'opció concreta de viure des de la radicalitat del 
seguiment del Crist amb fe i esperança, tot practicant la caritat; en l'horitzó, l'entrega de la 
pròpia vida per amor”. El futur profés solemne assegura ser feliç, actualment; i que allò 
que més felicitat et proporciona és “poder ser tu qui li ofereixes la teva ma al germà; la 
comunitat m´ha demostrat que tenir una mà fraterna que t’ajudi a aixecar-te et facilita el 
teu creixement”. “Segueixo tenint massa pecats –assegura-, però ara sóc conscient de la 
immensa misericòrdia de Déu”. 

 

La professió solemne del G. Pau Valls 

Durant la celebració de diumenge, el G. Pau Valls llegirà, davant del P. Abat i de la resta 
de monjos de la comunitat i dels fidels assistents, la cèdula de professió, que és un text 
escrit a mà i que diu el següent: “Prometo davant Déu i els sants dels quals conservem 
aquí les relíquies, i en presència del P. Abat d’aquest monestir i dels seus monjos, lligar-
me a aquesta comunitat, viure com a monjo i ser obedient segons la Regla de Sant 
Benet”. En acabar, signarà l’esmentada cèdula sobre l’altar de la Basílica de Santa Maria 
i, posteriorment, cantarà el següent verset del salm 118: “Rebeu-me, Senyor, segons la 
Vostra Paraula, i viuré, que no em vegi confós en la meva esperança”, que la comunitat 
repetirà tres vegades. D’aquesta manera, expressarà la voluntat de donar-se plenament 
amb la confiança de l’ajut de Déu. Acabat aquest punt, i després que el P. Abat li faci 
lliurament dels signes de la seva condició de monjo –la cogulla i el llibre de pregària-, 
rebrà l’abraçada de tots els monjos professos solemnes, com a símbol d’unió i 
d’acolliment a la comunitat. 
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Perdonar i ser perdonats, anhel compartit 
 

El perdó és exemple del mutu enriquiment entre psicologia i teologia 
 
Catalunya Cristiana. Carme Munté. 2 Juny 2019 Núm. 2071 
 
Quan podré dir que he estat perdonat? Quins són els ingredients del perdó? Amb 
aquestes preguntes retòriques sol finalitzar Shane O’Doherty les seves intervencions 
públiques, la darrera el diumenge 19 de maig en una sessió del Cafè Youcat, organitzat 
per la Delegació de Joventut de la diòcesi de Barcelona a la parròquia de Santa Anna.  
 
Shane O’Doherty, autor del llibre No más bombas (Libros Libres), s’ha fet conegut per 
haver estat el primer terrorista penedit de l’IRA, l’organització paramilitar irlandesa 
responsable de la mort de més de 3.000 persones entre el 1969 i el 2001.  
 
Després de cinc anys posant bombes gairebé de forma diària, O’Doherty va ser 
condemnat a vint anys de presó. A partir d’aleshores va viure un procés de conversió i de 
penediment per tot el mal que havia causat. «Durant el judici vaig mirar les víctimes als 
ulls i em vaig adonar que eren persones innocents», explica O’Doherty. Una reflexió li va 
caure com una llosa: «El pitjor membre de l’IRA és un catòlic, perquè el catòlic té 
consciència. Així doncs a la presó se’m va acostar la meva amiga consciència i no me’n 
vaig poder escapar.»  
 

 
 
Un fragment de l’evangeli de Mateu li va ocasionar un bon sotrac: «Si en el moment de 
presentar la teva ofrena a l’altar, allí et recordes que el teu germà té alguna cosa contra 
tu, deixa allí mateix, davant l’altar, la teva ofrena i ves primer a fer les paus amb el teu 
germà» (Mt 5, 23-24). Calia, doncs, reconciliar-se amb les víctimes, i O’Doherty va 
començar a escriure’ls cartes implorant-los el perdó.  
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Passats catorze anys i mig, va sortir de la presó i es va lliurar en cos i ànima a la causa de 
la pau. «Ha passat molt de temps, però cada dia tinc molt present la violència i el patiment 
de les víctimes. La lliçó que vam aprendre a Irlanda és que no hi ha cap causa que 
justifiqui la violència; per contra, la violència destrueix causes i ideals.»  
 
En les seves intervencions públiques O’Doherty, que resideix a València, reflexiona 
constantment sobre la necessitat de ser perdonat per les víctimes, per Déu però també 
per ell mateix. Com afirma el monjo benedictí Anselm Grün al llibre Si aceptas perdonarte, 
perdonaràs (editorial Narcea), «moltes vegades el nostre pitjor enemic està en el nostre 
interior. Per això, és urgent la pròpia reconciliació».  
 
 
Aproximació psicològica 
 «El perdó no guareix ni tanca les 
ferides, ans al contrari: les manté 
obertes, però això no impedeix viure, 
sinó a l’inrevés, és l’única possibilitat 
de viure», manifestava el filòsof Joan-
Carles Mèlich en el seu article Filosofia 
del perdó (La Vanguardia, 7 de juliol 
del 2018).  
 
Maite Valls Martí, religiosa de Jesús-
Maria, psicòloga, psicoterapeuta i 
mestra, explica que «perdonar en 
realitat és alliberar-te d’alguna cosa 
que et fa mal interiorment, és com un 
nus interior que finalment 
aconsegueixes desfer». Certament és 
més fàcil perdonar quan l’agressor et 
demana perdó, però no sempre és 
possible: pot estar mort o simplement 
no tenir-hi cap interès. I això no 
obstant, la víctima ha de ser capaç de 
perdonar per tal de poder tirar 
endavant. «Quan perdonem, sentim 
que ja no estem lligats 
a aquella persona o situació que ens fa 
mal, sentim un alliberament», 
reflexiona Maite Valls, que aclareix que «perdonar no és oblidar, és com una cicatriu que 
et recorda el dolor però que ja no et fa mal». Ara bé, la teràpia del perdó, que comença a 
introduir-se als anys setanta i es consolida als noranta, és un procés continu que es pot 
anar aprofundint i completant al llarg del temps.  
 
«Encara que hi ha coses humanament imperdonables, tot es pot perdonar, però és aquí 
on intervé l’aspecte més espiritual», comenta Maite Valls, que, entre d’altres institucions 
acadèmiques, és professora del postgrau d’Acompanyament Espiritual i del Màster 
d’Espiritualitat Transcultural de la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull). «Hi 
ha qüestions molt doloroses que costa molt de perdonar, que són imperdonables 
humanament, però si la persona segueix un procés psicoespiritual, es disposa i ho 
demana, és com si Déu perdonés dins seu allò que ella no pot perdonar. És com si 
nosaltres poguéssim fer la part d’elaboració més psicològica, i Déu completés el procés.»  
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La pensadora alemanya Hannah Arendt va voler demostrar que el perdó és una capacitat 
pròpia dels éssers humans. Joan-Carles Mèlich, des de la perspectiva d’una filosofia de la 
finitud, afirma que «el perdó, si existeix, si es dona, és un afer netament humà, 
radicalment inscrit en la condició corpòria dels éssers finits». Des de la perspectiva de la 
fe, la misericòrdia i el perdó són un do de Déu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproximació teològica 
«Davant la gravetat del pecat, Déu respon amb la plenitud del perdó. La misericòrdia 
sempre se rà més gran que qualsevol pecat i ningú no podrà posar un límit a l’amor de 
Déu que perdona.» Així ho proclamava el papa Francesc en la butlla de convocatòria del 
Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia (11 d’abril del 2015).  
 
En una de les catequesis sobre la misericòrdia en l’Antic Testament, Francesc es feia 
ressò del salm 51, Miserere, en el sentit que s’hi manifesta la veritable necessitat de 
l’home: «L’única cosa que realment necessitem a la vida és ser perdonats, alliberats del 
mal i de les seves conseqüències de mort.» 
 

 
 
L’evangeli és ple de referències al perdó. Jesús ens diu que hem de perdonar setanta 
vegades set. En el rés del Parenostre demanem el perdó de les nostres culpes, «així com 
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nosaltres perdonem els nostres deutors». Segons destaca Maite Valls, «un dels aspectes 
més revolucionaris del cristianisme és la invitació a estimar els altres i perdonar-los, amb 
independència del que t’hagin fet». 
 
La mateixa fundadora de les religioses de Jesús-Maria, la francesa Claudine Thévenet, va 
viure en pròpia pell la capacitat guaridora del perdó. Durant la revolució francesa dos dels 
seus germans van ser assassinats. En la seva carta de comiat, la comminaven a perdonar 
els botxins, «com nosaltres els perdonem». La capacitat de perdó que testimonien els 
màrtirs a l’estil de Jesús, «perdona’ls perquè no saben el que fan», va operar en la 
fundadora de les Religioses de Jesús-Maria una transformació radical. «No era un perdó 
que naixés d’ella, sinó que va estar il·luminat pel record de les paraules de Jesús a la 
creu», destaca Maite Valls.  
 
El claretià Ramon Olomí Batlle, teòleg 
i psicòleg, exposa que «només les 
persones que han rebut amor i perdó 
són capaces d’estimar i perdonar». 
Per tant, des de la perspectiva de fe, 
«quan percebem que Déu és 
misericòrdia i perdó, som capaços de 
donar resposta i seguiment a la seva 
petició d’”estimeu-vos com jo us he 
estimat”». En canvi, «si tenim 
l’experiència d’un Déu del judici, de 
l’exigència i la condemna, com 
podem perdonar els altres?». 
D’aquesta manera, «la nostra condició de pecadors és superada per la realitat total i 
absoluta del Déu amor que ens perdona».  
 
El P. Ramon Olomí és membre del govern provincial dels Claretians de Catalunya i vicari 
de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Sant Boi de Llobregat. Alhora és un dels tres 
Missioners de la Misericòrdia del bisbat de Sant Feliu de Llobregat nomenats pel papa 
Francesc: «Si la nostra acció ajuda a entendre una mica més aquest Déu de misericòrdia i 
perdó, haurem assolit el gran objectiu de l’Any de la Misericòrdia.»  
 
Un dels objectius de l’Any de la Misericòrdia va ser posar en valor el sagrament de la 
Reconciliació, que avui dia es troba en franc retrocés. En aquest sentit, el P. Olomí anima 
a entonar un mea culpa: «Si la qüestió sacramental l’haguéssim renovada adequadament, 
si els que han d’exercir el servei de reconciliació estiguessin als nivells de coneixement 
psicològic, teològic i d’actitud d’acceptar el Déu de la misericòrdia, potser la gent l’hauria 
valorat d’una altra manera.» Precisament amb motiu de l’enviament dels Missioners de la 
Misericòrdia, el papa Francesc va recordar que hi ha capellans que amb el seu 
comportament allunyen els penitents del confessionari: «Aquests confessors que 
pregunten, pregunten, deu, vint, trenta, quaranta minuts... I com ho vas fer? I com? No cal 
inquirir allí on la gràcia del Pare ja ha intervingut; no està permès violar l’espai sagrat 
d’una persona en la seva relació amb Déu.»  
 
«Darrere del pecat s’ha de trobar la persona», remarca el pare Olomí, que ha constatat la 
capacitat transformadora del sagrament de la Reconciliació. «Recordo el cas concret 
d’una dona que havia avortat. Quan va rebre el perdó va quedar transformada, es va 
sentir alliberada. El Déu del perdó ens accepta com a fills i filles a pesar d’haver fet la 
barbaritat més grossa.» 
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Fray Xabier Gómez reelegido como promotor de Justicia y Paz 
para Europa por tres años 
 
El Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré, ha renovado por tres años más a Fr. Xabier 
Gómez García como promotor regional de Justicia y Paz para Europa. Fray Xabier es 
miembro de la provincia de Hispania. Llevará a cabo su trabajo en estrecha colaboración 
con fray Mike Deeb, promotor general de Justicia y Paz de la Orden. 
 
Para Xabier el reto fundamental de la promotoría en estos momentos es dar continuidad 
al trabajo que se ha ido realizando desde la comisión durante estos tres años, ya que es 
la primera vez que había un promotor regional en Europa: “La función del promotor 
regional es motivar y acompañar a los promotores provinciales y tratar de crear sinergias 
y mentalidad de trabajo en equipo para responder juntos a los desafíos que hay en 
Europa a nivel de la promoción de Justicia, Paz y Derechos Humanos”. 
 
El Promotor de Justicia y Paz señala que en esta área fundamentalmente existen dos 
desafíos: ayudar a la Orden de Predicadores a implementar la Laudato si’ y promover la 
misión compartida con la Familia Dominicana en las áreas de Justicia y Paz. 
 
Respecto al primero de los desafíos Gómez indica que “la encíclicla del Papa Francisco 
tiene muchas dimensiones relacionadas con la misión de la Orden de Predicadores, 
es muy integral”. 
 
El segundo de los desafíos requiere “dar un impulso para trabajar juntos en esta área de 
misión, integrando, coordinando y animando el trabajo en red, creando equipos y una 
plataforma a nivel regional donde se integren laicos, hermanas, frailes, jóvenes… 
todos los que estemos trabajando en esta dimensión”. 
 
 

 
 
A nivel internacional existe la Comisión Internacional de Dominicos por la Justicia y la 
Paz, que tiene marcada como prioridad concretar la dimensión pastoral de la Laudato si’ 
por medio de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. Fray Xabier reconoce que 
a nivel europeo “tenemos que aterrizar todas estas prioridades que se marca la Orden a 
nivel internacional”. 
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Todo este trabajo se hará como lo hace normalmente la Orden de Predicadores: a nivel 
de reflexión, estudio, comprensión de la realidad y acción y propuestas. Teniendo en 
cuenta que hay muchas sensibilidades diferentes en los distintos países europeos de 
la Orden: “los contextos culturales son diferentes, hay distintas aproximaciones a lo que 
debe ser Europa”. 
 
Fr. Xabier indica también que otra misión de los promotores de Justicia y Paz es la de 
acompañar las preguntas que los ciudadanos europeos se hacen sobre Europa: 
“responderlas leyendo juntos, como Familia Dominicana, la realidad desde el 
Evangelio de la fraternidad y la hospitalidad. No cayendo en la tentación de proponer 
recetas simplistas para desafíos complejos. Intentando que ni las provincias ni el 
continente se replieguen sobre sí mismas”. 
 

 
 
 
 
Fr. Xabier Gómez 
Fr. Xabier nació en 1970 en Azkoitia (País Vasco). Ordenado presbítero en 1994 para la 
diócesis de San Sebastián donde ejerció su ministerio en parroquias y junto a colectivos 
desfavorecidos. Entró en la Orden en 2003, haciendo su profesión simple en Salamanca 
un año más tarde. Licenciado en Teología (Facultad de San Esteban); máster en 
Orientación y Mediación Familiar (UPSAL) y especialista en Mediación Social Intercultural 
(Universidad Autónoma de Madrid). 
 
Comprometido con la causa de los migrantes y la denuncia de la trata, actualmente es 
coordinador del Observatorio de Derechos Humanos-Samba Martine de la Familia 
Dominicana de España. 
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Juliana Mudarra: “Naixerà una altra forma de vida religiosa dins 
l'Església” 

 
CATALUNYA RELIGIÓ 07/05/2019 
 
(Laura Mor –CR) “Feliç sí, preocupada per l'entorn, moltíssim”. Una gran energia vital es 
barreja amb el neguit constant de la germana Juliana Mudarra Gispert. És patidora de 
mena i se sent impotent davant de la injustícia. “Si el mateix Jesús no ho va arreglar tot, 
què puc pretendre jo?” Conscient dels seus límits, s'agafa al tarannà del sembrador: “Fem 
el bé i ja es recollirà!”. Amb ella sumem una nova veu a la col·lecció d'articles sobre dones 
i Església. Expliquem qui és i com pensa aquesta religiosa de la congregació de les 
Dominiques de l'Anunciata. 

 

Nascuda a Girona, té 69 anys i prové d'una família senzilla. Juliana Mudarra –la Juli, pels 
de casa– és una persona desperta i sensible. Tot la fa feliç. Tan aviat es distreu amb la 
feina senzilla de casa, com llegeix i subratlla llibres complexos del filòsof Raimon 
Panikkar. Té una important vessant creativa: li agrada pintar, fer de perruquera,cuinar, 
anar cinema, al teatre i ballar a la plaça per festa major. “Això m'ajuda a tenir els ulls 
oberts”, diu. 

 

 

 

Aquesta religiosa ja està jubilada, però dona un cop de mà allà on li ho demanen. Explica 
que el primer voluntariat el té a casa, amb les germanes grans de la comunitat. També fa 
catequesi d'infants a l'escola i reforç de català i castellà a alumnes nouvinguts. A l'ESO 
dinamitza un taller de lectura. “M'hi trobo molt bé”, diu. A l'arxiprestat d'Horta, col·labora 
amb el projecte interparroquial Caliu Espai d'acolliment, dedicat a persones sense sostre o 
en situació de pobresa. En aquest vídeo la veiem fent reforç de català al Joel, que fa pocs 
mesos va arribar d'Hondures i està aprenent el català: 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/dones-esglesia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/dones-esglesia
http://www.caliu.org/
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Juliana Mudarra va créixer al poble d'Anglès. Més tard la seva família viu a Les Planes 
d'Hostoles. La seva mare, de les Guilleries, de ben joveneta va baixar a servir al poble de 
la Cellera. Primer en un bar i després a la fàbrica a Anglès. El pare, andalús, treballava a 
l'explotació minera dels pous d'Osor i més tard va fer de paleta. 
 
“A casa no ens podíem permetre cap luxe: no sé què són les joguines d'infància, el meu 
germà i jo vàrem aprendre a viure amb poques coses”. Mudarra explica que el seu pare 
“no va parar de treballar fins que no va portar tots els germans aquí”. També diu que “es 
va integrar i va estimar molt Catalunya”. La feina li va generar una malaltia als pulmons i 
va morir força jove. 

 
Infància i escoltisme 

Parla amb nostàlgia de la seva infantesa i joventut al poble: “És una de les etapes vitals 
més boniques”. Primer va estudiar a l'escola pública i després a les germanes dominiques 
del poble. “Recordo que m'escapava del pati per anar a tocar el piano”. D'oïda ha tocat 
també la guitarra i l'harmònica. De més gran ha estudiat solfeig i flauta. Li hauria agradat 
fer música i belles arts. Però no estava al seu abast, ho tenien assumit. Juliana Mudarra fa 
comerç i, en acabar els estudis, entra a treballar en el laboratori de la fàbrica del poble, 
Indústries Burés. “Llavors no sabíem què era l'atur”. 

 

 
De la seva infància també explica que va estar molts anys en un agrupament escolta. “El 
meu germà també, això pels meus pares va suposar un gran esforç”. Primer com a nena, 
més tard, assumint alguna responsabilitat. “A l'escoltisme li dec part de la meva vocació”. 
Amb 18 anys entra a la congregació de les Dominiques de l'Anunciata del Pare Coll de 
Vic. 
 
Recorda sortir “amb una colla meravellosa”, amb alguns dels quals encara es troben. 
L'opció per la vida religiosa l'atribueix a tot un entorn: “No sé si és Déu o la bonança d'una 
època en què les coses eren massa boniques, tenia una família, una escola, uns amics, 
l'escoltisme, la parròquia... Va ser un entorn de testimoniatge fantàstic”. Amb 17 anys ja 
ho pensava, de fer-se religiosa. Però tenia el germà més petit estudiant als salesians del 
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Tibidabo i no volia deixar sols els seus pares. Quan el germà els va dir que volia tornar a 
casa, ella va pensar “ara és la meva”. 

 
“Vaig entrar a la congregació en contra de tothom” 
Els de casa no van rebre bé la decisió. Fins i tot les germanes de congregació li deien que 
venien temps de canvi, que s'esperés. “Jo vaig entrar, precisament, en contra de tothom, 
sempre he estat una mica rebel”. Els meus pares no ho entenien i d'altres li preguntaven 
si l'havia deixat el xicot. “De vegades busques respostes i no les trobes. Per què em vaig 
fer dominica? Per pressió ben segur que no. Per què t'enamores d'un i no d'un altre? No 
ho sé... és quelcom misteriós”. Expressar com és la crida de Déu no sempre és fàcil. 
 
La primera setmana de setembre del 1968, acabada la festa major a l'estiu i 
acompanyada de tota la família i els amics de la colla, arriba a la casa mare de Vic amb 
autocar. “La companya amb qui ens vam trobar a la porta, l'Eulàlia Vivet, de Taradell, és 
una de les amistats meravelloses que hem mantingut les dues famílies”. Ha viscut amb 
ella durant uns anys a la comunitat d’Horta i, Vivet, ara és responsable de la comunitat 
d'Elisabets i també de la Residència Universitària d'Elisabets. 

 

 

 
El noviciat de Vic va ser per a Juliana “una època de molta vida”. Allà comparteix la 
formació amb germanes de Valladolid, de León i d'altres parts d'Espanya, i el castellà 
s'estableix com a llengua vehicular, malgrat ser una congregació fundada a Catalunya. 
Diu que “no era una època reivindicativa”, però que entre les catalanes parlaven català. 
 
Puig d'Olena: una llar amb pocs recursos 
Dins la congregació ha coordinat els equips de pastoral de les escoles on ha treballat i ha 
sigut priora de tres comunitats: Montcada i Reixac, Puig d'Olena i Horta. “Una 

https://residenciaelisabets.es/ca
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responsabilitat compartida amb les germanes”, puntualitza. La casa de Puig d'Olena és el 
lloc que més l'ha marcat. És el centre d'atenció a la infància que les germanes dominiques 
tenen a Sant Quirze Safaja. “L'equip d'educadors han fet i estan fent d'aquella casa una 
llar amb molts problemes i pocs recursos”. Mudarra hi va estar tres anys de responsable 
de la comunitat i va col·laborar en el centre. Reconeix que en aquell moment hi havia 
molts nens i no se sentia amb forces per continuar-hi més temps. 
La casa es va fundar a l'època de la república, el 1933, per atendre els malalts de 
tuberculosi. “Hi va morir Màrius Torres”, apunta. En temps de postguerra, un cop 
superada la malaltia, Puig d'Olena es va convertir en un internat femení. El 1989 es va 
constituir com a CRAE Mare de Déu del Roser. Actualment hi viuen 24 infants i 
adolescents que es troben en situació de desemparament familiar. “El centre està en 
bones mans, amb un bon equip d’educadors i Ernest Vilaplana com a director”. La 
comunitat hi està present i ajuda amb tot el que pot. 
 
“A l'escola ho he après tot” 
Defineix el temps que ha dedicat a l'escola com “la gran experiència de relació humana”. 
Es refereix a “la xarxa de relació entre pares, mestres i alumnes” i assegura que “costa 
molt de deixar”. Amb 22 anys posa el peu a la seva primera escola, Santa Rosa de Lima, 
al carrer Xapí de Barcelona: “una escola petita, familiar, una experiència preciosa”, 
apunta. El centre va tancar al cap de pocs anys, però manté encara la relació amb antics 
alumnes. 

 
 
Després de fer magisteri, va estudiar també psicopedagogia. En aquell moment estava a 
Montcada i Reixac. “Una experiència gran de vida durant anys amb la comunitat, 
comunitats de l’entorn, Reixac! El nostre tresor amb la comunitat de germanes i amb el 
mossèn Josep Maria i Pep Rius al davant”, explica. 

Ha treballat en sis centres diferents: “A l'escola ho he après tot”. Quan va tenir la mare 
malalta, la congregació la va acollir a la infermeria de Vic “com una germana més”. 

http://craemarededeudelroser-puigdolena.org/presentacio/
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“Sempre en donaré gràcies”, hi afegeix . Mentre la cuidava, feina unes hores a l'escola de 
Vic. Hi va estar quatre anys i ho va combinar amb unes hores més a l'escola de 
Barcelona. Després treballa 18 anys a Santa Coloma de Gramenet, cinc anys més a 
Amílcar, a Virrei Amat, i cinc anys més a l'escola de Cerdanyola. 

 
En tot aquest itinerari, la comunitat de religioses on ha viscut ha tingut un paper 
fonamental: “Avui quan vaig a Vic, és la meva comunitat; quan vaig a Santa Coloma, és la 
meva comunitat... això dona molta amplitud”. Una perspectiva que també ha guanyat 
vivint la fe amb altres creients, més enllà de la seva comunitat. 
 
Un Jesús de carrer i de pocs sermons 
En l'àmbit més personal, reconeix que la seva fe “és molt feble, poc segura”. També creu 
que ha canviat respecte quan era jove: “La meva fe i la meva adhesió a Jesús no són les 
mateixes ara que als divuit anys, llavors sembla que t'emportes el món”. Sense fer 
renúncies, el pas dels anys li ha aportat noves perspectives. “Jesús continua sent el meu 
referent i avui continua donant sentit a la meva vida i compromís”. 

“He conegut un Déu pare misericordiós, del que ens han parlat molt poc. No vull un Déu 
de l'Antic Testament”. A què es refereix concretament? “El projecte de Jesús no és tancat 
ni al temple, ni a la sinagoga ni a les esglésies, és al carrer, a les places i pobles, amb la 
persona humana sempre al mig i amb molt pocs sermons”. 

 

I això com es tradueix a la comunitat cristiana d'avui? “Em preocupa molt aquesta 
Església encara tan encarcarada i jerarquitzada, sobretot pel paper que hi tenim les 
dones. Hi ha molt per fer!”. Creu que és possible la coexistència de comunitats petites al 
voltant d'aquest altre model. Però que la gent jove li diu: “Juli, jo em sento creient, vull 
aquest Evangeli, però no crec en aquesta Església jeràrquica”. 

 
Ella els respon que “un pomer té pomes boníssimes, i algunes estan podrides; però això 
no vol dir que tinguem una Església podrida; tenim una Església humana, feble”. Creu que 
la situació requereix que cadascú es replantegi com viu i amb qui viu la fe. “Tenim un 
papa Francesc que és molt obert, però també comunitats de parròquies molt 
conservadores”, diferencia. 
 

http://www.fedac.cat/vic.php
http://www.fedac.cat/vic.php
http://www.fedac.cat/santacoloma.php
http://www.fedac.cat/amilcar.php
http://www.fedac.cat/cerdanyola.php
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La cultura religiosa, a l'aula 
També es mostra crítica amb el currículum de la classe de religió. Durant anys Juliana 
Mudarra ha impartit cultura religiosa a classe. “Quin problema hi tenen els nostres bisbes? 
El cardenal Jubany ens deixava fer cultura religiosa, també la celebració penitencial 
comunitària”. Considera que si aquesta pràctica s'hagués estès “els nostres nanos haurien 
sortit amb una altra visió del tema religiós”. Té molt clar que “escola religiosa no vol dir fer 
cristians”, sinó donar la informació a l'aula i oferir “oportunitats de fe” en altres espais; per 
exemple, per Nadal o per Pasqua, amb la celebració de l'eucaristia i el treball de la 
interioritat i la pregària. 

 

El diàleg interreligiós és a la seva llista de reptes eclesials. “La congregació i la FEDAC 
estan a l'aguait amb aquest tema”, assegura. En particular, Juliana s'ha implicat amb els 
parlaments de les religions: “Siguis musulmà, budista o sikh, hem de fer un camí junts, no 
pot ser que encara creiem que tenim el patrimoni de la fe i de la veritat”. 

No és que pensi que l'Església no avanci en aquest sentit. Però sí que té la sensació que, 
per a alguns, “fer un pas tots junts implica perdre el nostre tresor”. En contrast, Mudarra 
recorda que Panikkar animava a conèixer millor la pròpia religió per comprendre la de 
l'altre. I que això no implica renunciar a la pròpia identitat. Juliana troba a faltar una lectura 
més a fons de l'obra d'aquest pensador: “Què ens diu del diàleg interreligiós? Què ens diu 
de la creença? Què ens diu de la diversitat?” 

 
“Soc una lluitadora pel país” 

Les seves militàncies no acaben en l'àmbit educatiu i eclesial. “Soc una lluitadora pel país, 
igual que el pare Coll”, afirma. En un món que descriu com a “conflictiu” i amb dificultats 
d'entesa, reivindica la defensa de Catalunya. En parlem en una sala de l'escola FEDAC 
Horta. En aquest centre, durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, es van viure 
fortes càrregues policials. Mira per la finestra i encara s'esgarrifa. 

 
“Aquí va haver-hi moltes pallisses, tot i que al judici va sortir que hi havia tanta violència 
que la policia va haver de marxar: és mentida!”. El centre va obrir portes amb un acord 
entre la direcció i l'AMPA del centre. Malgrat que els mesos van passant, la ferida 
continua oberta, amb la dificultat afegida de l'autocensura. “Hem passat de parlar amb 
normalitat sobre la situació política a Catalunya, fins al punt que no parlem de res per por”. 
 
Des del punt de vista educatiu, creu que és un sense sentit: “No s'entén! Estem educant!”. 
Ens en parla amb un llaç groc a la solapa de la jaqueta: “Pels meus amics que estan a la 
presó”, diu. Però reconeix que no es pronuncia ni obre converses amb els alumnes, marca 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/raimon-panikkar-1
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escoles-cristianes-van-obrir-1-octubre
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distància i els demana que en parlin a casa. “Hi ha mestres que ho pateixen molt”, 
assegura. 

 
El pare Coll, un enamorat de l'ensenyament 
“M'imagino el pare Coll: en aquella època alguns li deien que estava boig, avui el 
trobaríem a les perifèries”. La dèria de sant Francesc Coll va ser “donar cultura”, explica 
Mudarra. De perfil itinerant, va ser contemporani del pare Antoni Maria Claret. Però a 
diferència del fundador dels claretians, Francesc Coll no va deixar cap biografia: “No tenim 
grans escrits del pare Coll; en una època de guerra, va viure l'exclaustració”. 
 
El que sí que sap és que “el pare Coll va ser un enamorat de Jesús i de l'ensenyament, un 
home decidit i reivindicatiu”. Va fundar la Congregació per crear comunitats i escoles, 
especialment per a l’ensenyament de les nenes en un moment de molta mancança. “Volia 
que les germanes es preparessin i tinguessin títols oficials. Volia alguna cosa més que 
resar i fer labors a les classes”. Considera així que “el pare Coll no anava desenfocat”. 

 

Una altra forma de vida religiosa 
D'ençà d'aquell moment fundacional, 
avui Europa viu una davallada de 
vocacions. En canvi, les dominiques de 
l'Anunciata tenen moltes novícies a l'Àsia 
i a l'Àfrica: “El mateix que va passar aquí 
als anys cinquanta”. Juliana explica que 
la majoria de congregacions fa temps 
que es plantegen la manera i el sentit de 
transmetre el carisma. 
 
“La vida religiosa ens ha servit un segle i 
un altre i potser ara s'ha de plantejar 
d'una altra manera”. Sense desànim ni 
derrotismes, està convençuda que 
“naixerà una altra forma, una 
altra manera de viure la vida religiosa 
dins l'Església i el món”. Una nova 
època, de poques congregacions i amb 
grups petits: “L'Evangeli no morirà”, hi 
afegeix. 
Si mirem la trajectòria de la seva congregació, els 10 anys de la FEDAC són tota una fita 
històrica. És un bon exemple de missió compartida amb l'equip de laics. La fundació 
agrupa les 24 escoles de les Dominiques de l'Anunciata. El lema d'aquest aniversari parla 
de la passió per educar: “Sembla que la passió per educar sigui una cosa nova, però té 
una història de molts anys, potser sense tanta imatge, sense tants recursos, sense tants 
projectes”. 
Es mostra crítica amb “la lluita de la pública i la privada” i no troba que tingui sentit entrar 
en dinàmiques de competitivitat. Si mira el futur veu tot un canvi de model. “A nosaltres 
ens toca retirar-nos, la FEDAC i tot aquest jovent ha agafat el relleu del nostre carisma”. 
Amb tot, no perd l'esperança: “Com diu la cançó, ens en sortirem!” 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/juliana-mudarra-naixera-altra-forma-vida-religiosa-
esglesia 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/pare-coll-persona-sense-pregaria-es-com-planta
https://www.catalunyareligio.cat/ca/deu-anys-somni-fedac-somni-educar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/juliana-mudarra-naixera-altra-forma-vida-religiosa-esglesia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/juliana-mudarra-naixera-altra-forma-vida-religiosa-esglesia
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Missatge del germà Ernesto Sánchez 
 
6 de junio de 2019 
Mensaje del H. Ernesto Sánchez, Superior general, para la 
fiesta de san Marcelino Champagnat. 
 
Durante el mes de mayo, he podido gozar de unos días de 
silencio y de retiro personal en el Monasterio de Santa 
Escolástica, en Subiaco, Italia.  En la parte alta de la montaña, 
se encuentra el Monasterio del Sacro Speco (Cueva Santa), 
lugar que conserva y recuerda la gruta donde San Benito se 
retiró tres años viviendo de ermitaño. Sitio santo e inspirador. 
Al visitar este Monasterio, debajo de la Iglesia superior y, junto 
a la gruta de San Benito, se encuentra la capilla de la Virgen. Una bonita capilla adornada 
con hermosos frescos (del siglo XIII) que representan diversos pasajes marianos: la 
Anunciación, el Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Magos, la Huida a Egipto, 
María al pie de la cruz, la Asunción de María, María Madre de la Iglesia...  este último 
muestra a María con sus brazos extendidos y portando un gran manto bajo el cual nos 
acoge a todos y cada uno de sus hijos. 
Aunque ya antes había visitado este lugar, quizás de manera un poco rápida, en esta 
ocasión entré, con calma, sin prisa, en ambiente de reflexión y oración. Tuve la gracia de 
sentir con más fuerza la presencia y el abrazo de María.  
  
Rostros y miradas 
Me detuve un tiempo observando los rostros y las miradas. 
En la Anunciación, María mira al ángel con sorpresa y admiración; en el Nacimiento se 
cruza entre Ella y el recién nacido una mirada tierna y llena de curiosidad; en la 
Adoración, expresa el gozo propio de una madre que muestra a su hijo pequeño ante los 
demás...; en la Huida a Egipto abraza fuertemente al Niño para arroparlo frente al miedo y 
la inseguridad... 
Al pie de la cruz, su rostro y mirada parecerían expresar dolor, pérdida, confusión, 
desorientación... Me he detenido más tiempo contemplando esta escena, preguntándome: 
¿qué había en el corazón de María para resistir ver a su hijo muerto, tras haber sido 
condenado injustamente, flagelado, crucificado...? 
Ahí está Ella, al pie de la cruz, sintonizando su corazón con el de Jesús que, tras sentir el 
abandono, “entregaba su espíritu” confiadamente. No lo sé, me quedo desconcertado 
ante tanto misterio... 
¿Sería que ese corazón de María, tan libre y tan lleno del fuego de Dios, estaba siendo 
sometido a la máxima prueba? 
¿La prueba de la noche oscura, de la duda y del sinsentido? Algo semejante a lo que 
expresa la escritura “aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con 
diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro 
perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y 
de honor, en la Revelación de Jesucristo”(1Pe, 1, 6-7). 
En la mirada serena y confiada que se expresa en el fresco de la Asunción, abrazada y 
tomada de la mano por Jesús, rodeada de una sinfonía de ángeles, es donde parecerían 
llegar a comprenderse tantas cosas... aún aquellas más incomprensibles ante los ojos 
humanos. 
Adquiere entonces sentido pleno el “sí” de María dado en la Anunciación, gracias a su 
corazón libre y lleno del fuego de Dios. Un “sí” que le permitió arriesgar todo y que 
mantuvo a lo largo de su vida, aún en los momentos más difíciles. 
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El gran regalo 
Bajo el abrigo de esta capilla dedicada a María, buscando revivir cada una de las escenas 
de su vida, me ha venido en mente pensar que el gran regalo que nos ha dejado 
Marcelino, al habernos dado el nombre de María, fue la invitación y el compromiso a vivir 
según su corazón.  ¡Hermoso regalo! 
La vida de Marcelino muestra de muchas maneras cómo él vivió según el corazón de 
María. 
Se sentía en todo momento bajo su mirada protectora, decía o escribía expresiones tales 
como “os dejo en los corazones de Jesús y de María”, “la Buena Madre”, “Ella es nuestro 
Recurso Ordinario”, “sin María no somos nada y con María lo tenemos todo, porque María 
tiene siempre a su adorable Hijo entre sus brazos o en su corazón”, “Ella lo ha hecho todo 
entre nosotros”, “María, ésta es tu obra”, “Acuérdate, o 
piadosísima Virgen María”. 
La humildad y la sencillez son virtudes marianas muy presentes 
en Champagnat tanto en su vida como en su vocabulario cuando 
se dirigía a los Hermanos.  Nos inspiran un estilo de presencia 
entre los jóvenes, cercano y acogedor; nos inspiran un estilo de 
relaciones auténticas, al interior de nuestra comunidad o familia y 
con la comunidad educativa, donde buscamos vivir la 
transparencia, el diálogo fraterno, la reconciliación y la paz.  
María del silencio nos inspira un corazón que escucha, que se 
vacía de sí mismo, que se libra de apegos y afectos, dando así 
espacio y acogida a un Dios cercano y actuante, misericordioso y 
fiel.  Nos inspira a decir confiadamente: “sólo Tú, Señor”, “Tú lo 
sabes”. 
María, al pie de la cruz, nos inspira como a Champagnat para 
saber situarnos con fe ante los momentos de crisis, de obscuridad, de incomprensión.  
Esas situaciones de “mundo turbulento” como guerras sin sentido, ataques terroristas, 
derechos de los niños pisoteados en diversas formas de abuso, crisis políticas, migrantes 
en continua fuga... o bien crisis dentro de la Iglesia e, incluso, en el interior de nuestras 
propias comunidades o familias... En medio de todo esto, nos preguntamos y deseamos 
responder a la llamada del Capítulo a ser faro de esperanza en este mundo turbulento. 
Los Maristas de Champagnat nos inspiramos en María, en sus actitudes. Nos sabemos 
portadores de su nombre. Miramos su corazón libre y lleno del calor del Padre Dios.  
Admiramos su osadía para ir al encuentro del necesitado o acudir a Jesús para que 
realizara su primer milagro... Contemplamos su capacidad de estar en pie, junto a la cruz, 
resistiendo lo irresistible, soportando el dolor en medio de la burla y la injusticia. 
De María aprendemos a ser faro de esperanzapara nuestros días, no sólo de manera 
personal sino sobre todo comunitaria. 
Ella se abrió a la acción del Espíritu y nos dio a Jesús, luz del mundo.  En Nazaret formó 
un hogar de luz y nosotros queremos hacer de nuestras comunidades y familias hogares 
de luz. Después de la resurrección, Ella fue presencia cercana y discreta entre los 
apóstoles. En Pentecostés, recibieron juntos la luz y la fuerza del Espíritu para vencer el 
miedo y salir a anunciar. 
Y aprendemos de Ella, sobre todo, su ser de madre, donde nos descubrimos hijos 
abrigados bajo un mismo manto, capaces de llorar, con Ella y como Ella, por la pena y el 
dolor de cada hermano o hermana.  Así, inspirados en tan buena madre, podremos ser 
presencia tierna y misericordiosa en medio de quienes más lo necesitan.  
¡Vivamos según el corazón de María!  Ese es el gran regalo que nos ha dejado 
Champagnat. 
___________ 
Fraternalmente,                                                                                                     H. Ernesto 
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Pureza 
 

Míriam Díez  
El Nacional.cat. 2 de junio de 2019 
 
La pureza tiene connotaciones rancias. Tanto el sustantivo 
pureza como el adjetivo puro no son términos muy 
utilizados en el lenguaje de la vida cotidiana actual, y a 
menudo e incluso poseen un tono de cosa antigua, alejada 
de las preocupaciones de cada día. 
 
Era un 16 de febrero del 2009 cuando el monje e 
intelectual Lluís Duch pronunció en el CCCB una 
conferencia sobre "la ambigüedad de la pureza" y 

explicaba que, en muchas tradiciones espirituales, las expresiones "pureza de corazón" o 
"vida angélica" han servido para expresar la total transparencia conseguida por el ser 
humano mediante un intenso trabajo espiritual y una ascesis sin concesiones sobre los 
sentidos corporales humanos. Duch apuntaba a otra acepción de la pureza, la que en 
algunas tradiciones religiosas ha derivado hacia comportamientos patológicos con una 
"obsesión enfermiza del pecado y la culpabilidad". No hace falta decir que también 
políticamente se han hecho experimentos aberrantes bajo el pretexto de la pureza, como 
la inaceptable pureza de raza. También en estos momentos de populismos 
amenazadores, el concepto de "puro e impuro", "amigo o enemigo" vuelven con fuerza. 
Duch citaba a la psicoanalista Julia Kristeva, que ha indicado como en todas las culturas 
el paradigma puro/impuro reside en la base de todas las consideraciones. 
 
El próximo jueves 6 de junio tendrá lugar, a título de homenaje póstumo a Lluís Duch, la 
presentación del monográfico de la revista Qüestions de vida cristiana titulado "Lluís 
Duch: símbolo, religión y poder", en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, con 
presencia del president Torra. Valdrá la pena volver a leer Duch, ahora y siempre, 
también en su concepción de la ambigüedad de la pureza. Él evocaba que la pureza de 
hecho no es de este mundo, donde los cambios constantes, los tejemanejes del poder, las 
estrategias del deseo y los oportunismos lo hacen difícil. La pureza es un concepto 
también ligado a la inocencia, que también interpela especialmente a las instituciones 
religiosas que han lesionado 
la confianza con los abusos 
sexuales, de conciencia y de 
poder. El anhelo de pureza y 
de transparencia es un 
indicador de la condición 
humana y es positivo que 
exista, porque nos hace 
querer ser mejores y dejar la 
suciedad que lo empaña 
todo. Duch nos pone delante 
del espejo de nuestra 
impureza, provisionalidad y 
necesidad de autocrítica, 
una autocrítica que purifica 
pero no nos hace nunca, ni 
nos hará, perfectos. 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

“La litúrgia no necessita incentius” 
 
LA VANGUARDIA 2 DE JUNY. Josep Playà Maset 
 
Julián Carrón (Navaconcejo, Càceres, 1950), sacerdot i teòleg, va ser cridat el 2004 a Milà 
per Luigi Giussani, fundador de Comunió i Alliberament, per compartir la guia d’aquest 
moviment. I el 2005, després de morir Giussani, va ser nomenat president d’una 
associació que ja té prop de cent mil seguidors en 90 països. Qui és, però, Julián Carrón i 
què persegueix aquest moviment tan influent en el món catòlic? La resposta es pot trobar 
a ¿Donde está Dios? (Encuentro), un llibre que neix d’una llarga conversa amb el 
periodista i vaticanista Andrea Tornielli que s’ha presentat aquesta setmana a Barcelona.  
 
Comença assenyalant que“un cristià veu el futur amb realisme i amb esperança”. 
Dos termes que semblen gairebé antagònics.  
Sant Pau en la Carta als romans ofereix una descripció del món amb aires apocalíptics, i 
aquesta capacitat de no tenir por davant la realitat neix de l’esperança que tenia en Crist. 
Qui té una resposta ni l’espanta la realitat ni l’ha d’endolcir: la pot mirar a la cara.  
 
Diu que la secularització del món és una gran ocasió per al testimoni quan 
generalment s’analitza des d’un prisma més pessimista.  
Paradoxalment la secularització pot ser una gran ocasió de testimoniar l’esdeveniment 
cristià i l’originalitat de la fe. En la foscor és més fàcil percebre on hi ha la llum i identificar 
els punts lluminosos.  
 
A què atribueix la secularització de la societat actual?  
És com una allau i cal tornar a començar. El problema afecta l’Església i tota persona que 
es planteja com cal respondre a l’emergència educativa, a la violència, a la incapacitat de 
trobarnos, als murs que es creen, a la radicalització de les actituds: és una situació que 
tots hem d’afrontar i l’esperança 
cristiana ha de poder contribuir 
a donar-hi una resposta.  
 
El mal, el dolor, el patiment, 
allunyen o acosten l’home a 
Déu?  
Ens hi acosten perquè el dolor 
ens fa adonar de les necessitats 
que tenim. L’evangeli és ple 
d’exemples en què el dolor 
acosta una presència de Jesús, 
que és també una resposta. El 
dolor és una part de la condició 
humana, difícil de penetrar; és 
un misteri però alhora una gran 
ocasió de relació amb els altres 
i entre nosaltres. El fet que  
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Jesús hagi patit el dolor en la seva pròpia pell permet que altres persones que viuen el 
dolor o pateixen ferides causades per situacions familiars, socials o culturals puguin tornar 
a la vida.  
 
Què hi va veure, en Comunió i Alliberament, per acostarse a aquest moviment? 
La possibilitat d’una classe d’experiència de la fe que tenia a veure amb tot en la vida, que 
podia omplir de llum i entusiasme tots els aspectes de la realitat. La presència de Crist en 
la família, en la feina, en el dolor, dona resposta al desig de plenitud. És com el noi que ha 
fracassat en els estudis i troba el professor que li ofereix el seu temps per acompanyarlo.  
 
Per què s’identifica Comunió i Alliberament amb un moviment integrista? 
Per nosaltres, que el cristianisme tingui a veure amb tot és una dimensió fonamental. Crist 
pot il∙luminar tots els aspectes de la vida: la feina, el temps lliure, la capacitat d’abraçar 
l’altre. És en aquest sentit que tota experiència humana, quan és veritable, no pot no 
incloure la integralitat de les seves dimensions.  
 
L’acusació d’integrisme, però, va en una altra direcció.  
Es pot interpretar en el sentit de buscar la integralitat de la persona o que no s’accepta 
cap altra classe de mediacions en la vida real, però en cap moment ha estat així. Volem 
viure un ideal d’integritat, amb tots els límits que tenim.  
 

Catalunya és pionera en la renovació de la 
litúrgia, però en canvi des de Comunió i 
Alliberament s’ha apostat més per la tradició. 
Al llibre defensa la sobrietat de gestos i evitar 
extravagàncies. 
Nosaltres no hem tingut cap atracció particular per 
una certa classe de gestos perquè pensem que si 
les persones són introduïdes a la litúrgia en el 
sentit veritable no els necessiten. Quan estem 
enamorats no necessitem ni músiques ni 
audiovisuals per quedar fascinats per la persona 
que tenim al davant. La litúrgia és plena de 
significat i misteri i no necessita incentius. Introduir-
hi altres elements és com reconèixer que en si 
mateixa no té la capacitat d’interessar. Són 
afegitons extrínsecs. Celebrar que algú dona la 
vida per nosaltres, escoltar la paraula de Déu, 
poder oferir als fidels un significat perquè 
respongui a urgències del viure té prou interès per 
a les persones, i totes les altres coses que no 

siguin respondre a això queden a la superfície. Poden tenir una atracció momentània, 
però no sembla que deixin prou empremta. Pertanyem a un moviment en què el nostre 
fundador ha utilitzat la música, la bellesa, l’art, la natura per introduirnos en la veritat de la 
fe, però ho feia no en l’àmbit de la litúrgia sinó en la totalitat de la vida.  
 
Per què l’Església no atreu més joves? 
L’Església continua atraient joves quan capta aquesta necessitat de plenitud. L’Església 
ha de trobar el llenguatge i les maneres de fer-se propera a ells, no perquè edulcori la 
veritat de la fe sinó perquè en fa percebre la rellevància. El problema dels joves són els 
adults, si no tenim una cosa per comunicar com a riquesa d’una vida, d’una experiència. 
Si som escèptics no podrem atreure ningú. L’escriptor francès Michel Houellebecq, a la 
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novel∙la Serotonina, fa que el protagonista busqui una substància que li redueixi l’ansietat 
però, tal com escriu per carta a Bernard Henry Lévy, no pot menys que desitjar trobar algú 
que l’estimi. Això és el que queda enmig d’aquesta espècie de nihilisme en què vivim. 
 
Al llibre també hi diu que “no aconsegueix entendre certes preses de posició contra 
el papa Francesc” dins del seu propi moviment. 
Per poder entendre el papa Francesc cal entendre la situació que vivim. Si no fem el 
diagnòstic precís de la secularització que hi ha al món, pot ser que no entenguem certes 
actituds. L’Església ha d’arribar a tothom, i el Papa té una gran capacitat de fer gestos que 
parlen a tothom. Ell vol 
que el seu missatge no 
quedi restringit a un àmbit: 
dialoga amb tothom com 
dialogava Jesús amb certs 
gestos o paràboles que 
eren un llenguatge fàcil 
per arribar al cor de les 
persones que 
l’interceptaven. Sant Pau, 
després d’adreçar-se als 
jueus de Corint quan l’han 
rebutjat, també s’adreça 
als pagans. Aquest serà 
sempre el gran 
desafiament de l’Església. 
El cristianisme és un fet 
revolucionari que trenca 
els esquemes i està destinat a ser pedra de contradicció. 
 
 

El mayor grupo católico mediático presenta su proyecto para 
España 
 
Madrid, 3 de junio de 2019 (IVICON); El próximo miércoles 05 de junio de 2019 se 
presentará en Madrid EWTN España, la versión española de la mayor cadena de 
televisión religiosa y católica del mundo (Eternal World Television Network).   
 
EWTN, fue fundada el 15 de agosto de 1981, por la Madre Angélica (Rita Antoinette 
Francis Rizzo, 1923-2016) desde el garaje de la casa de las religiosas de las Clarisas 
Pobres de la Adoración Perpetua en Alabama (Estados Unidos).   
 
Esta televisión emite en una treintena de lenguas y está presente en cerca de 150 países 
en todo el mundo. En EE.UU, Canadá, en toda Latinoamérica, en África y en Asia–
Pacífico. En Europa opera y  emite en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica, 
Holanda, Ucrania, Hungría, Croacia y, desde hace pocos meses, en Polonia y Suecia. 
Actualmente llega a más de 310 millones de hogares diariamente.   
 
El miércoles 05 de junio de 2019 a las 20:00, el Presidente y el equipo directivo de EWTN 
España presentarán el proyecto con contenido y programación destinadas a nuestro país. 
La presentación tendrá lugar en la Fundación Lázaro Galdiano, situada en la calle Serrano 
122 en Madrid. 
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Ravasi: “Nos encontramos ante un panorama inquietante, pero 
no hay que ser tecnofóbicos” 
 
Vida Nueva  1 junio 2019  
Elena Magariños 
 
“La tecnología por sí sola no basta. Es el matrimonio entre la tecnología y las artes 
liberales, entre la ciencia y las disciplinas humanistas, el que nos da ese resultado que 
hace brotar un canto en el corazón”. Con estas palabras, pronunciadas por Steve Jobs 
poco antes de fallecer, ha resumido el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del 
Pontificio Consejo para la Cultura, la tesis de su ponencia durante la sesión de clausura 
del congreso ‘Transhumanismo. Desafíos antropológicos, éticos, jurídicos y 
teológicos’, celebrado en la Universidad Pontificia Comillas entre el 29 y el 31 de mayo. 
 
Durante su intervención, el purpurado reflexionó acerca de las nuevas cuestiones que 
pone ante el hombre el desarrollo tecnológico. Unos avances que demuestran la 
“extraordinaria capacidad de la ciencia y la tecnología para, incluso, variar el 
genoma humano”, pero que, sin embargo, no son capaces de hacer un análisis previo 
“de lo que significan estos cambios y qué consecuencias sociales, filosóficas, 
antropológicas y teológicas pueden traer”. 
 
“Es un panorama inquietante”, ha añadido Ravasi, “pero no hay que ser tecnofóbicos”. 
“Goethe, en una carta a su sobrino, acuñaba el término ‘velocífero’ para hacer referencia 
a los tiempos que se avecinaban, en los que no se deja madurar nada”, ha apuntado, 
refiriéndose al frenesí de la cultura contemporánea, “ansioso por dejar atrás los 
caminos tradicionales”. 
 

 
 
Preguntas sin respuesta 
Como principal antecedente científico del transhumanismo – y, por ello, uno de los 
grandes temas sobre los que reflexionar -, Ravasi ha señalado la genética, el 
descubrimiento del ADN, su flexibilidad y la posibilidad de cambiarlo. “Se nos ha 
presentado la posibilidad de eliminar ciertas patologías, y esto plantea un futuro con el 
genoma humano modificado”, ha explicado el cardenal. 
 
Este posible futuro trae consigo, además, una serie de preguntas que aun no han 
encontrado respuesta: “¿Se podrán clasificar como homo sapiens sapiens los humanos 
que nazcan con un genoma que haya sido modificado? ¿Se tendrá que elaborar una 
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identidad social especifica? ¿Qué consecuencias sociales habrá? ¿Generará 
desigualdad?”, ha ejemplificado Ravasi. Y, teológicamente: “¿Esto se debe clasificar de 
una manera en la que se demuestra al hombre como imagen y semejanza de Dios o, por 
el contrario, que ha caído en el pecado de querer ser como él?”. Pero, como ha 
apostillado el purpurado, “¿es posible desarrollar todas las posibilidades del hombre 
limitándolo a su capacidad física?”. 
 
Superar la propia finitud 
Las neurociencias son el segundo gran tema que llama a la reflexión porque van, de 
forma directa, al epicentro de lo que se entiende como mente y como alma. “El modelo 
de naturaleza más difundido hoy reduce la mente y el alma a un dato neuronal”, ha 
señalado el cardenal. Pero, en caso de que se pudiera influir en el vínculo fundamental 
entre cerebro y mente, tendríamos que saber entonces dónde colocamos la voluntad, la 
consecuencia, la libertad, la interpretación de las informaciones, el origen del 
pensamiento, del simbolismo, del arte y, en última instancia, del yo”. 
 
Esta autoconsciencia del propio ser es la que lleva a la tercera gran incógnita: la 
inteligencia artificial. “Actualmente la robótica genera maquinas cada vez más 
autónomas y no se pueden negar sus beneficios”, ha subrayado Ravasi, pero “esto 
cambia el concepto de trabajo, y traerá consigo una serie de cambios sociales que hay 
que contemplar”. Esto es, para el cardenal, todavía “más apremiante en algunas 
máquinas que se han adueñado de la capacidad de usar el vocabulario y crear 
información”. 
 
En definitiva, todo esto se mueve alrededor de una única cuestión, la “aspiración de 
superar la finitud de la criatura, porque la mortalidad produce vértigo”. Y, sin 
embargo, es “una inquietud estructural al ser humano”, que ha visto como “la sociedad 
actual o narcotiza este miedo o permanece en el viento de un falso vivir sin envejecer, 
como las máquinas”. De esta manera, “la muerte se ha retirado a un oasis protegido, 
cultivado por las religiones, en especial el cristianismo, que tiene en la muerte y 
resurrección de Cristo su corazón teológico”. 
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Catalunya: religió en retirada? 
 
CatalunyaCistiana 26 Maig 2019 
ANGEL BELZUNEGUI ERASO 
Professor de Sociologia. URV 
 
La teoria clàssica de la secularització diu, molt resumidament, que les societats 
avançades (modernes, postmodernes…, no és qüestió aquí de barallar-se pel nom) van 
acompanyades d’un procés imparable de secularització de la societat. Semblava que 
aquest paradigma es complia en aquest tipus de societats fins que estudis empírics van 
posar de manifest que aquesta associació no sempre es donava d’aquesta manera, i que 
fins i tot, en les últimes dècades, s’havia produït en determinades societats avançades un 
ressorgir de la religiositat. Hi ha arguments i casos que ens permeten afirmar els dos 
processos, per més contradictoris que semblin. Ara bé, i Catalunya? On està en termes de 
religiositat?  

 
Si haguéssim de classificar la societat catalana en un dels dos processos, el de la 
secularització i el de la des-secularització (en paraules de Peter Berger), les dades del 
Baròmetre de religiositat del 2016 (Generalitat de Catalunya) ens indicarien sense cap 
dubte que la societat catalana està en un procés profund de secularització.  
 
La generació, l’efecte edat, té en el tema de les creences religioses un dels majors 
impactes entre els fenòmens socials d’estudi. A mesura que augmenta l’edat, augmenta el 
nombre de persones que es consideren religioses. Però seria més clar i contundent dir 
que una àmplia majoria de persones pertanyents a les noves generacions diuen no ser 
persones religioses. D’entre aquestes augmenten 
les que algun cop ho havien estat i ara ja no ho 
són. En xifres del Baròmetre: el 47,5% dels 
catalans i les catalanes es consideren a si mateixes 
persones no religioses (al Baròmetre del 2014, eren 
el 44,7%). Fins als 49 anys hi ha més gent que es 
considera no religiosa que els que es consideren 
religiosos, amb un màxim del 64% entre els que 
tenen entre 25 i 34 anys. A partir dels 50 anys, hi 
ha més gent que es considera religiosa. Les dades 
de pràctica religiosa encara són més contundents: 
el 63,6% dels catalans no acudeixen mai a actes de 
culte religiós d’alguna confessió (sense comptar les 
ocasions relacionades amb cerimònies de tipus 
social, com bodes, comunions o funerals).  
 
Podria pensar-se que aquesta no-identificació amb cap religió és substituïda per una nova 
o noves maneres d’entendre l’espiritualitat, però les dades ens mostren que ben bé no és 
així: el 49,4% dels catalans es consideren gens o escassament espirituals. 
 
La secularització a Catalunya no és un procés nou, ja venia en paral·lel al d’altres 
societats europees durant les primeres dècades del segle XX. A més, venia acompanyat 
d’un alt anticlericalisme, en determinats grups socials. Tot això es va interrompre durant 
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els 40 anys de dictadura, almenys de manera oficial. Va ser recuperar la democràcia i 
aquell procés interromput es va accelerar, situant el país, des del meu punt de vista, en la 
societat més secularitzada i (més ràpidament també) de tota l’Europa meridional.  
 
Aquest abandonament de les creences religioses es produeix en un context alhora 
d’obertura del mercat religiós i de major diversitat religiosa. Si bé l’obertura del mercat 
religiós és un tema del marc legislatiu, la diversitat i pluralitat són un fenomen quasi 
exclusivament migratori. Hi ha més confessions en el mercat religiós per l’efecte de la 
immigració: tres religions destaquen sobre la resta, l’ortodòxia cristiana, fonamentalment 
romanesa, l’islam i les denominacions evangèliques, particularment les pentecostals. Les 
(noves) confessions no competeixen pels mateixos nínxols de possibles creients, ni 
tampoc hi ha gaire col·laboració entre elles. El model de pluralisme religiós català és un 
model clusteritzat. D’altra banda, les conversions de catalans a altres confessions són 
pràcticament anecdòtiques, no s’ha produït una «migració religiosa interna».  

 
Més del 90% no s’ha sentit discriminat per motiu de les seves creences religioses. Prop 
d’un 50% de ciutadans consideren que hi ha bona relació entre les diferents comunitats 
religioses del país, tot i que un 45% considera que hi ha poca relació entre comunitats. 
Únicament el 3,1% dels catalans detecten tensió entre comunitats religioses. Fet que 
mostra que la societat catalana ha incorporat la diversitat religiosa i la pluralitat de 
creences com un fet natural a la diversitat de les societats complexes.  
 
Dit tot això, Catalunya no ha deixat de ser un país cristià, almenys en l’aspecte cultural. 
Independentment de les creences i de la pràctica religiosa, hi ha una majoria propera al 
65% que declara identificar-se amb el catolicisme. Una dada d’interès: el 62,2% va educar 
o està educant els seus fills seguint els preceptes d’una confessió.  
 
Catalunya podria ser l’escenari d’un catolicisme difús, 
més aviat d’un catolicisme cultural ple de gent que diu 
no tenir creences. El cristianisme, i el catolicisme 
específicament, no són epifenòmens socioculturals a 
casa nostra, però les formes d’entendre’ls són molt 
plurals, fins i tot particulars. 
 
És per això que Catalunya no ha deixat de ser 
cristiana en termes d’una religió que recorre la seva 
història i que encara té presència en importants 
àmbits de la vida social, però també és cert que els 
catalans cada vegada més senten que la religió no és 
quelcom important ni determinant per a les seves 
vides. 
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La comunidad de El Raval comparte dos motivos de alegría 
 
En la comunidad de El Raval estamos muy contentas 
porque en la misma semana del mes de mayo hemos 
tenidos dos grandes alegrías. 
 
La primera buena noticia es en relación con uno de los 
proyectos en los que estamos comprometidas como 
comunidad: el Hospital de Campanya de Santa Anna. 
Como ya sabéis, el proyecto no tiene subvención de ningún 
tipo, ni estatal ni particular, por lo tanto hay momentos en 
que pasamos verdaderos apuros para llevarlo adelante. 
Gracias a Dios (y a San José, que intercede 
constantemente para conseguir lo necesario), todo se mantiene; con austeridad, pero se 
mantiene. Tenemos tres personas contratadas que se ocupan directamente del proyecto, 
en distintos campos: Clara, Asistenta Social, Jose, que está a cargo de la Consigna, y 
nuestra hermana Anna Cuomo, que tiene la responsabilidad del voluntariado y de toda la 
infraestructura interna. A medida que el proyecto se iba definiendo, veíamos la necesidad 
de un Educador Social, pero… era como “el sueño de una noche de verano”. ¡No 
podíamos sostener el gasto que suponía tener a otra persona contratada! Pues bien, 
después de algunas gestiones y tras casi seis meses de interrogantes, de paciente 
incertidumbre y de pedirlo a menudo en nuestra oración comunitaria, la Fundació “la 
Caixa” está estudiando pagarnos el sueldo anual de ese Educador Social tan necesario.  
 
La segunda buena noticia es que el Instituto Emmanuel Mounier de Catalunya (IEMC) y 
la Facultat de Teología de Catalunya han concedido su premio de este año 2019, llamado 
Reconeixement Emmanuel Mounier, a nuestra hermana Maria Victoria Molins “por su 
trabajo contra la exclusión social y el alcance vital, humano y cultural del servicio 
que realiza con las personas sin hogar que viven en la calle”.  
 
El premio Reconeixement Emmanuel Mounier fue instituido en el año 2009 por el 
Instituto Emmanuel Mounier de Catalunya en colaboración con la Facultad de Teología 
de Catalunya “para valorar y reflejar la trayectoria humana, a la vez intelectual y de 
compromiso vital, de las personas físicas o institucionales que destaquen por la tarea de 
enaltecer al ser humano como ser personal e intransferible con lo que aporta de sentido 
comunitario y esperanzado en la verdad y la justicia para hacer posible un mundo justo”. 
Algunos de los galardonados anteriormente con este mismo premio han sido la Fundación 
Vicente Ferrer, la Comunidad de San Egidio, el jesuita José Ignacio González Faus…  
El acto de entrega del premio tuvo lugar el 19 de mayo en el Seminario Conciliar de 
Barcelona, y en él se destacó la motivación religiosa de Victoria, su testimonio de acogida 
y escucha de los más vulnerables, y el compromiso que la convierte en una de las 
“animas” del Hospital de Campanya de Santa Anna. Las palabras de agradecimiento de 
Victoria constituyeron un canto a favor de la persona humana y de todos aquellos que 
luchan por situarla en su verdadero lugar dentro del universo. La comparación entre el 
personalismo de Mounier y las palabras de Teresa de Jesús cuando escribe acerca de la 
dignidad de la persona humana dieron lugar a un aplauso cerrado por parte de todos los 
presentes que duró varios minutos. Dos motivos por los que nuestra comunidad da 
muchas gracias a Dios, y por los que os invitamos también a darlas. Somos cuerpo 
congregacional. Igual que “cuando un miembro sufre, todas sufrimos”, deseamos que 
“cuando un miembro se alegra, todas nos alegremos”.  Gracias. 

Pilar Rodríguez Briz stj 
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la protecció dels menors 

 
 
 
 
"Vergüenza y profunda tristeza." El prior de la comunidad de Taizé ha informado a 
la justicia de cinco casos de agresiones sexuales cometidos hace más de treinta 

años. 
 

Un trabajo por la 

verdad 

 

Martes 

4 de junio de 2019 

 
En estos momentos en 
los que la sociedad y la 
Iglesia buscan poner a la 
luz los abusos y las 
agresiones sexuales, en 
particular a menores y 
personas vulnerables, 
con mis hermanos vemos necesario tomar la palabra. En Taizé, acogemos desde hace 
décadas, semana tras semana, a miles de jóvenes y menos jóvenes de Europa y del 
mundo entero. 
Conscientes de nuestra responsabilidad y de la confianza que nos hacen los jóvenes, sus 
familias y sus acompañantes, siempre hemos buscado que esa acogida sea en las 
mejores condiciones, desde el respeto a las convicciones y una gran atención a la 
seguridad y a la integridad de todos. 

Sin embargo, entre los participantes a los encuentros, ya sea entre jóvenes o jóvenes y 
adultos, las agresiones a la integridad podrían haber ocurrido. Cuando hemos sido 
informados, nos aseguramos de escuchar a las víctimas, y también de informar a las 
autoridades competentes, judiciales y eclesiales. 

Entre otras medidas, desde 2010 una página del sitio de Internet está dedicada a la 
protección de las personas y una dirección de correo electrónico está destinada a facilitar 
una posible denuncia. En Taizé, un hermano y otras personas externas a la comunidad 
están encargadas para escuchar a cualquier persona que tenga conocimiento de una 
agresión de carácter sexual u otra forma de violencia, en particular si se trata de menores 
de edad. Esto forma parte de la información que se da a todos los participantes a su 
llegada. 

Si tomo la palabra hoy, es porque he sabido con una muy gran tristeza de casos que 
implican a hermanos; incluso si son antiguos, hemos pensado, en comunidad, que 
debemos hablar. Se trata de cinco casos de agresión de carácter sexual a menores, entre 
los años 50 y 80, cometidos por tres hermanos diferentes, dos de los cuales ya son 
difuntos desde hace más de quince años. 

Cuando me informaron de las acusaciones, mi primer paso ha sido escuchar, con otros 
hermanos, a las personas víctimas, en un absoluto respeto a su palabra, entender su 
sufrimiento y acompañarlos lo mejor posible. 

Taizé : comunicat del germà Alois 

http://www.taize.fr/es_article22043.html
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En los últimos años, en la sociedad y en la Iglesia, la comprensión de la gravedad de toda 
agresión a la integridad por suerte se ha profundizado. Esto encuentra un eco en la 
evolución de la ley francesa que requiere informar de todos los casos, 
independientemente de la época en que los hechos ocurrieran. 

Para continuar nuestro trabajo por la verdad, y después de haber hablado primero con las 
víctimas, acabo de informar al Fiscal de la República de estos cinco casos. 

Reconocemos que también forman parte de la historia de nuestra comunidad estas 
agresiones cometidas en el pasado por algunos hermanos. Para nosotros, este 
comunicado se inscribe en un trabajo por la verdad que ya comenzó con la escucha a las 
víctimas y aun hoy nuestros primeros pensamientos se dirigen hacia ellas; escuchando lo 
que han vivido y sufrido, sentimos vergüenza y una profunda tristeza. Es posible que este 
comunicado aliente a otras posibles víctimas a darse a conocer: las escucharemos y 
acompañaremos en los pasos que quieran emprender. 

Estamos convencidos de que sacando a la luz estos actos contribuiremos, ayudados por 
personas externas a la comunidad, a proteger de manera eficaz a quienes nos dan su 
confianza viniendo a Taizé. Si hablo hoy, es por que se lo debemos tanto a las víctimas, a 
sus familiares, como a aquellas y aquellos que buscan en Taizé un lugar de confianza, de 
seguridad y de verdad. 

Hermano Alois 
 
Cualquier agresión, antigua o reciente, cometida contra un menor o un mayor, ya sea por 
un hermano que abusó de su ascendencia moral o por cualquier otra persona, puede ser 
informada en la dirección de correo electrónico protection@taize.fr, o en una asociación 
de ayuda a las personas víctimas en tu país. 
 
Vegeu: https://www.taize.fr/es_article26171.html?chooselang=1 
 
 
 
 
EDITORIAL VIDA NUEVA. 31/05/2019 Núm. 3132 
 
Desde que la lacra de los abusos de poder, de conciencia y 
sexuales irrumpiera en España, no se había producido ninguna 
acción conjunta entre las principales entidades de Iglesia. 
Ahora, CONFER ha sumado a la Conferencia Episcopal y a 
Escuelas Católicas a una jornada que no solo ha puesto en el 
centro a las víctimas, el perdón, la justicia reparadora y la 
prevención. Por primera vez se ha manifestado públicamente 
el compromiso de caminar juntos para hacer frente a un 
problema que está minando la credibilidad de la Iglesia en 
nuestro país. 
 
Acabar con esta situación exige no mirar para otro lado ni 
actuar como lobos solitarios. El compromiso de erradicar estas 
agresiones debe ser un ejercicio de verdadera sinodalidad. 
Cuando en no pocas ocasiones se elude hablar de las “mutuas relaciones” entre 
religiosos y obispos por los escollos que surgen, esta jornada puede ser punto de partida 
para actuar desde una verdadera comunión. De lo contrario, si esta guerra la afronta cada 
uno por su lado, los únicos beneficiados serán los criminales. Y una vez más, las más 
perjudicadas, las víctimas. 

En comunión contra los abusos 

https://www.taize.fr/es_article26171.html?chooselang=1
https://www.taize.fr/es_article26171.html?chooselang=1
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Aquest mes de juny arriba als cinemes “El creyente” (La prière). Es tracta d’una producció 
francesa dirigida pel cineasta Cédric Kahn, que s’ha estrenat amb èxit a França. La 
pel·lícula se centra en el tema de la drogoaddicció i la superació d’aquesta malaltia, 
gràcies a l’acompanyament i la fe.  
 

 
Sinopsis 
S’explica la història d’un jove de 22 anys, Thomas, decideix que és el moment de deixar la 
seva addicció a les drogues. Per a això, decideix apartar-se a una comunitat religiosa 
aïllada en una muntanya, als Alps. Aquesta congregació es dedica a l’acompanyament 
espiritual dels exdrogoaddictes. De fet, tots els que hi arriben segueixen un mètode diví 
per curar-se de la seva dependència: L’oració.  
Per part del Thomas, serà un lloc on descobrirà la senzillesa, l’amor, l’amistat, la pau. 
Tanmateix, haurà de lluitar amb els seus dimonis interiors, amb el seu rebuig inicial i amb 
la presència de Sybille, una jove que l’enamorarà. 
 
Èxit a les sales 
La crítica ha felicitat aquesta producció, sobretot la direcció de Cédric Kahn que “torna de 
forma sòlida i directa amb aquest estudi emotiu però res sensibler”. D’aquesta manera, la 
posada en escena del paper protagonista, interpretat per Anthony Bajon,  guardonada al 
Festival de Berlín (Millor Actor), nominada a millor actor revelació als Premios César. 
 
Un canvi espiritual 
D’altra banda, el cinema espiritual destaca el canvi que experimenta el personatge 
protagonista, el qual s’aconsegueix gràcies a l’acompanyament d’una comunitat. Segons 
explica Mn. Peio Sánchez, es presenta aquesta situació que comporta «un temps de canvi 
durant el qual la naturalesa, el fer de conviure amb la comunitat i l’oració el portaran a una 
transformació». «Factors que el portaran cap a la crida a la vocació del sacerdoci». És a 
dir, «un èxit a França i presenta com els joves poden rebre una bona notícia enmig les 
dificultats», afegeix el crític».  
 
Comentari Mn. Peio 

Butaca de cinema 
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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: Nou butlletí   
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Vetlla de pregària  Vetlla de Pentecosta 

dissabte 8 de juny 
a les 7 de la tarda 

  

Exercicis de Silenci 
contemplatiu  

 Meditació segons el mètode 
    de Franz Jalics 

   acompanyat per Glòria Andrés 

  

del divendres 12 
al diumenge 21 de juliol 

Setmana de 
Treball 

Espiritual 

 Descobreix la vida que s'amaga 
 dins teu a partir de textos de l'Evangeli 

   acompanya Teresa Vallvé 

   Cartell i contacte [clic] 

 Forma part del curs 
   Construeix la teva vida espiritual [clic] 
       2018-2019 - díptic 

 Informació del nou curs 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
       2019-2021 - cartell A3 
   Descobreix la teva vida espiritual [clic] 
      2019-2021 - díptic A4 

del diumenge 21 
al diumenge 28 de juliol 

Recés d'estiu 
a la ciutat  

 Qui ha recollit el vent amb la mà? 
 resseguint el llibre dels Proverbis, 2a part 

   acompanya la gna. Conxa Adell 

   Cartell i contacte [clic]  

del dilluns 26 
al dissabte 31 d'agost 

 

CASA D'ESPIRITUALITAT CLARET 
 
EXERCICIS ESPIRITUALS  
 
DATA: del 18 al 24 d'agost 
DIRECTOR: P. MÀXIM MUÑOZ, cmf. 
PREU: 250,00 € 
LLOC: Casa d'Espiritualitat Claret, Vic; Rambla St. Domènec, 5 
 
INSCRIPCIONS: Tel. 93 885 05 44; mòbil: 659 959 877 
                             Email: casaesp@claretians.cat 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/20190721_recesConstrueix.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/construeix_18-19_diptic.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A3.jpg
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/2019-21.%20Descobreix.A4.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2018.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/reces2019.pdf
mailto:casaesp@claretians.cat


43 | 60 

 

 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. 
 
 
 

PRESENTACIÓ D’EL LLIBRE DE LA MEL A  LLEIDA 
 

 

https://casaespiritualitatmcastanyer.org/


45 | 60 

 

COVA DE SANT IGNASI 
 

 
 
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 

http://www.covamanresa.cat/


46 | 60 

 

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. 
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 

 

 
 
 
 
Aquest primer any fem el cicle de concerts amb  el Que  
s'anomena  'taquilla  inversa',  de  manera que  no  cal  pagar  
entrada  (podreu  deixar  un donatiu al final) encara que no hi 
hagi entrades, si ens deixeu nom i telèfon i ens dieu quantes 
places voleu, us podem reservar els seients fins a mitja hora 
abans de l’inici del concert. 
CONTACTE: Teresa 
secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com 
 

http://www.delejovebcn.org/ca/LOIOLA2019
mailto:secretariaTFV@monestirsantbenetmontserrat.com
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FESTIVAL INTERNACIONAL ORGUE DE MONTSERRAT 2019 
 

 
El proper dissabte 22 de juny s’inaugura el IX Festival Internacional Orgue de Montserrat. 
P. Cassià M. Just, in memoriam.  
 
Enguany els quatre concerts serán els dissabtes 22 de juny, 20 de juliol, 10 i 24 
d’agost, a les 21h, i tindran lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb 
entrada lliure. Tots els concerts es podran seguir en directe a través de Montserrat RTV 
(www.montserratcomunicacio.cat) i per les TV de la Xarxa de Comunicació Local (en 
directe o diferit, depenent del concert). 
  
El primer concert (22 de juny; per la Xarxa s’emetrà diumenge 23, a les 20h), sota el signe 
de la música barroca d’Antonio Vivaldi, ens permetrà d’escoltar el jove organista i antic 
escolà de Montserrat Joan Seguí, acompanyat de l’Orquestra de cambra d’Andorra, sota 
la direcció del mestre Gerard Claret.  
 
En l’apartat de solistes d’orgue podrem apreciar (el 20 de juliol) el talent interpretatiu del 
jove Thomas Ospital, organista titular de l’església de Saint-Eustache de París. La seva 
mestria, reconeguda unànimement per la crítica especialitzada, ben segur que podrà ser 
apreciada en tots els seus matisos en l’orgue Blancafort de la Basílica. El tercer concert 
(10 d’agost), comptant amb un jove director, el també antic escolà de Montserrat Marc 
Díaz, i el jove cor Cererols, aprofundirà en la música ceciliana de casa nostra, amb un 
merescut homenatge al monjo i compositor P. Anselm Ferrer (1882-1969) en el 
cinquantenari de la seva mort. L’orgue estarà a mans d’un altre antic escolà, Arnau Ferrer. 
I el darrer concert (24 d’agost) ens permetrà d’escoltar la reconeguda organista eslovaca 
Monica Melcova amb un concert de format inèdit en el nostre FIOM: obres per a orgue i 
trompa. L’intèrpret de trompa serà el mestre Juan Manuel Gómez. 
  
Tota la informació referent al FIOM 2019 la podràs descarregar en aquests enllaços: 
 Programa del FIOM: http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2019.pdf 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2019.pdf
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CRISTIANISME I JUSTÍCIA 

 
Cristianisme i Justícia, la fundació Migra Studium i el Servei Jesuïta a Migrants es 
complauen d’invitar-los a la presentació del document: 
 
DISCRIMINACIÓ D’ORIGEN 
INFORME 2018 SOBRE ELS CENTRES D'INTERNAMENT D'ESTRANGERS (CIE) A 
ESPANYA 
 
Amb la participació de: 
 
• Mª Carmen de la Fuente Pérez. Directora de la 
fundació Migra Studium. Coordinadora del SJM. 
• Josep Buades Fuster SJ. Director de 
l’associació Claver. Autor de l’informe. 
• Margarita García O’Meany. Coordinadora del 
programa CIE. 
• Josetxo Ordóñez Echeverría. Advocat. 
Assessor jurídic del programa CIE. 
• Pilar Pavia Sala. Voluntària. 
 
Preguem confirmar l’assistència a: 
info@migrastudium.org 
Informe accessible online des del dijous dia 6 de 
juny a: bit.ly/sjm2018CIE 
 
Divendres 7 de juny, 11h. 
Cristianisme i Justícia. Roger de Llúria 13, 08010 
Barcelona  
 
 

ISCREB 
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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 

mailto:ekumenebcn@gmail.com
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 

El passat 22 de febrer, la sessió plenària del Consell 
Municipal va aprovar el lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit 
Cívic a Arcadi Oliveres, expresident i membre de Justícia i 
Pau, per la seva trajectòria a favor de la pau, el 
desarmament i dels drets humans. 

L'acte de lliurament tindrà lloc el dijous 6 de juny de 2019, 
a les 18.00 hores, al Saló de Cent de l'Ajuntament de 
Barcelona.  

Aquest és un acte obert a tothom, però es prega confirmar 
l'assistència a l'adreça de correu electrònic 

protocolbcn@bcn.cat o al telèfon 934 027 354 (de dl a dv, de a 15 h). 
Amb aquesta distinció, el Ple municipal reconeix Arcadi Oliveres, per la seva incansable 
trajectòria en favor de la pau i del desarmament, pel seu impuls entusiasta a nombroses 
iniciatives en favor dels drets humans i la justícia social i pel seu ferm compromís amb el 
progrés de la dignitat humana, des d’un discurs combatiu i coherent amb valors 
universals. 
 
 

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocolbcn@bcn.cat
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CAPUTXINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOMENATGE A LLUÍS DUCH AL PALAU DE LA GENERALITAT 

 
ACTE D’HOMENATGE AL P. LLUÍS DUCH I PRESENTACIÓ DEL VOLUM 263 DE LA 
REVISTA “QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA” 
 
Lluís Duch és un dels pensadors més 
singulars, destacats i prolífics del pensament 
contemporani a Catalunya: monjo benedictí, 
intel·lectual del seu temps, un home a cavall 
del silenci i del llenguatge, de la muntanya i la 
ciutat, que desenvolupa el seu treball entre la 
pregària i l’estudi, o entre la universitat i la 
biblioteca del monestir. 
(Editorial QVC 263) 
 
El proper dijous 6 de juny, a les 18h, tindrà lloc, a títol d’homenatge pòstum a Lluís Duch, 
la presentació del monogràfic de Qüestions de Vida Cristiana volum 263,  Lluís Duch: 
símbol, religió i poder, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. 
 
Hi intervindran: 
Dr. Miquel Calsina, director de QVC 
Dra. Mar Rosàs, professora i investigadora de la URL 
Dr. Josep M. Carbonell, President de la FJM 
Rvdm. P. Josep M. Soler, Abat de Montserrat 
M. Hble. Sr. Quim Torra, President de la Generalitat de Catalunya 
La Dra. Mar Rosàs farà una semblança de Lluís Duch amb el títol Lluís Duch: temps de 
paraules, temps de silencis. 
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FECC INFORMA  núm. 730   Data: 03.06.2019 
 
Sobre el Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment 
d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la 
Generalitat 
 
Divendres 26 d’abril teníem coneixement que el següent dimarts, dia 30, el Govern 
aprovaria un decret que regularia la integració de centres docents, tant de titularitat 
pública no dependents del Departament d’Educació com de titularitat privada, a la xarxa 
de centres educatius de titularitat de la Generalitat. 
 
Setmanes abans, quan el sector va ser coneixedor del contingut del Decret Llei, impulsat 
pel Departament d’Educació, es van veure amb preocupació les justificacions i els 
objectius que preteniaen un primer redactat. Immediatament, ens vàrem posar a treballar 
per tal de procurar la paralització urgent de la iniciativa, cosa que en primera instància es 
va aconseguir, amb la intenció de trobar una sortida que donés resposta a determinades 
necessitats del sistema, sobretot en el sector municipal. 
 
Per tal de situar la normativa al seu necessari context, fem un repàs general de la situació. 
Serà una exposició extensa, però paga la pena que llegiu amb deteniment el ques’explica, 
perquè ens ajudarà a tots a situar-nos. Almenys aquesta és la nostra pretensió. 
 
Un decret Llei que reguli la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat 
de la Generalitat? 
El nostre ordenament contempla la possibilitat que el Govern pugui dictar normes amb 
rang de llei per fer front a situacions d'extraordinària i urgent necessitat. Essent els 
parlaments instàncies essencialment deliberants i sotmeses a un procediment en molts 
casos complex, davant determinades conjuntures que requereixen una resposta ràpida, 
l’Estatut d’Autonomia, i també la Constitució, atorguen la potestat al·ludida als executius. 
Això sí, a condició que la norma sigui convalidada en un breu termini pel poder legislatiu. 
 
I és que el decret llei suposa una invasió (permesa, és ben cert, però invasió al capdavall) 
de l'executiu en l'àmbit propi del poder legislatiu. El principi de reserva de llei, un dels 
pilars dels sistemes democràtics, ho és en favor de la llei parlamentària, és a dir, 
aprovada i, sobretot, discutida en el si de l'òrgan representatiu de la col·lectivitat. El 
procediment legislatiu es configura així com una garantia essencial dels drets de les 
minories, en tant que és el camí establert perquè la minoria pugui fer sentir la seva veu en 
relació amb els projectes normatius que ordenen la societat. Per tot això, tota excepció a 
aquest principi ha de ser interpretada i, sobretot, utilitzada de manera molt restrictiva. 
 
Al nostre cas, trobem que la LEC preveu la integració a la xarxa de centres de la 
Generalitat, que s’ha de fer per mitjà de llei i en el marc del Servei d’Educació de 
Catalunya. El decret llei seria totalment ineficaç si en el termini improrrogable dels trenta 
dies subsegüents a la seva promulgació no és validat expressament pel Parlament 
després d’un debat i una votació de totalitat. Ens agradarà conèixer la sensibilitat envers 
aquesta matèria que s’haurà sostingut en aquest debat parlamentari. 
 
L’obligació inexcusable de justificar la necessària i urgent necessitat. L’exposició 
de motius del decret llei 
El valor normatiu de l’exposició de motius o dels preàmbuls de les lleis no tenen valor 
normatiu, encara que sigui un element a tenir en consideració a l’hora d’interpretar els 
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textos legals.No passa el mateix amb els preàmbuls dels decrets lleis. Recordem que 
aquestes no només són normes dictades en circumstàncies excepcionals, sinó que elles 
mateixes són normes excepcionals. En el cas de Catalunya, i com a resultat del que 
disposa l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, l’extraordinària i urgent necessitat que habilita una regulació 
mitjançant decret llei ha de constar en l’exposició de motius. A més, a l’expedient que 
acompanya la seva tramitació ha d’incorporar, imperativament, un informe justificatiu. Si 
no s’acompleix aquesta exigència, la norma no serà vàlida. 
 
 
La primera versió del decret Llei. Una justificació inacceptable per a l’escola 
concertada i el primer malentès 
Acabem d’afirmar que sense que consti a l’exposició de motius l’extraordinària i urgent 
necessitat que habilita una regulació mitjançant decret llei, la norma no és vàlida. Hem dit 
també que quan es va conèixer quina era aquesta justificació en el cas que ens ocupa, va 
provocar una gran preocupació en el sector. 
 
El motiu? Reproduïm quina era la justificació inicial que havia d’anar al text que el Govern 
aprovaria el dia 30 d’abril: 
“La urgència de les mesures a què fa referència aquest Decret llei resulta de l’anàlisi del 
context sobre el qual s’actua. En aquest sentit, es constata el creixement extraordinari de 
la demanda d’escolarització en centres públics, així com les necessitats immediates 
d’escolarització vinculades a onades migratòries. 
L’establiment de mesures urgents és necessari tant per enfortir la xarxa de centres públics 
amb la immediatesa que requereix la tendència clara i imparable de la demanda d’oferta 
pública com per respondre a les conseqüències que això comporta per als centres 
actualment creats o autoritzats d’altres titularitats que han tingut una reducció de la 
demanda i que, per tant, haurien de cessar les activitats; aquest fet tindria efectes 
negatius per als alumnes que ja hi estan escolaritzats i també per a l’entorn amb què 
interactua el centre”. 
 
Aquest fragment de l’exposició de motius parla per si sol. És palmària la concentració 
d’afirmacions esbiaixades, d’intencions que vulneren tot principi normatiu al nostre àmbit, 
la nul·la assertivitat envers el Servei d’Educació de Catalunya i la manca de respecte al 
col·lectiu que representem. 
 
Coneixedors d’aquestes preocupants intencions, les organitzacions representatives de les 
titularitats, fan les actuacions que es consideren adients per paralitzar aquest 
avantprojecte. Establim converses amb els responsables de diversos grups parlamentaris, 
fem arribar al Departament d’Educació un informe on posem en evidència la inexactitud, la 
improcedència i la manca d’ajust a norma de la justificació, juntament amb un text 
alternatiu. Aquesta línia d’actuació dona el seus fruits. 
 
Amb tot, la pressió era considerable. Perquè la realitat era que s’havia d’aprovar una 
norma que permetés integrar a la xarxa de la Generalitat, de manera urgent, algunes 
escoles d’educació especial de titularitat municipal. Com a sector, és evident que no ens 
podem oposar a aquesta mesura. 
 
S’obre el procés de contactes i es modifica el preàmbul justificatiu 
Ja hem comentat que la prioritat del sector era paralitzar la publicació del decret llei, com 
a mínim en els termes en què es justificava el seu caràcter extraordinari i urgent. 
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El Govern s’ha vist en la necessitat de donar compliment a diverses iniciatives 
parlamentàries que l’insten a activar els processos d'integració ala xarxa pública de 
centres que són de titularitat d'ens locals, però no ha deixat de considerar la necessitat de 
disposar d’una normativa que permeti canviar altres titularitats. 
 
Des del sector, no s’han deixat de mantenir contactes i de dialogar. Han estat diverses les 
converses. També una reunió de tots els representants de les institucions titulars del 
sector amb el Conseller d’Educaciói a la qual també assistiren la Secretària General, el 
Secretari de Polítiques Educatives i la Directora general de Centres concertats i Centres 
privats. S’han plantejat textos alternatius. El primer, d’eliminació de la justificació del 
preàmbul inicial, però també s’ha demanat centrar l’objecte de la norma en les escoles de 
titularitat municipal i s’ha sol·licitat incorporar algunes previsions relacionades amb la 
situació de centres en crisi... Finalment, la justificació proposada és la que s’ha publicat:  
 
“En aquest sentit, a banda de la voluntat de donar compliment a diverses iniciatives 
parlamentàries que insten el Govern a activar els processos d'integració a la xarxa pública 
de centres que són de titularitat d'ens locals, és urgent disposar d'una normativa que 
permeti canviar titularitats dels centres per superar les dificultats que hi ha actualment a 
l'hora d'atendre les necessitats d'escolarització, com són la implementació d'aules 
prefabricades o mòduls, les dificultats evidents de trobar sòl públic i la limitació de 
recursos econòmics per construir nous edificis. Les mesures a què fa referència aquest 
Decret llei donarien resposta a la necessitat urgent de resoldre aquestes problemàtiques, 
per cobrir la demanda d'escolarització actual, i permetrien enfortir de manera immediata el 
sistema educatiu”. 
 
I a la part dispositiva del decret llei es contempla, com a condicions per realitzar la 
integració, que existeixi la sol·licitud de la titularitat del centre, l'existència de mutu acord 
entre el Departament i la titularitat del centre educatiu, la satisfacció de necessitats 
d'escolarització en el marc de la programació educativa i el compliment dels objectius 
d'estabilitat. En parlem després. 
 
 
Una publicació amb un ressò extraordinari 
Dimarts passat, 28 de maig de 2019, es publicava al DOGC el Decret Llei 10/2019, de 28 
de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la 
Generalitat. El ressò que ha tingut, i que continua tenint, ha estat propi de la importància 
de les seves previsions. 
 
El tractament a la premsa no ha estat del tot precís. Així, hem pogut llegir titulars i 
subtítols allunyats de la realitat i de la veritat. 
 
La nota de premsa publicada pel Departament d’Educació quan es dona a conèixer el nou 
redactat, recollia, entre d’altres qüestions, les següents: 
 
“El Govern regula el procediment d'integració de centres educatius municipals o privats a 
la xarxa de la Generalitat 
· Aquesta norma facilitarà al Govern donar resposta de forma urgent a les necessitats 
d’escolarització actuals 
· Alhora, la mesura permetrà al Departament d’Educació la creació d’un nou centre 
educatiu sense haver d’instal·lar mòduls prefabricats o construir un nou edifici 
· El decret llei preveu que el personal docent que treballi en el centre s’integri en el de 
nova creació d’acord amb la normativa laboral del dret de successió d’empresa”. 
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I el dijous dia 30 les institucions representants de les titularitats dels centres docents 
publicaven una nota de premsa on remarcaven que l’Escola Concertada considera que el 
Decret Llei d’integració no afectarà els centres concertats, i assenyalaven també que: 
 

L’Escola Concertada valora el nou redactat gràcies al diàleg i el consens entre el sector i 
el Departament 

Els centres concertats continuen sent la primera opció de més del 30% de les famílies de 
Catalunya 

D’acord amb el desplegament de la LEC, s’espera que el proper pas sigui abordar 
l’infrafinançament de la concertada 
 
 
Què diu i què no diu finalment el decret llei? 
Fer un anàlisi jurídic del contingut i abast de la norma comportaria un requeriment d’espai 
que posposarem per a un altre moment. Destaquem ara, però, les qüestions més 
importants de la disposició. 
a) La justificació. Ja hem comentat abans el recorregut que ha tingut. En tot cas, en 
aquest moment l’extraordinària i urgent necessitat d’incorporació de centres a la xarxa 
de la Generalitat resta circumscrita a quatre escoles de titularitat municipal. 
 
Coneixem que s’ha parlat de dos centres concertats. Però aquestes dues escoles, 
certament en una situació de molta precarietat, han trobat solució amb institucions del 
sector concertat, de manera que no els seria d’aplicació aquesta norma. 
 
No hi ha constància en aquest moment cap centre concertat que hagi d’integrar-se 
a la xarxa pública d’acord amb les previsions del decret llei. 
 
b) La part dispositiva. Del seu articulat hem de destacar, en primer lloc, les condicions 
perquè la integració es realitzi.  
 
La primera és la necessària i imprescindible sol·licitud de la titularitat del centre, que en el 
cas de centres de titularitat privada s'ha de fer per acord explícit i motivat del titular. 
Aquest requisit elimina la possibilitat “d’apropiació” d’un centre privat per part de qualsevol 
administració. Una “apropiació” que, com és públic i notori, ha estat invocada per alguns 
polítics no fa gaires dies. 
 
La segona, relacionada amb l’anterior, és l’existència de mutu acord entre el departament 
competent en matèria de política educativa i la titularitat del centre educatiu. Una primera 
conclusió que es pot extreure és que el Departament d’Educació no se sent vinculat per la 
petició que faci la titularitat. Enllacem-ho amb la tercera condició. 
 
La satisfacció de necessitats d'escolarització en el marc de la programació educativa. Molt 
important. I a l’hora certament contradictori. Si se satisfan necessitats d’escolarització, el 
centre no ha de cessar les seves activitats ni veure reduïts els concerts educatius. Resulta 
que la necessària i urgent necessitat afecta escoles municipals actualment inviables...  
 
Però és que, a més, aquestes necessitats d’escolarització es determinen en el marc de la 
programació eductiva. Activitat que correspon a l’administració, amb la participació 
efectiva dels agents afectats (entre d’altres, les titularitats dels centres concertats) i 
considerant la demanda social dels centres. Si un centre té demanda social, satisfà 
necessitats d’escolarització. Si satisfà necessitats d’escolarització disposa de matrícula 
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suficient. Una matrícula que li permet consolidar el concert i allunyar-lo de la consideració 
de centre inviable... 
 
I la darrera, a mode de clàusula de tancament, és la del compliment dels objectius 
d’estabilitat. Aquest requeriment té a veure amb la política pressupostària, i ve a significar 
que s’ha de contenir el dèficit i el deute. En definitiva, que la mesura no pot alterar o 
destrossar el pressupost de la Generalitat...  
 
I en segon lloc, continuant amb la part dispositiva, tractaríem el tema del personal. 
Pel que fa als centres concertats, la norma recull que el personal laboral que procedeixi 
de centres educatius, tant públics com privats que s'integren a la xarxa de titularitat de la 
Generalitat, ho fa al nou centre educatiu d'acord amb les normes laborals que regulen la 
successió d'empresa. La integració, que respectarà el seu vincle i condicions de treball, es 
realitzarà com a personal a extingir. I finalment afegeix que aquest personal únicament 
podrà adquirir la condició de personal al servei de l'Administració de la Generalitat prèvia 
superació dels processos selectius que es convoquin d'acord amb la normativa 
d'aplicació. 
 
No hi ha més informació. Si ens hem de remetre a l’antecedent de les escoles del 
CEPEPC, en aquell moment es van desplegar una sèrie de disposicions especials que 
regularen la situació del personal. No sabem què passarà en l’actualitat ni quina serà la 
regulació específica. 
 
 
La situació del sector no justifica l’aplicació del decret llei  
El decret llei ja forma part de l’ordenament, encara que resta pendent de la seva 
convalidació parlamentària. Insistim, per acollir a centres municipals. Però pensem per un 
moment que aquesta norma no s’ha publicat. Què li passa al sector?  
 
Ho dèiem la setmana passada. Hi ha evidències que no es poden negar. La davallada 
demogràfica és un fet. Per al proper curs, al conjunt del territori català hi ha una pèrdua de 
1.250 alumnes de P3 en relació al curs anterior, dels quals 690 no s’han preinscrit a 
centres públics, i 560 no ho han fet en centres concertats. En el període 2015-2016 a 
2019-2020, la pèrdua d’alumnes de P3 a Catalunya ha estat de 4.296 criatures, 2.396 en 
centres públics i 1.900 en centres concertats. Les repercussions d’aquesta situació han 
estat evidents i inevitables. Al Servei d’Educació de Catalunya ha existit una disminució 
d’unitats sostingudes amb fons públics. Prou que en són conscients els centres afectats. I 
les perspectives demogràfiques a curt termini consoliden aquesta negativa situació.  
 
Però, tot i això, en aquest context dedavallada general de la població escolar a tots els 
centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya, l’escola concertada continua 
sent la primera opció de més de la tercera part de les famílies de Catalunya, que confien 
en el seu projecte educatiu per acompanyar els seus fills i filles al llarg de l’escolarització. 
En primera instància, de l’alumnat que el proper any escolar ha demanat plaça en P3, 
més de 20.500 alumnes s’han preinscrit en centres concertats. Això representa el 31% de 
l’alumnat català, mantenint-se la mateixa proporció dels darrers cursos escolars. 
 
Vegem-ho en aquest quadre, que ens mostra l’evolució de les preinscripcions a P3 els 
darrers cinc cursos escolars, d’acord amb la informació oficial. 
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Les preinscripcions s’acaben ajustant, i l’experiència sempre ens diu que l’ajustament és 
encara més afavoridor a la concertada (recordeu què ha passat aquest curs a la ciutat de 
Barcelona). I veient aquestes xifres d’entrada no podem pensar que “es constata el 
creixement extraordinari de la demanda d’escolarització en centres públics”, com 
justificava inicialment el text del decret llei.  
 
Existeix una altra evidència. La manca de matrícula en centres concertats no és només 
deguda al descens demogràfic. El factor econòmic és tambéfonamental per explicar 
determinades decisions dels pares davant la preinscripció. Pares i mares que optarien per 
l’escola concertada no ho fan perquè l’element econòmic constitueix un obstacle que en 
determina la decisió. Una situació injusta que impedeix immerescudament exercir 
lliurement el dret a triar escola i que directament afecta de manera negativa la viabilitat de 
les escoles. La nostra administració educativa ha afirmat que, si una escola tanca, el 
sistema es col·lapsa. Compartim aquesta afirmació perquè reconeix que hi ha alumnat 
que cal atendre, i que allò que explica la inviabilitat del centre es únicament la 
insuficiència del finançament. 
 
El Departament ha publicat l’estadística de la despesa educativa no universitària per 
alumne equivalent a temps complert, que indica el finançament per alumne que destina al 
Govern, a Catalunya. Les dades no resulten en absolut sorprenents, i mostren el que 
segueix: 
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Dues ràpides constatacions: l’import que l’Administració destina als alumnes dels centres 
concertats no ha parat de disminuir en els darrers anys, mentre que el dels alumnes 
públics no ha parat d’incrementar. I el concert no arriba a cobrir les dues terceres parts de 
la despesa real. On és la “garantia de gratuïtat de la plaça escolar” o la política per pal·liar 
aquesta injustícia?  
 
No ho diem nosaltres. Ho diu el Síndic de Greuges al document de treball de la Comissió 
d’estudi de la plaça escolar, en el marc del Pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya. Afirma el Síndic: 
 
 
“Hi ha un ampli consens dins de la comunitat educativa a l'hora de destacar 
l'infrafinançament del sistema educatiu. El Servei d'Educació de Catalunya, integrat per 
centres públics i concertats, presenta importants dèficits d'inversió pública per garantir el 
dret a l'educació en igualtat d'oportunitats. Tal com ja s'ha esmentat, el dèficit de 
finançament públic provoca que part del servei educatiu que presten els centres s'hagi de 
finançar per mitjà de les aportacions de les famílies, la qual cosa resulta contradictòria 
amb el principi de gratuïtat que regeix el nostre sistema educatiu i suposa un important 
factor de desigualtat, tant en l'accés als diferents centres com també en la configuració 
dels projectes educatius, condicionats, en part, al finançament privat de les famílies. A 
causa d'aquest infrafinançament, les famílies que escolaritzen els seus fills o filles en 
centres concertats també fan pagaments per diferents conceptes (material escolar, 
sortides i colònies escolars, serveis escolars, quota d’activitat complementària, 
aportacions voluntàries a les fundacions, etc.) que també van destinats a finançar el 
funcionament dels centres. La partida del concert corresponent a la despesa de 
funcionament no cobreix íntegrament la inversió i la despesa que fan els centres en 
conceptes necessaris i bàsics per al seu funcionament ordinari (noves tecnologies a l’aula, 
dotació addicional de professionals per garantir l’atenció d'alumnat amb necessitats 
educatives especials, servei de secretaria i consergeria del centre, servei de neteja i 
manteniment de les instal·lacions, etc.), que passa a cobrir-se per mitjà de les aportacions 
de les famílies. Cal un finançament públic suficient dels centres, tal com preveu la LEC 
(art. 42), per garantir estàndards de qualitat equivalents per al conjunt de centres del 
Servei d'Educació de Catalunya, i també per garantir la gratuïtat real de l'ensenyament i 
que les quotes no esdevinguin un factor de segregació escolar, tal com succeeix 
actualment” 
 
 
Aquestes situacions no les soluciona l’aplicació del decret llei. És per això que considerem 
prioritàries altres actuacions que sí que han de conduiral real equilibri del Servei 
d’Educació de Catalunya. La norma que s’acaba d’aprovar no ha de ser d’aplicació al 
nostre sector, i menys encara amb la pretesa immediatesa que alguns li volen 
atorgar. Treballem per als objectius que realment faran viables les escoles, respectant la 
riquesa i pluralitat de la nostra societat i mantenint la iniciativa social com el reflex de la 
voluntat de pares i mares per triar l’educció que més s’avé a les seves conviccions, 
eliminant tota trava econòmica. 
 
El següent pas: de l’infrafinançament a la gratuïtat 
L’infrafinançament dels centres concertats, reconegut per totes les institucions del país, 
continua sent un obstacle evident, objectiu i profundament injust que impedeix que encara 
més famílies puguin optar per l’escola concertada. La insuficiència de recursos és un 
greu impediment a l’exercici del dret a la llibertat d’elecció de centre, que cal 
eliminar fugint de discursos tergiversats i demagògics. 
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Cal confiar que el desenvolupament de l’articulat de la LEC continuarà, com preveu la 
mateixa Llei, i que el proper pas serà abordar el finançament de l’escola concertada, 
perquè esdevingui gratuïta, estigui a l’abast de totes les famílies i la seva 
continuïtat estigui garantida. Sens dubte, unes justes condicions de finançament per als 
centres concertats faran que cap d’aquestes escoles hagin de menester la mesuraque el 
decret arbitra. 
 
I ara, què? 
Ho hem afirmat i no ens cansem de repetir. L’escola concertada continua essent la 
prioritat de moltes famílies catalanes. La seva opció ens satisfà, ens dona força i ens 
esperona a continuar essent fidels al nostre servei educatiu, en companyia i solidaritat 
amb les altres institucions, per donar als nostres alumnes la millor educació possible, i en 
el cas de l’escola cristiana, fent palès el missatge de l’evangeli. 
 
No hi ha dubte que alguns centres viuen i viuran situacions complexes, difícils. La seva 
viabilitat està compromesa. Com passa en alguns centres públics, encara que la solució 
adopta camins diferents. 
 
Continuem les titularitats amb l’esperit de servei inspirat pel seu ideari, amatents als nous 
vents, a les noves idees, a les noves demandes de la societat. Que els professionals 
mantinguin i continuïn desplegant la seva tasca amb el compromís i la capacitat que 
exigeix el seu ofici. Exigim a l’Administració que cregui en el Servei d’Educació de 
Catalunya, en el marc de la LEC, i actuï en coherència i convenciment en el seu 
desplegament. Els representants polítics i parlamentaris han de saber que Catalunya és 
un país plural i variat, on les opcions educatives són diverses, responent als principis 
d’equitat educativa en un marc de llibertat. Amb discerniment, desapassionament i 
coherència prendrem les decisions més adients, sense sentir-nos pressionats més que 
per allò a què ens devem: la pervivència rellegida de la nostra missió i valors, el servei als 
centenars de milers d’alumnes i de pares i mares que hi ha darrera, que hi confien, i un 
interès col·lectiu que hauria de situar-se per sobre de les legítimes, però a vegades 
insuficients, perspectives particulars. 
 
I transmetem als pares i mares dels nostres alumnes que l’escola concertada, i dins la 
quall’escola cristiana, és ben viva i dinàmica. I ho continuarà essent. Amb els trontollsi les 
envestides d’aquests temps de crisi, que sens dubte també ens impacta, però amb la 
il·lusió i el vigor que dia a dia transmetem i que els nostres pares perceben. Els alumnes 
són el nostre objecte primordial, els pares que ens donen el suport per mantenir vius els 
nostres projectes. No tenen cap motiu per deixar de confiar en nosaltres. 
 
Afrontem aquest debat situant-lo al lloc on corresponi donant una informació serena i 
objectiva, fugint de titulars cridaners i de demagògia. Nosaltres no defallim. 
Professionalitat, fermesa, convenciment, solidaritat interinstitucional ens ajudaran a 
continuar oferint una educació de qualitat per a tothom en un marc de llibertat. 
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TV3 SIGNES DELS TEMPS 
 

Diumenge 9 de juny del 2019 
 

 

El aquesta setmana no s’emetrà “Signes 
dels temps”. TV3 oferirà en directe la 
retransmissió esportiva “XIIIa Olla de 

Núria” 
 

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 @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  

 

 

  2019  

   
JUNY 

9 dg Festa de la Pentecosta  

10 dl Dilluns de Pentecosta  

12 dc Fòrum de qüestions econòmiques  

16 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

24 dl Sant Joan  

25 dm Junta directiva de l’URC.  

    

8 dg Dia Mundial dels oceans  

17 dl Dia Internacional contra la desertificació i la sequera  

20 dj Dia mundial (de l’ONU) de les persones refugiades  

26 dm 
Dia internacional de suport a les víctimes de la 
tortura 
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