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I SI COMENCEM A DEIXAR-
NOS CUIDAR? 

Llorenç Puig | Secretari General de l’URC 

Benvolguts i benvolgudes, 

Fa pocs dies hem tingut la sort de participar en les 
reflexions de José Carlos Bermejo, religiós camil, sobre 
com viure una esperança lúcida i madura en els temps 
difícils que vivim. Val la pena que aprofiteu per veure 
encara la seva xerrada i les seves reflexions disponibles 
al canal de YouTube de la Unió de Religiosos de 
Catalunya.  

Potser el missatge que més em va impactar va ser 
aquest: Els religiosos i religioses estem acostumats a 
ser actius, a servir, a ajudar, a acompanyar altres 
persones. Pensem que la nostra vida guanya sentit 
quan ens sentim útils als altres, a les persones que 
tenen més necessitat. 

Doncs bé, la xerrada de José Carlos Bermejo ens va 
ajudar a fer un gir copernicà. 

I si en lloc de pensar tot amb verbs en activa comencem 
a pensar en verbs en passiva? 

I si en lloc de cuidar, d’estimar, de servir, d’ajudar... 
comencem a aprendre a deixar-nos cuidar, deixar-
nos estimar, deixar-nos ajudar? 

I si el nostre testimoniatge deixa de ser el nostre ‘fer’ 
pel nostre ‘acollir’? 

I si la pregunta que suscitem amb la nostra vida no és 
només: “qui són aquests / aquestes que fan aquestes 
coses?” Sino a una altra ben diferent: “qui és aquesta 
persona, què mou a aquesta persona, que es deixa 

https://www.youtube.com/channel/UCz9DuGlswqHtI3FWnWQ3R0w
https://www.youtube.com/channel/UCz9DuGlswqHtI3FWnWQ3R0w
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cuidar, que es deixa estimar, que acull el nostre amor i 
la nostra cura, d’aquesta manera ara que es fa gran?” 

Jesús va fer moltes coses, va ajudar a molta gent. 

Però Jesús també va saber acollir l’amor i la cura de la 
dona que va perfumar-li els peus amb el millor 
perfum... 

I si aprenem a ser testimonis de l’amor de Déu en la 
nostra manera de deixar-nos cuidar? 

Potser aprendrem que la nostra esperança no la 
construïm nosaltres amb el que fem, sinó que la nostra 
esperança és un do que hem d’acollir. 

Penso que aquesta va ser una de les grans lliçons que 
ens va oferir la sessió del José Carlos Bermejo, que 
podeu trobar en aquest ENLLAÇ i a la següent página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urc.cat/jose-carlos-bermejo-cal-fer-lesperanca-operativa-per-aconseguir-allo-que-desitgem/
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J. C. BERMEJO: “CAL FER L’ESPERANÇA OPERATIVA 
PER ACONSEGUIR ALLÒ QUE DESITGEM” 

 

URC  | 10 de maig, 2021 

Aquest primer de maig s’ha fet la formació en línia “Créixer i esperar en temps de sofriment” amb 
el religiós camil José Carlos Bermejo. El director del Centro de Humanización de la Salud va 
reflexionar sobre el moment que es viu actualment, sobretot, en la vida religiosa. Davant les 
dificultats per les quals caminen els religiosos, va dibuixar un marc de realitat per poder fer un 
exercici de resiliència i abstraure d’allò que ens desafia una oportunitat. 

Gairebé un centenar de religiosos i religioses de diferents congregacions es van connectar a la 
sessió de formació que va començar amb una pregària centrada principalment en les repercussions 
de la Covid. Una pandèmia que ha suposat la pèrdua de molts membres de la vida religiosa. Partint 
d’aquesta dura realitat, va començar José Carlos Bermejo la seva intervenció. Com a religiós de 
l’àmbit sanitari, va exposar la situació com si d’un pacient es tractés i va dividir la seva reflexió en 
tres parts: símptomes, diagnòstic i possible tractament. 

Símptomes: realitat i context 

En la primera part, va descriure el marc que avui dia envolta els religiosos, els quals travessen 
un “moment de pèrdues, disminucions de les comunitats, envelliment cada vegada més evident 
i ara la brutalitat de la pandèmia”. Va contrastar les xifres de la presència religiosa del 2015 al 

http://urc.cat/jose-carlos-bermejo-cal-fer-lesperanca-operativa-per-aconseguir-allo-que-desitgem/
http://urc.cat/jose-carlos-bermejo-cal-fer-lesperanca-operativa-per-aconseguir-allo-que-desitgem/
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2020. En aquest període hi ha hagut un descens, de  5.615 religiosos i religioses a 4.641 i va 
exposar també com en les tres últimes dècades la vida religiosa ha disminuït a la meitat. Va 
destacar també com la mitjana d’edat s’ha envellit sent ara de seixanta- vuit anys. 

Davant la cruesa d’aquest escenari, va constatar l’entrada en tres crisis: edat,  autonomia y 
pertinença. Aquesta última, entesa com la sensació de molts religiosos que se senten en un món 
estrany per com ha canviat tot. 

Diagnòstic: davant la pèrdua, dol 

Bermejo va constatar que la vida religiosa es troba en un moment de “dol”. “Estem en un dol per 
tancar obres i comunitats, hem abandonat presències religioses a molts llocs i hem tancat 
comunitats i obres, des d’on exercíem diversos rols de gestió i ens sentíem implicats”. Va 
descriure com “la vida religiosa està ferida, ha patit amputacions i això fa mal”. Amb tot, va 
convidar a acceptar la situació i no negar-ho, per entendre que “és l’hora de deixar-se cuidar i 
aprendre nous rols”. “Sempre parlem de la nostra activitat de servir, però nosaltres també ens 
hem de deixar estimar i cuidar”, va dir Bermejo. 

Bermejo va recordar com, tot dol implica una sèrie de tasques: acceptació, expressar els 
sentiments, entendre que allò que em perdut ja no hi és i la necessitat d’establir nous vincles. “Cal 
acceptar aquesta situació i no negar-ho” – exposava-. No ens hem de resistir perquè llavors 
mantenim amb nostàlgia i no canvia res”, va dir. “Cal invertir l’energia en noves relacions i noves 
mirades”. 

Tractament: Posar al centre Jesús 

El religiós camil va reflexionar com “abans semblava que es vivia la vida religiosa parlant de les 
xifres com si es tractés d’empreses de fins on arribem i com més lluny més 
producció”, explicava. Aquesta visió la va contraposar a “una nova oportunitat per apassionar-nos 
per allò fonamental”. “Vam voler seguir a Jesús pobrament i ara és la nostra oportunitat, ja que 
estem alliberats de moltes dinàmiques empresarials”, va dir. 

Altres tractaments 

Finalment, va esmentar diversos “tractaments” més concrets per adaptar-se a aquest nou entorn, 
aprofitant les oportunitats que hi ha. Entre aquests va destacar la saviesa de tot allò viscut. És a 
dir, “pensar que els valors i anècdotes passades són records d’ara i un testimoni de com envellir 
saludable i dignament”, una ensenyança per exemplificar enmig la societat. 

També, com a tractament, va proposar “l’apostolat del telèfon” i de les tecnologies, les quals han 
donat l’oportunitat de trencar barreres amb la distància territorial. “Abans podíem estar menys en 
comunió interprovincial i ara podem ajudar els més llunyans de les nostres congregacions”, va dir. 
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El camí, l’esperança 

Finalment va arribar a l’esperança, una dinàmica que “mai s’ha de perdre, i que no s’ha 
d’entendre ni com un optimisme ingenu ni com a un mer desig”. Tal com va dir, esperança és 
confiança en l’anel d’allò que es vol, amb constància perseverança i fidelitat. Bermejo va convidar 
a “trobar raons per l’esperança és un camp difícil, però cal trobar la manera de sobreviure tenint 
en compte la realitat”. 

Al final de la sessió, el ponent convidat va respondre a les preguntes i dubtes dels religiosos i 
religioses que van participar en la trobada. En aquest moment Bermejo va insistir en el paper de 
l’esperança. Una dinàmica essencial sobre la qual cal parlar per evitar les lamentacions. 
“L’esperança cal fer-la operativa, ja que ens fa treballadors per tal d’aconseguir allò que volem 
que es faci realitat”. Va concloure assegurant que “no hi ha esperança si no hi ha compromís”. 

Canviar el rol i deixar-se estimar 

Abans d’acabar, va reflexionar assegurant que “també s’evangelitza en passiva”. En aquest 
sentit, va convidar a plantejar-se el rol de cada un però conjugant les accions en comptes de 
realitzant-les un mateix deixant que els altres ho facin per nosaltres. És a dir, en comptes de servir, 
deixar servir i en comptes de sempre mirant de cuidar, sent conscient que hi ha moments que cal 
canviar i passar a deixant-se cuidar. “Cal aprendre a deixar-se estimar de manera evangèlica per 
construir així el Regne”, va dir. “Perquè qui m’hagi de cuidar, pugui gaudir-ho amb tots els 
sentits”. “Deixant-me estimar ells tenen el goig de sentir aquest amor”, va afegir.  

Mira la sessió amb José Carlos Bermejo: AQUÍ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fL_p4rYHWrk
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50 ANYS DE TROBADES d’ANIMADORS DE CANT 

PER A LA LITÚRGIA DE MONTSERRAT 

 

CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE | 9 de maig, 2021  

El dissabte dia 8 de maig va tenir lloc al Santuari de la M. de Déu de Montserrat la joiosa celebració 
dels 50 anys de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat, fundades i 
llargament sostingudes pel P. Gregori M. Estrada, monjo de Montserrat. 

Hi van participar una gran quantitat d’exmembres i animadors de les Trobades, presidits pel Bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat i l’Abat de Montserrat, a qui acompanyaven l’Arquebisbe d’Urgell i 
President de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència episcopal Tarraconense, així 
com el Bisbe auxiliar de Barcelona i Secretari de la CET. 

Van participar a l’Eucaristia del Santuari, presidida pel Bisbe Agustí i predicada l’Homilia pel 
P.Abat. Després a la mateixa Basílica va tenir lloc un Acte commemoratiu amb testimonis de tots 
els temps i edats, intercalant-hi cants corals i cànons diversos, amb l’audició-estrena de la peça 
“Rosa plasent”, del jove compositor Xavier Casademont. 

Un dinar de festa amb cants i salutació final de l’Abat de Montserrat, clogué la Trobada, que entre 
d’altres conduïren els monjos responsables Gna. Natàlia i Gà. Andreu M. Martínez. 

https://abadiamontserrat.cat/missa-daccio-de-gracies-pels-50-anys-de-trobades-danimadors-de-cant-per-a-la-liturgia-8-de-maig-de-2021/
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Les Trobades acaben de ser premiades per la Federació dels Cors Anselm Clavé amb el premi 
educatiu que els serà lliurat aquest mes de maig. 

Homilia del P. Josep M Soler, Abat de Montserrat  

Fets dels Apòstols 16:1-10 / Joan 15:18-21 

Homilia de la Missa d’Acció de Gràcies pels 50 anys de Trobades (8 maig 2021) – YouTube 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=okAPsJEnZvs
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NOVA ESTRATÈGIA DE LA PLATAFORMA EUROPEA 
CONTRA EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS 

 

ADORATRIUS  | 7 de maig, 2021 

Aquest mes de maig les adoratius hem participat com a membres de la Plataforma Europea de la 
Societat Civil contra el Tràfic d’Éssers Humans a la reunió conjunta amb la comissària europea 
d’Interior, Ylva Johansson, i els Relators Nacionals, o mecanismes equivalents, organitzada pel 
coordinador europeu de lluita contra el Tràfic d´Éssers Humans, Sr. Olivier Onidi. La reunió s’ha 
centrat en la presentació de la Nova Estratègia de la Unió Europea de lluita contra el Tràfic 
d’Éssers Humans (2021-2025)  que es va fer pública el passat 14 d’abril. 

Compromís i reptes 

Aquesta nova Estratègia reitera el compromís de la UE en aquesta àrea, reconeix el progrés fet 
fins a la data en el marc de l’Estratègia anterior i identifica les prioritats dels propers anys. 

Volem ressaltar els següents aspectes positius que conté la Nova Estratègia de l’EU: 

– Posa el focus en l’abordatge integral de la lluita contra el tràfic que reconeix la complexitat del 
fenomen i la necessitat d’articular una resposta general, incloent mesures legals, polítiques 
públiques i protocols d’actuació coherents i d’ampli abast. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/eu-civil-society-e-platform_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/eu-civil-society-e-platform_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
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– Incorpora la perspectiva d’edat, reconeixent la vulnerabilitat dels nens i nenes (especialment 
aquells i aquelles no acompanyades), així com la seva necessitat de protecció i assistència 
específica. 

– Afirma la necessitat d’un enfocament de gènere per abordar el tràfic de dones i nenes amb fins 
d’explotació sexual, reconeixent aquesta finalitat del tràfic, majoritària a Europa, com una forma 
de violència contra la dona. 

– Reconeix que el 15% de les víctimes de tracta a la UE pateixen explotació laboral; afirma que un 
nombre significatiu de les mateixes no és detectat per les autoritats i articula mesures específiques 
per millorar la detecció i la persecució d’aquests casos enfortint la col·laboració entre agents 
públics, privats i agències europees. 

– Reconeix la necessitat de millorar la identificació primerenca i proactiva de totes les víctimes de 
tràfic d´éssers humans amb la participació de les Organitzacions de la Societat Civil. 

– Incideix en la importància de la derivació de les víctimes a serveis de protecció, assistència i 
acollida adequada i segura, en els quals es tinguin en compte les seves necessitats especials en 
funció de la finalitat d’explotació a la qual han estat sotmeses. 

– Assenyala la responsabilitat dels Estats Membre de prestar especial atenció a la situació de les 
víctimes de tràfic extra comunitàries a l’hora de valorar el seu trasllat i / o devolució a país d’entrada 
a Europa, tenint en compte que poden ser localitzades pels traficants i corren el risc de ser 
sotmeses a tràfic de persones novament. 

– Estableix noves línies de finançament per a serveis d’atenció i recursos d’acollida especialitzats 
per a víctimes de tràfic d’éssers humans. 

– Assenyala la responsabilitat de les empreses privades d’incorporar mesures contra el tràfic de 
persones en les seves polítiques internes, per exemple a través d’una gestió de les seves cadenes 
de subministraments amb la diligència deguda del respecte als Drets Humans. 

Preocupació sobre altres aspectes 

Alhora, mostrem la nostra preocupació en relació amb els següents aspectes recollits en la nova 
Estratègia de la Unió Europea: 

– Tot i que l’Estratègia reconeix el tràfic d´éssers humans com una violació greu dels drets 
fonamentals, l’enfocament de Drets Humans no es tradueix prou en mesures específiques de 
protecció d’aquests drets. Per exemple, no es proposen accions específiques que garanteixin 
l’assistència i la protecció incondicional a totes les víctimes independentment de la seva situació 
administrativa, les seves circumstàncies personals i amb independència de que col·laborin o no 
amb les autoritats policials i judicials. 
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– Preval al llarg de l’Estratègia un enfocament de control del crim organitzat. Les mesures que es 
recullen al llarg de el text se centren en la resposta enfront del tràfic de persones comesa per 
xarxes criminals, invisibilitzant situacions de tràfic comeses per xarxes informals o traficants 
individuals. 

– Encara que l’Estratègia reconeix que les víctimes de tràfic d´éssers humans provinents de països 
extracomunitaris es troben en una situació particular que s’ha de tenir en compte quan se’ls 
atorguin permisos de residència, no es preveuen mesures per a garantir a tota la Unió Europea 
l’accés a permisos de residència i de treball per a les víctimes, tant per la via de la col·laboració 
com per la via de la seva situació personal. 

– L’Estratègia no esmenta els / les sol·licitants d’asil entre les persones especialment vulnerables. 
Tampoc incorpora accions específiques per millorar la detecció i identificació de casos de tràfic 
d´éssers humans en els procediments d’asil ni per garantir el seu accés a la protecció internacional. 

– Altres finalitats del tràfic, com el tràfic amb fins de mendicitat forçada, matrimoni forçat, 
criminalitat forçada i tràfic d’òrgans no són abordades desenvolupant mesures específiques en 
l’Estratègia. 

Esperem que aquesta nova Estratègia que es posa en marxa i que durarà fins a 2025 sigui una 
oportunitat perquè les víctimes de tràfic de persones amb qualsevol finalitat d’explotació vegin els 
seus drets reconeguts i accedeixin als mateixos de forma efectiva a través de la cooperació i el 
treball conjunt entre tots els actors, autoritats europees i nacionals, organitzacions de la societat 
civil i el sector privat. 

. 
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ANA MARÍA SÁNCHEZ, NOVA PRESIDENTA DE 
ESCUELAS CATÓLICAS 

CONFER | 11 de maig, 2021 

L’Assemblea General d’Escoles Catòliques van triar el 
passat 23 d’abril Ana María Sánchez García, superiora 
provincial de la Congregació de les Esclaves del 
Sagrat Cor de Jesús nova presidenta, un càrrec vacant 
després de la marxa en 2020 a Roma del salesià Juan 
Carlos Pérez. Des de llavors Concepción Monjas era 
presidenta en funcions. 

Sánchez va néixer a Jerez de la Frontera (Cadis) i és 
llicenciada en Matemàtiques, diplomada en Ciències 
Religioses, posseeix un màster en Acompanyament 
Espiritual i Discerniment Vocacional, i és experta en 
Direcció i Gestió de centres educatius no universitaris. 
Ha estat directora de diversos col·legis i d’una 
residència de protecció de menors, docent, tutora i 
coordinadora de Pastoral en diversos centres, i 
Directora General de la Fundació Educativa ACI, a més 
de formadora de postulants, mestra de Novícies, 
Superiora en diverses comunitats i delegada de Vida 
Consagrada de la diòcesi de Ebibeyin (Guinea 
Equatorial). Actualment és Provincial de la 
Congregació a Espanya i Presidenta del Patronat de 
la Fundació Educativa ACI. 

L’Assemblea anual va aprovar a més de la gestió 
econòmica de la institució, la memòria d’activitats, el 
balanç de comptes, pressupost per a 2021 i el Pla 
Estratègic de la seu Nacional 2021-22. Es va ratificar 
una “Declaració final” que posa en relleu i agraeix 
l’esforç col·lectiu realitzat per titulars, equips directius, 
docents, alumnes, famílies i comunitats religioses i 
parroquials, durant la pandèmia. Destaca la necessitat 
d’aprendre de l’esdevingut, prioritzar la identitat i 
afermar la visió compartida de l’educació on la 
innovació pedagògica i pastoral vagin de la mà. 
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RESTRICCIONS COVID A 
CATALUNYA FINS AL 23 
DE MAIG 
GENERALITAT DE CATALUNYA | 9 de maig, 
2021 

Actes religiosos i cerimònies civils (inclosos 
casaments, serveis religiosos i cerimònies 
fúnebres) aforament 50% i nombre màxim de 500 
assistents. 

En casos excepcionals, les activitats poden superar 
els 500 assistents (sense superar en cap cas 
l’aforament del 50%), amb un aforament màxim de 
1.000 persones sempre que: 

1. Es desenvolupin de forma estàtica. 

2. Es realitzin a l’aire lliure o bé en espais físics 
tancats que compleixin les condicions de 
ventilació i qualitat de l’aire reforçades. 

3. Es garanteixin les mesures de control 
d’aglomeracions. 

4. Les persones titulars de l’activitat presentin una 
declaració responsable al departament 
competent en matèria d’afers religiosos i a 
l’Ajuntament del municipi on s’ubiqui l’activitat 
en el qual s’informi de: 

• Les característiques dels sistemes de 
ventilació. 

• Els controls i accessos de mobilitat. 

• L’empresa o personal de manteniment que 
garanteix que l’espai disposa d’una ventilació 
adequada als criteris establerts. 
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LES FARMÀCIES S'UNEIXEN A SANT JOAN DE DÉU 
PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA 

 

SOLIDARITAT SANT JOAN DE DÉU | 6 de maig, 2021  

A través de la compra de la polsera ‘M’agrada Cuidar’, l’Obra Social de Sant Joan de Déu engega 
una campanya solidària a les farmàcies catalanes per finançar projectes que alleugereixen els 
efectes de la COVID-19 desenvolupats als 16 centres SJD de Catalunya. 

A partir del dia 10 de maig de 2021 la polsera ‘M’agrada cuidar’ es podrà adquirir a totes les 
farmàcies de Catalunya adherides a una campanya solidària que compta amb suport dels Col·legis 
Oficials de Farmacèutics de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a més de la col·laboració de 
les principals empreses majoristes del sector: Alliance Heatlhcare, Cofares i fedefarma. 

Després d’un any de pandèmia, la solidaritat i les cures s’han situat al centre de la vida. Els efectes 
socials, emocionals i econòmics que deixa aquesta crisi de la COVID-19 són devastadors i encara 
ho són més per totes aquelles persones que ja vivien situacions de vulnerabilitat. 

Històricament les farmàcies han tingut un paper important en la cura de les persones. De la 
mateixa manera, a Sant Joan de Déu ens agrada cuidar i ho fem teixint complicitats amb tothom 
qui vol fer créixer el compromís per un món millor. Per això, diferents organitzacions i empreses 
s’uneixen en aquest projecte solidari que té com a objectiu aconseguir recursos per ajudar les 
persones més afectades a nivell social i emocional per la pandèmia. 

https://tiendasolidariasjd.org/ca/polseres/polsera-m-agrada-cuidar/
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Els Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) 
promouen la campanya a través de la xarxa de farmàcies. Per la seva banda, les empreses 
majoristes s’hi impliquen assumint la logística de les comandes i el lliurament de producte a les 
farmàcies. També s´hi ha implicat les empreses Tromogràfic i RAJA®, amb la donació del 
packaging, i l’empresa Grupo Main fent difusió a través dels seus espais publicitaris. 

La polsera solidària, amb el lema brodat ‘M’agrada cuidar’ i un preu de 3 euros, representa el 
compromís i la solidaritat, no només de les farmàcies que col·laboren de manera altruista, sinó de 
totes aquelles persones que hi vulguin col·laborar. Amb un gest senzill i quotidià tothom pot 
ajudar. Si hi vas a la farmàcia del teu barri i no la trobes, demana que se sumin a la 
campanya #EnsAgradaCuidar a través del seu distribuïdor! 
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NEIX EL PROJECTE VIOLETA PER ATENDRE A LES 

PERSONES SENSE LLAR I RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

 

DARDERES (Franciscanes Missioneres de la Nativitat de nostra Senyora) |  14 d’abril, 2021  

Ahir 11 d’abril celebràvem el 125 aniversari de l’aprovació de les nostres primeres Constitucions, 
al costat d’aquest esdeveniment la nostra Superiora General comunicava a tota la Congregació: 
“Amb goig els comunico que el somni de facilitar i atendre una nova necessitat social a l’edifici de 
“Casa Torre” i que us anunciava el 22 de juny de 2020, avui es fa realitat. Neix el nou projecte de 
col·laboració, juntament amb l’Associació “Centre d’Acollida Assís”, per a atendre dones sense llar 
i en risc d’exclusió social. El nom del projecte és “La Violeta”. 

La nostra col·laboració amb l’Associació “Centre d`Acollida Assís”, és part de la nostra història. 
L’any 2000, des del servei de caritas de l’arxiprestat de Sarrià i sant Gervasi, va sorgir la necessitat 
de fer un projecte per als “sense sostre” i això es va fer realitat perquè de la nostra casa de Sarrià 
vam cedir un petit espai perquè el projecte comencés a funcionar. Aquest granet de sorra o de 
mostassa, com llegim a l’evangeli de Mateu 13,31-32, que és la més petita de totes les llavors, 
s’ha convertit en el robust i frondós arbre que és l’Associació “Centre d`Acollida Assís”. Avui amb 
la inauguració d’aquest nou projecte veiem que no s’atura de créixer. 
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LA CUINA RESCATA JOVES 
VULNERABLES A  MERIDIANA 
SALESIANS/ TV3 | 6 de maig, 2021 

Cruïlla al Punt, un projecte d’inclusió sociolaboral de Don 
Bosco Social – Salesians Sant Jordi al barri barceloní de 
Ciutat Meridiana, marcat per la pobresa i l’atur. 
El mes d’octubre de 2018 es posava en marxa l’escola de 
cuina i bar-restaurant ‘Cruïlla al punt’, al barri de Torre Baró 
de Nou Barris (Ciutat Meridiana), i després de gairebé tres 
anys de funcionament és tot un èxit d’integració amb els 
joves més vulnerables. Es tracta d’un centre formatiu per a 
joves i restaurant obert a la ciutadania que gestiona Don 
Bosco Social – Salesians Sant Jordi Cruïlla i que compta 
amb la col·laboració i implicació de l’Ajuntament. 

En aquest reportatge es pot visualitzar la gran tasca 
d’acompanyament i d’integració laboral i social que s’està 
realitzant. 
El projecte combina la formació teòrica i pràctica del sector 
de l’hosteleria-cuina amb el creixement humà, i alhora es 
potencia la inserció laboral dels participants. ‘Cruïlla al 
punt’, doncs, ofereix un Programa de Formació i Inserció 
d’auxiliar d’hosteleria, cuina i serveis de restauració i bar 
dirigit als joves de l’entorn que estan buscant feina o 
formació i que tenen poques possibilitats de trobar-ne. I 
també un de formació en operacions bàsiques de càtering. 

La posada en marxa de l’escola formativa és fruit de la 
col·laboració entre Cruïlla i l’Ajuntament de Barcelona. De 
fet, el consistori ha cedit a l’entitat el local que acull 
l’equipament per als propers 10 anys. Aquest local va ser 
adquirit pel Govern municipal amb els recursos provinents 
del superàvit de l’exercici 2015, i el Districte, a través de 
Bimsa, i va fer les obres de condicionament des d’octubre 
de 2017 a maig de 2018 per poder oferir el servei formatiu. 

Mira el reportatge : AQUÍ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-cuina-rescata-joves-vulnerables-a-ciutat-meridiana/video/6098980/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-cuina-rescata-joves-vulnerables-a-ciutat-meridiana/video/6098980/
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AGENDA DE L’OBERTURA DE L’ANY IGNASIÀ 

 

JESUÏTES CATALUNYA  | 5 de maig, 2021  

D’aquí a pocs dies comença l’Any Ignasià, el cinquè centenari d’una experiència que va transformar 
a Ignasi de Loiola per sempre, i va donar lloc a una espiritualitat que ha facilitat la trobada amb 
Déu de multitud de persones de generació en generació. És més que una commemoració. A més 
de recordar un esdeveniment històric d’importància universal, ho vivim com una oportunitat 
d’actualitzar aquesta experiència en nosaltres, en la nostra relació amb Déu, amb els altres i amb 
la Creació. Se celebrarà a tot el món entre el 20 de maig de 2021, aniversari de la ferida soferta 
per Íñigo de Loiola a Pamplona, i el 31 de juliol de 2022, festivitat de Sant Ignasi. 

L’Eucaristia d’Obertura tindrà lloc el 20 de maig a les 18:00h a la Catedral de Pamplona, presidida 
per l’arquebisbe de la diòcesi, Francisco Pérez González i concelebrada pel P. General qui 
pronunciarà l’homilia. L’aforament està limitat però serà retransmesa pel Canal YouTube de la 
Companyia de Jesús a Espanya a través d’aquest enllaç. 

I el 23 de maig a les 20:00h, des de Roma, se celebrarà l’oració “Pelegrins amb Ignacio”, on line 
per a tothom, amb la presència del P. General. Es retransmetrà tres vegades, a les 20:00h. de 
Manila (PST), Roma (CET) i Nova York (EDT); i en cadascuna d’elles hi haurà opció de tres idiomes: 
anglès, espanyol i francès. L’enllaç a l’oració es troba en aquesta pàgina. A més d’aquests actes, 
aprofitant la seva visita a Espanya, el P. General participarà també en una entrevista online i en 
dues trobades amb jesuïtes i col·laboradors de la Companyia de Jesús. Més informació en aquet 
enllaç.  

 

https://youtu.be/YqE1hFOGC9Q
https://ignatius500.global/live/
https://infosj.es/noticias/17662-actos-de-inauguracion-del-ano-ignaciano
https://infosj.es/noticias/17662-actos-de-inauguracion-del-ano-ignaciano
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ENRIC PUIGGRÒS, JESUÏTA: “DES DE LA CICATRIU 
PODEM ENTENDRE CICATRIUS D’ALTRA GENT” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ  | 10 de maig, 2021  

 Serà un esdeveniment per recordar “una conversió que va canviar el món”. Així parla sobre l’Any 
Ignasià el jesuïta Enric Puiggròs. Nomenat l’abril de 2020 delegat de la Companyia de Jesús a 
Catalunya, en aquesta entrevista conversem amb ell sobre aquesta celebració i també dels 
principals reptes que afronta avui l’orde i l’Església al nostre país. El superior general dels jesuïtes, 
el pare Arturo Sosa inaugurarà Ignatius 500 a Pamplona el 20 de maig. I el 25 de març de 2022 
la ciutat de Manresa celebrarà els 500 anys de l’arriba del sant i de l’experiència fundant que hi va 
viure. 

Una efemèride com aquesta es preveu amb antelació. I a mitja preparació, arriba la pandèmia. Com 
us plantegeu aquests 500 anys de Sant Ignasi? 

Me’n recordo del que es va fer l’any ’91. Jo encara era cadellet i no havia entrat a la Companyia. Es 
va fer una trobada de cinc-cents joves a Montserrat. Ja vèiem que algun dia arribaria el 500 
aniversari. La xifra rodona, és veritat, ha arribat enmig de la pandèmia. Què hi afegeix? Per una 
banda, celebrem 500 anys d’una conversió que va canviar el món. Al final, les conversions 
personals desencadenen processos de transformació social. Si connectes l’itinerari de sant 
Ignasi amb la tasca que està fent la Companyia, veus la potència de fer un canvi d’orientació tan 
gran en un moment determinat de la vida. 

http://urc.cat/enric-puiggros-jesuita-des-de-la-cicatriu-podem-entendre-cicatrius-daltra-gent/
http://urc.cat/enric-puiggros-jesuita-des-de-la-cicatriu-podem-entendre-cicatrius-daltra-gent/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-presenten-ignatius-500
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-presenten-ignatius-500
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-puiggros-nou-delegat-dels-jesuites-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-puiggros-nou-delegat-dels-jesuites-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-presenten-ignatius-500
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Podríem esperar als 515 anys per deixar que passi la pandèmia. Però fer-ho ara és afegir la 
vulnerabilitat com una manera des d’on viure i celebrar. Celebrar des de la nostra experiència de 
vulnerabilitat. Deslluirà algunes coses, però també aporta humilitat. Vindrà el pare general i ell 
també ha de vigilar amb la Covid. Nosaltres que estem acostumats a fer grans patums o coses 
ampul·loses, farem una celebració autèntica, però des de la vulnerabilitat. 

“CELEBREM 500 ANYS D’UNA CONVERSIÓ QUE VA CANVIAR EL MÓN” 

Em fa pensar en el lema de la Pasqua Jove que vau organitzar a Raimat: ‘Repara’m’. 

Sí, vam agafar aquesta imatge de reparar la ceràmica amb or, com fa la tradició japonesa. 
L’experiència cristiana, la ferida, la cicatriu és la part més bella, és la que mira a Déu amb més 
amor. La ferida, en el cas d’Ignasi, d’anar coix. I el procés d’acceptar, de lluitar amb totes les seves 
forces per no quedar coix –i de sotmetre’s a tortures per evitar-ho, com diu a l’autobiografia–, quan 
encara dubtava de si ser cavaller o no. Al final, la limitació el propulsa, i parla des de la seva ferida, 
però integrada. Ja és missió. Qui parla des de la cicatriu, pot entendre cicatrius d’altra gent. Pots 
entendre i acompanyar conversions d’altres quan tu has viscut la teva pròpia conversió. No és un 
tema moral, és un tema existencial. 

El llibre Humà, més humà (Quaderns Crema, 2021), de Josep Maria Esquirol, parla molt d’aquesta 
ferida intrínseca en l’existència humana. En el cas de sant Ignasi poseu l’accent en la novetat, amb 
el lema ‘Veure noves totes les coses’. On és aquí la repetició ignasiana? 

Part de la conversió de sant Ignasi és la capacitat de relectura de la seva vida. I de tornar una i altra 
vegada a les experiències viscudes per reinterpretar esdeveniments que agafen una nova llum. És 
com encendre focus en un escenari: aporten filtres de color, fan emergir coses que estaven en 
penombra. 

Per això hi ha tres llocs, l’escenari és un tríptic: Pamplona, Loiola, Manresa. I tres dates: 20 de maig, 
12 de març i 31 de juliol. El lloc de la ferida és el lloc del trauma, el lloc on, de forma inesperada, 
una bomba esberla tots els teus somnis. Loiola és també el lloc de combat i de canvi de vies, de 
debatre’s amb coses que són bones –discernir no sempre és entre una cosa bona i una dolenta. Ell 
té aquest somni lícit de ser cavaller i també aquesta nova idea que va creixent en el seu interior 
d’imitar els sants, i per tant de seguir la vida del Crist. Com més sant, més centralitat. 

“QUI PARLA DES DE LA CICATRIU, POT ENTENDRE CICATRIUS D’ALTRA GENT” 

Com avança aquest discerniment de sant Ignasi? 

Observa i entén que hi ha un llenguatge no només extern, el verbal, el que escoltes auditivament. 
El llenguatge intern, de l’esperit –que anomenaríem mocions– necessita un aprenentatge. Loiola 
és també el lloc d’un aprenentatge primer. Hi ha certs elements que em produeixen pau i certs 
elements que em produeixen una mateixa pau, però que roman més en el temps. Llavors és quan 

http://magis.cat/pasqua21/
https://claret.cat/es/libro/HUMA-MES-HUMA-847727644?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
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decideix deixar les armes. Aquest itinerari el fa arribar fins a Manresa, escola de l’amor. Allà 
aprofundeix al màxim, arriba a l’extrem de pou existencial, però també de visió espiritual profunda. 

És un tríptic en què es veu que la conversió no és un instant, com si engegues un interruptor. Estàs 
no convertit i, puf!, et converteixes. No, és un procés històric. Al procés de canvi, d’autenticitat 
humana, al procés de recerca espiritual, li convé temps, paciència i, tornant al temps, la doble visió 
del temps en llenguatge bíblic: el temps cronològic i el temps de l’esperit: moments densos de 
realitat en què tu interpretes certes coses. 

“LA CONVERSIÓ NO ÉS UN INSTANT, COM SI ENGEGUES UN INTERRUPTOR” 

A nivell eclesial hi ha qui sí que parla de conversió com si fos pitjar un botó i com una cosa definitiva. 
Però aquí parleu d’un procés llarg… 

Sant Ignasi distingeix moments en què la decisió, diu ell, és sense dubtar ni poder dubtar. I això és 
un regal de Déu. Però en general situa la decisió en un procés lent, de ponderar. En aquest món 
de les fórmules superàgils i supèrfàcils, i fins i tot infal·libles –perquè la gent sobretot el que odia 
és equivocar-se–, la gent compraria quelcom que fos automàtic, intens i infal·lible. Però una recerca 
històrica, una vulnerabilitat i una recerca constant, això no es compra. Després et topes amb la 
realitat de patiment, hem viscut una pandèmia que ens ha trencat tots els plans: la vida real té més 
d’això, de reaccionar contra escenaris canviants… 

Com a jesuïta estic vivint un escenari molt més fràgil que fa dos anys. I tampoc no puc aventurar 
què serà de nosaltres d’aquí un any… Caminem en aquesta incertesa, amb l’oportunitat de veure 
com Déu s’anirà fent present. És entendre el discerniment i la conversió com un procés dinàmic. 

Amb la responsabilitat com a delegat de la Companyia a Catalunya també hi ha entrat en 
pandèmia. El seu antecessor es va trobar amb un canvi de paradigma a nivell d’estructura 
territorial. Quines prioritats teniu ara per Catalunya? 

A Catalunya, amb la plataforma que m’han encarregat, hi ha tres àmbits. Primer, el món de la fe. 
La Companyia sempre ha estat pionera amb el diàleg amb la cultura, la societat, les ciències… I la 
Companyia no vol dir que ho facin només els jesuïtes: ho fa tota la família ignasiana, laics, laiques, 
jesuïtes, religiosos, sacerdots i religioses. Forma part d’una missió que no és nostra, sinó del Crist. 

Segon àmbit? 

El segon repte majúscul és el suport i la presència a les fronteres. Com a lloc privilegiat per viure 
l’evangeli. Nosaltres ho concretem en l’hospitalitat. No solament l’acollida dels immigrants, sinó 
també l’hospitalitat de la infància en risc, de la cooperació… Hi ha una dinàmica de col·laboració 
entre les obres del sector social per donar una resposta millor als nostres barris. I això amb altres 
institucions i altres sectors de la Companyia. 

https://www.hospitalidad.es/ca/
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I el tercer? 

També hi ha el tema educatiu. Amb la preocupació i el desig de trobar el llenguatge per explicar 
les bondats d’una proposta educativa que creiem que té sentit. Més en el terreny de les escoles i 
no tant de les universitats. Però amb la sensació que t’estan caient patacades per tot arreu. No sé 
si és que estem parlant en xinès o es que es vol que parlem en xinès. 

Us sentiu incompresos en la proposta educativa? 

Incompresos en què no oferim una proposta educativa elitista, adreçada solament a un estrat 
social. Tenim prou presències, no només la Companyia sinó l’escola cristiana i concertada, amb un 
compromís social, i un servei a la societat. En una societat tan polaritzada, s’ha de poder establir 
ponts. Ningú és enemic de ningú i hi ha un interès lícit, de moltes famílies que segueixen buscant 
aquesta oferta. Però ens agradaria un major reconeixement i suport per part de l’administració en 
aquesta lícita opció. 

“LA COMPANYIA ENTÉN LA MISSIÓ DES DE LA COL·LABORACIÓ” 

I a nivell intern, amb el canvi a província única, estan tots els calaixos endreçats? 

El repte que s’ha de fer a can jesuïta a Catalunya és optimitzar això que anomenem plataforma. La 
Companyia entén la seva missió des de la col·laboració i no des d’una juxtaposició d’iniciatives. Per 
donar resposta a un món complex, necessitem respostes complexes. I no complexes per difícils, 
sinó en sistèmiques. Hem de posar-nos a col·laborar perquè no som tan diferents ni fem coses tan 
diferents els uns dels altres. I tenim, junts, un potència excepcional. Això, que és molt fàcil de dir, 
és molt difícil de fer. Per què? Perquè tots experimentem l’atracció del forat negre de la nostra 
institució i del nostre dia a dia. Jo m’he fet un attrezzo per les videoconferències, amb les quatre 
preferències apostòliques universals. És una intuïció que té la Companyia. Cada dia vull mirar això. 
I la meva tasca és transformar-ho no en principis sinó en projectes. Generar espais de trobada, 
sinèrgies, col·laboració… 

Una col·laboració que no és només interna de la Companyia, sinó de família ignasiana. Amb què 
pot ajudar avui la Companyia a la resta de l’Església? 

Se’ns demana és a ajudar a discernir, a decidir des de la profunditat. És aquesta capacitat innata 
que té la Companyia de posar en joc processos interns, de pregària, en el moment de decidir. No 
és dir “ara deixem l’evangeli i ara ens dediquem a la vida real”, sinó que ha d’estar molt imbricat. 

Després crec que la Companyia té una interdisciplinarietat, una pluralitat d’accessos i de rostres. 
A vegades et diuen “sempre et trobes un jesuïta”. I això té un punt positiu: l’oportunitat de posar 
en relació realitats molt diferents. I trobar-nos amb certa comoditat treballant fora de l’àmbit 
eclesial. 

https://youtu.be/5041wKSkWiM
https://youtu.be/5041wKSkWiM
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També assumim les forces de què disposem. Som molt conscients que som menys que fa trenta 
anys. Aquesta vulnerabilitat que hem incorporat –també a base de cops–, és una experiència de 
molta purificació. Déu no ens demana que fem més del que podem fer, però sí que fem el que 
podem fer. 

Parlem dels efectius. Va ser durant 8 anys responsable de vocacions de la província. Quants 
jesuïtes sou a Catalunya? 

Actualment, un centenar, dels quals menors de 65 anys 33, 34. I baixant. En etapa de formació a 
Espanya són 5 en formació, però ara al noviciat no hi ha ningú català. Però l’any vinent pot ser que 
hi hagi una bona fornada. Catalunya és desigual. El que busques és que hi hagi moviment i que la 
gent es plantegi opcions pel Crist. I presentar la Companyia i defensar-la perquè pugui ser una 
opció plausible. La figura del jesuïta és viable quan estàs al costat de la gent. Això és la cultura 
vocacional: intentem promoure processos de fe a la societat. 

Afrontem el repte de transmissió de la fe. Les categories en les quals una persona referma un 
procés de fe és enormement divers. La cultura vocacional és treballar a fons perdut, de procés a 
procés, de persona a persona. També és una meravella invertir unes energies i comprometre’t 
institucionalment en ajudar la gent a trobar sentit a la vida. 

Abans parlava de Manresa: segueix sent un lloc central de totes aquestes experiències? I amb la 
pandèmia? 

El problema és que no es podia fer per qüestió sanitària; ha sigut un drama. Amb les cases 
d’exercicis, si volies arruïnar-te, aquest any era el teu. I la Cova de Manresa era un lloc molt àlgid 
de formació, de reciclatge ignasià, internacional… Tot això ha passat de cent a zero. Però la gent 
està amb el bitllet d’avió a la boca esperant poder venir. Dependrà del ritme de vacunació dels 
altres països. 

I en el cas català? 

Hi ha una aposta molt gran perquè pels joves Manresa sigui un lloc de referència. Per on es 
desplegarà ara la casa? També hem tingut la intervenció d’en Rupnik, que és una autèntica 
meravella. S’haurà de veure que la gent no deixi de venir a visitar sant Ignasi per visitar el Rupnik. 
No és una avantsala de la cova, però el nou santuari s’ha dignificat. També m’agrada molt la nova 
capella de Montserrat. Manresa segueix tenint la vocació de servei de la formació ignasiana, centre 
de projecció internacional, però també de ser un referent espiritual per la nostra societat. Ara que 
no disposem de la casa d’exercicis de Sarrià, la nostra aposta és potenciar Manresa, fins que no 
puguem disposar d’un altre espai al voltant de Barcelona. 

 

http://www.covamanresa.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/marko-rupnik-reillumina-cova-manresa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-etapa-casa-exercicis-sarria
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“EL PROCÉS DE RECERCA DE LA VOLUNTAT DE DÉU A LA SEVA VIDA, TOTHOM L’HA DE 
FER” 

Com analitza el mandat del papa Francesc i el fet que sigui jesuïta? 

La seva elecció em va sorprendre molt i no sabia com reaccionar. El papa Francesc ha estat una 
bona notícia per l’Església, ha estat i és una benedicció perquè és el papa Francesc. Suposo que 
en l’empremta de l’espiritualitat ignasiana t’hi reconeixes. No valoro les resistències de poder i de 
contrapoder, sinó del ressò que he viscut, en els tres anys que he estat a Madrid, amb grups de 
joves, vinculats a Conferència Episcopal i a diòcesis. En totes les iniciatives eclesials hi havia la 
paraula acompanyament, la paraula discerniment, la paraula vocació… Et venen a buscar, 
connecten, ha sigut una sensació d’eclesialitat que no reconeixia els primers anys de jesuïta. Hi ha 
certes coses que s’han transformat en magisteri i que eren de saviesa comú de la pastoral i de les 
comunitats cristianes. 

Per exemple? 

La importància d’acompanyar processos en l’acció pastoral. Abans es parlava del director 
espiritual. El temps d’acompanyar processos, de modular-los, de l’escolta humana, el procés de 
recerca de la voluntat de Déu a la seva vida, tothom l’ha de fer, no només els qui van per una opció 
consagrada, que la paraula vocació no és ser sacerdot diocesà. Tot el que està contingut en la seva 
primera exhortació, l’Evangelii Gaudium, era un programa amb què molta gent deia “jo a aquest 
papa l’entenc, m’està parlant”. Això és bona notícia. 

Amb la unificació de la nova província, pot tenir un caràcter propi la Companyia a Catalunya? 
S’entén a la resta del territori el que es viu aquí? 

Això últim, sí, completament. Jo sols puc parlar de respecte i d’esforç de comprensió. La Companyia 
sempre ha governat tenint present que les qüestions últimes sols des del terreny es poden 
conèixer: sant Ignasi, ja al segle XVI deia “vostè que està al lloc, sabrà millor què convé fer”. 

Segon, no es pot eludir que el procés d’independència ha repercutit i ha suposat una dificultat molt 
seriosa. En una tradicional dificultat, a vegades, d’entendre la particularitat de la cultura catalana 
en altres racons. Hem travessat un temps una mica difícil. En ambdues direccions. Uns no sentim 
reconeguda una manera de ser i tan sols reps que patacades; però també hi ha a vegades una 
sensació d’estar molt atrapats per un conflicte. I surt el treballar per la reconciliació, l’escolta mútua 
convenia. Hi ha hagut persones i institucions que van apostar per això. La intensitat del conflicte 
també s’ha modulat, era insostenible en el temps… 

A 2021, en quina situació està l’Església catalana? 

Jo la veig buscant, en un moment de canvi. La diòcesi de Barcelona fa un procés de reestructuració, 
també de parròquies… Estem tots igual, intentem resintonitzar-nos. Hi ha un esforç de veure que 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/evangelii-gaudium-exhortacio-francesc-en-75-cites
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són nous temps i no es pot perdre l’arrelament que ha tingut l’Església catalana en la cultura i en 
el poble. Aquesta presència dels mossens a cada racó, els campanars als pobles, les mateixes 
tradicions… Però ens hem d’obrir al diàleg, no només amb altres tradicions religioses, sinó amb 
una part de la societat cada cop més allunyada, que viu l’Església com un fenomen cultural aliè. 
L’Església catalana no representa el conjunt de la societat catalana. Ara, la societat catalana ha de 
reconèixer l’empremta de l’Església. 

“ENS HEM D’OBRIR AL DIÀLEG AMB LA SOCIETAT QUE VIU L’ESGLÉSIA COM UN FENOMEN 
CULTURAL ALIÈ” 

Com està la relació interna dins la província? 

Sobre la relació a can jesuïta amb la resta d’Espanya, no puc generalitzar. Hi ha una relació 
d’amistat, de reconeixement i d’estima. I aquesta és la millor manera de poder avançar. Hi 
ha projectes que no treuen capacitat d’autonomia a la realitat concreta. No té sentit 
uniformitzar perquè la Companyia de Jesús no és el McDonalds. És essencial en la identitat de la 
Companyia que desenvolupi les capacitats específiques a cada lloc. Soc més aviat optimista: 
a cada cantó del pont, veig moltes oportunitats de seguir el diàleg, podem fer camí. 

El diàleg dins la Companyia de Jesús ha tingut iniciatives concretes. En quin punt esteu? 

No, honestament. Es van crear pels volts del 2018. Hi va haver una trobada a Saragossa, i després 
una segona. Per una altra banda, també l’acció que va fer Cristianisme i Justícia: un diàleg 
impossible en aquell moment tan calent… Després no hi ha hagut res formal. Però el provincial 
s’interessa per aquest tema i demana que se li pugui expressar la vivència individual de cadascú. 
Hi ha certes situacions en l’àmbit judicial que et toquen la ferida. Això a nivell de consciència, quan 
vas al provincial, li dius “mira, a mi això m’afecta, aquesta situació enterboleix la meva presència”. 
I també l’impacte pastoral de gent que també està remenada per això. Tenim la sensació que el 
conflicte polític està tancat en fals, perquè s’ha triat judicialitzar. Jo crec que n’hem de tornar a 
parlar, que convindria seguir. 

“TENIM LA SENSACIÓ QUE EL CONFLICTE POLÍTIC ESTÀ TANCAT EN FALS, PERQUÈ S’HA 
TRIAT JUDICIALITZAR” 

Anem a una altra ferida. Per atendre i prevenir abusos dins les escoles heu creat una figura de 
coordinació de tota la província: els Espais d’Escolta. Hi heu posat tots els recursos possibles? 

Quan a tu t’han fet un mal irreparable i injustificable, mai no és suficient. Comencem per aquí. Et 
poses davant, abaixes els ulls i demanes perdó. El centre són les víctimes. Dit això, la Companyia 
ho va fent bé, és un procés. Ara tenim coses que no teníem fa tres anys quan començàvem i crèiem 
que ho fèiem bé. Parlem d’un sistema de promoció, en positiu. Volem promoure actuacions 
integrals a totes les institucions per garantir que les relacions que es desenvolupen en el seu si, no 
només protegeixen els més desafavorits, sinó que promouen el bon tracte. Parlem de qualsevol 

https://www.cristianismeijusticia.net/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/espais-escolta-nou-pas-en-sistema-entorn-segur
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mena d’abús. Els Espais d’Escolta neixen en aquesta direcció. Quan parlem de casos del passat, hi 
ha persones que diuen: “Jo ja ho tinc sanat a nivell psicològic, però ho vinc a compartir perquè 
aquesta experiència no passi i perquè voldria que m’expliquéssiu què esteu fent per tal que el que 
vaig viure no es repeteixi”. Escoltar és que algú t’obri la ferida i tampoc és que et digui coses molt 
agradables, però no a tu, sinó al que representes. 

No sou només jesuïtes els que participeu d’aquests espais. 

No, sobretot perquè hi ha persones que volen un acompanyament femení. Som cinc persones que 
hem fet una formació. 

De l’àmbit de la psicologia? 

No necessàriament. És un espai d’escolta, neutra, i a partir d’aquí, si hi ha necessitat terapèutica, 
ja es derivaria. L’horitzó final –la Companyia hi està treballant– és en l’àmbit de la justícia 
restaurativa. Això ja és la perfecció del sistema: promous processos de sanació víctima-botxí. 
Estem iniciant processos de contacte, perquè ho han de voler les dues parts i s’està donant com a 
experiència pilot. En altres països com els Estats Units tenen molta més experiència, de la 
profunditat i el detall amb què han pogut fer públiques les dades i la informació. 

La mateixa roda de premsa que vam fer el mes de gener era incomplerta: el que vam dir és fruit 
del que coneixem. No deixem rastre enrere. A partir d’aquí coneixerem més si cal. Quina reacció 
ha tingut? Jo vaig informar a l’obertura dels Espais d’Escolta als bisbes i els vaig donar el dossier 
amb la guia de l’entorn segur. I van estar molt agraïts. Però a l’opinió pública hi va haver silenci, en 
general. Sí que hi ha hagut persones que diuen que no és suficient i que hi ha més víctimes. 
Nosaltres estem continuant la investigació. 

Com a sistema integral, és un sistema en creixement. N’estem satisfets? Sí a dia d’avui. Però 
conscients que això no ha fet més que començar. Hem d’implementar una formació universal a 
tots els col·laboradors. Necessitem tenir un agent d’entorn segur a cada escola i institució. Hi ha 
una pila de coses que hem de fer i hi anem avançant, a poc a poc. 

Com valoreu en aquest àmbit la col·laboració eclesial? Compartiu recursos i experiències? 

Tots els passos nosaltres els hem anat compartit. Hi ha congregacions que van començar abans 
perquè malauradament van tenir algun escàndol abans. Eclesialment hi ha diòcesis que segueixen 
la pilota d’a prop i d’altres que no. Nosaltres vam informar abans a la Conferència Episcopal 
Espanyola abans de fer la roda de premsa. Si vols, en audàcia i la sistematització institucional sí 
que estem més avançants. L’objectiu és tenir una auditoria externa. Ara tenim persones externes, 
especialitzades, que fan d’observadors, i ens ajuden a l’objectivació. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesuites-avancen-en-creacio-entorns-segurs-revisio
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“HI HA UNA PART DE LA SOCIETAT CATALANA QUE VOL L’ESCOLA CRISTIANA” 

Tornem a les escoles. Com viviu la lectura social i política que es fa de l’oferta educativa cristiana? 
Mentre es vol anul·lar el model d’escola concertada, costa fer una proposta en positiu? 

Hi és com un implícit: l’escola religiosa és un intrús la pati. La formació que inclou l’element religiós 
es considera un abús, d’unes coses que han de pertànyer a l’àmbit de la consciència, de la 
parròquia i que no han de ser presents en el món educatiu. Diuen que estem obligant a no sé què 
i que és per les elits, només pels rics i que si volen pagar, que paguin l’escola privada, però que no 
ho facin “amb els nostres impostos”. Són demagògies. Objectivament l’escola concertada és un 
ajut que fa viable el sistema públic. 

Hi ha una opció de viabilitat econòmica pels recursos existents, però més enllà d’això: les famílies 
han de poder optar per l’educació religiosa? O ha de quedar relegada a la intimitat? 

És un dret recollit en la Constitució que els pares puguin optar perquè la direcció i l’orientació 
pedagògica incorporin uns valors i una proposta que també forma part del que és tota la motxilla 
d’aprenentatge: una educació del món emocional, espiritual, de la identitat i de les creences. I això 
s’està laminant per aquestes maniobres administratives que fan cada cop més difícil que es pugui 
escollir i proposar. També és una crida a l’escola cristiana d’avançar en la coordinació interna. La 
proposta d’escola cristiana continua tenint sentit. hi ha una part de la societat catalana que vol 
l’escola cristiana i l’ha de poder tenir amb qualitat. Reconeguda i reconeixible. Per tant, 
l’administració, que reconegui, cosa que ara no fa; però també els nous temps ens criden a una 
col·laboració necessària entre les diferents institucions. Com a signe de l’eclesialitat a la que tots 
estem cridats. Fins ara cadascú tirava milles. Però si aquest any han nascut un 25% menys de 
nens, d’aquí tres anys què farem? Jo presideixo una fundació amb 8 escoles i milers d’alumnes… 
Sé l’impacte que té! Però és que no és l’únic lloc on aquest acord ha sigut possible. 

 

 

 

 

 

https://www.fje.edu/ca
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P. PAU VALLS: «EL PROGRAMA ‘PELEGRINS A LES 
ONES’ ENS HA ARRIBAT A REMOURE L’ESPERIT» 

ESGLÉSIA BARCELONA | 11 de maig, 2021 

El programa de Montserrat Ràdio Pelegrins de les 
ones ha arribat al número 250. Durant més de 
quatre temporades, cada dijous, a les 21.30 h, el 
seu director i presentador, el germà Pau Valls, 
monjo de Montserrat, ha procurat “commoure” els 
oients a través de les més de 2.000 cançons de més 
de 300 intèrprets de música Folk, «que de ben 
segur ens han arribat a remoure l’esperit», afirma. 

Què té el Folk, que remou les aigües fondes de 
l’esperit? 

El Folk mou perquè commou. Folk vol dir popular, 
una música que surt de l’esperit més íntim del 
poble, de la gent, que emociona, que impacta… Per 
això el Folk, a diferència d’altres estils, pot arribar 
a moure, a mobilitzar, des de la commoció. 
L’exemple perfecte d’això és el Gospel, que 
removia l’esperit dels esclaus de les plantacions del 
sud dels EUA, i que avui encara manté la seva 
mobilització a traves del Black Lives Matter. 

En el programa s’ha passat de la metàfora 
evangèlica del Folk a l’especialització en conceptes 
artístics i d’influència històrica i social. 

Cert. Hi ha hagut una evolució: hem passat de la 
idea de 12 programes, seguint la metàfora 
evangèlica dels 12 apòstols, a una major 
aproximació especialitzada musicalment que ens 
ha apropat a d’altres públics. Potser ens hem 
especialitzat, tot enriquint-nos musicalment, sense 
deixar la nostra sempre present dimensió 

 

 

 

http://urc.cat/p-pau-valls-el-programa-pelegrins-a-les-ones-ens-ha-arribat-a-remoure-lesperit/
http://urc.cat/p-pau-valls-el-programa-pelegrins-a-les-ones-ens-ha-arribat-a-remoure-lesperit/
http://www.abadiamontserrat.cat/radio
https://abadiamontserrat.cat/podcast/?program=pelegrinsdelesones/1
https://abadiamontserrat.cat/podcast/?program=pelegrinsdelesones/1
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evangèlica, ni repenjar-nos en la nostàlgia, perquè 
aquesta regalima espurnes d’esperança. 

El programa té una dimensió evangèlica? 

Qualsevol cosa que fa un cristià ho fa a major 
glòria de Déu, perquè vol que tots ens salvem. 
Tots pelegrinem -d’aquí el títol del programa- i 
entenem que el pelegrinatge mai acaba si no és en 
la consolidació del Regne de Déu. Tot i que 
l’acompanyament pot ser de grup, el pelegrinatge, 
el camí sempre és personal. Però el pelegrinatge 
convida a compartir amb tothom. 

 

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per 
al Full Dominical del 16 de maig 
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CLARET BARCELONA ASSOLEIX L’OBJECTIU DE LA 
“CAMPANYA D’APADRINAMENTS 2021”

 
CLARET BARCELONA| Maig de 2021  

El Col·legi Claret Barcelona ha assolit l’objectiu de la “Campanya d’Apadrinaments 2021”. En total, 
s’han recollit 7.514,27 € que s’han enviat a l’ONG dels missioners claretians a Catalunya, Enllaç 
Solidari. 

L’objectiu assolit s’ha aconseguit gràcies a les aportacions de la Comunitat Educativa i a la venda 
de 848 samarretes. Aquests diners ajudaran al creixement i la formació dels 17 nens i nenes 
apadrinats per l’escola i possibilitaran la realització de diferents programes de formació sanitària, 
higiènica i de promoció social per a les seves famílies i comunitats. 

L’escola ha agraït la resposta de professors, alumnes i famílies: “Volem agrair a tots els membres 
de la nostra Comunitat Educativa la col·laboració que heu fet a la campanya”. 

El curs passat, degut a la situació de pandèmia i confinament no va ser possible realitzar la 
Campanya Solidària. Per poder fer front al compromís de l’escola amb els nens i nenes apadrinats 
i que no es veiessin privats de l’ajut econòmic (alimentació, atenció mèdica i material escolar), 
Enllaç Solidari va haver de destinar diners d’altres projectes per assegurar aquest ajut. Enguany, 
part dels diners recollits es retornaran als projectes claretians que es van veure afectats l’any 
passat. 

http://www.ensolidari.cat/
http://www.ensolidari.cat/
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XAVIER RODRÍGUEZ ACOMPANYA INTERNS DEL 
CENTRE PENITENCIARI BRIANS 2 

 

JESUÏTES CATALUNYA | 13 d’abril, 2021  

Fa uns mesos el jesuïta Xavier Rodríguez va ser nomenat per Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, capellà de centre penitenciari Brians 2, situat a Sant Esteve Sesrovires.No ha 
estat un encàrrec que li vingui de nou.  

En Xavier ja col·laborava en el centre i compta amb una llarga experiència en l’àmbit de la pastoral 
penitenciària, que es va iniciar ja en el seu noviciat. Ha acompanyat interns en diversos centres, 
com la Model, a Barcelona, i ja més recentment col·laborant en els centres de Lledoners i Brians. 

Però sí que ha estat una novetat i un repte començar aquesta etapa com a capellà de Brians 2 en 
un context de pandèmia, que ha tingut també un important impacte als centres penitenciaris. Les 
mesures anti-covid van significar en un primer moment la interrupció de les visites i de les activitats 
pastorals -també de les celebracions de l’eucaristia setmanal-, i després, la seva recuperació però 
amb restriccions. 

Ara Xavier Rodríguez presideix cada setmana la missa al Brians 2. La Covid-19 obliga a extremar 
les mesures sanitàries i la neteja dels espais, i per evitar interaccions, les misses es celebren de 
forma separada en cada mòdul. Els mateixos interns s’ocupen, en molts casos, de preparar i 
adequar l’espai en què es desenvolupa la celebració per convertir-lo en una petita capella. 
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A més de les celebracions de l’Eucaristia, en Xavier es desplaça diversos dies a la setmana al centre 
per conversar i atendre personalment als interns. “Les hores que passes amb els interns xerrant, 
escoltant… això ha estat i és el meu servei”, explica. “És del millor que podem fer de cara a 
l’acompanyament humà i espiritual”, explicava en aquest reportatge publicat recentment a la 
revista Catalunya Cristiana. 

 

http://jesuites.net/sites/default/files/210404_jes_presons_catcrist_cat.pdf
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