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UN IMPULS PER CONTINUAR ENDAVANT 

Llorenç Puig | Secretari Gral. URC   

Després de més d’un any i mig ens retrobem en la 82ena assemblea de l’URC. Ganes 
de retrobar-nos, dins la prudència del moment, però sobre tot de reprendre els 
projectes, col·laboracions, reflexions i formacions compartides.   

En aquesta Assemblea hem ofert al Senyor a l’eucaristia tot el que som i fem, i hem 
revisat la memòria del curs que estem acabant, un curs ben especial, però on hem 
pogut tenir alguns actes que ens han ajudat en el camí.   

Tenim noves incorporacions a la Junta de l’URC i una nova Vice-presidenta, a més 
de ratificar l’equip de treball del dia a dia. Tot això amb el desig de recomençar amb 
un nou impuls el curs vinent, que sens dubte encarem amb moltes ganes d’ajudar 
les congregacions i els religiosos i religioses en nostra vida de servei, de voler que el 
nostre centre sigui Jesús i les seves causes.   

Donem gràcies per aquesta trobada celebrada que ens ha ajudat i donat impuls per 
continuar endavant! 
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ELS RELIGIOSOS I RELIGIOSES CELEBREN LA 82b 
ASSEMBLEA GENERAL DE L’URC 

 

URC  | 23 de juny 2021 

Aquest dimecres 23 de juny ha tingut lloc la 82ena B Assemblea General de la Unió de Religiosos 
de Catalunya (URC). La convocatòria ha tingut lloc a Salesianes – Torre Gironella de Barcelona, 
on  s’han trobat s’han reunit  els diferents superiores i superiors generals, superiores i superiors 
provincials, abadesses i abats, priores i priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida 
Consagrada. També ha estat present el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, que ha presidit la 
celebració de la missa a l’inici de la trobada. 

“Ja és temps de retrobar-se” 

Amb el lema “Ja és temps de retrobar-se”, s’ha posat l’accent en l’alegria d’aquesta trobada 
entre tots i totes. Un moment esperat després de les restriccions i dificultats viscudes durant el 
temps de pandèmia. En aquest sentit el president de l’URC, fra Eduard Rey en les seves paraules 
de benvinguda s’ha referit a aquest temps “d’inquietud, angoixa i por”. Ha fet èmfasi a l’existència 
dels bàndols que divideixen, però tal com ha dit, la Covid-19 ha situat a tots en el “mateix bàndol, 
el de la feblesa”. “Ens ha vingut a recordar el que la Bíblia expressa quan diu que som de fang”. 
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Rey ha recordat aquells que han mort i patit les conseqüències de la Covid-19.  “El cop ha estat 
dur a residències i centres sanitaris que molts de nosaltres tenim, però també ha estat difícil per a 
les escoles o els diversos centres d’acolliment”, ha dit. Alhora, Rey ha destacat les oportunitats, 
per exemple, en la tecnologia,  amb “les videoconferències, de les quals hem descobert amb 
admiració les possibilitats i de mica en mica també els límits”. 

En consonància amb els bisbes de Catalunya 

En la seva intervenció, Rey s’ha referit a la situació política actual. Ha referendat i agraït el la nota 
dels bisbes de Catalunya, els quals afirmen que “es mostrem convençuts de la força que tenen el 
diàleg i les mesures de gràcia en totes les situacions de conflicte”. Tal com ha exposat Rey, “ens 
adherim al seu contingut i al seu esperit”.  

El president de l’URC ha subratllat també la idea en que els bisbes asseguren com en la situació 
política del nostre país es “necessita alguna cosa més que l'aplicació de la llei.” ”Com fa entendre 
la nota dels bisbes, - continuava fra Eduard- els indults o qualsevol altra mesura en aquest 
línia poden ajudar a trencar la lògica de bàndols en què malauradament molts estan instal·lats des 
de fa temps. Preguem perquè entre tots sapiguem aprofitar aquest pas i veure com cal traduir en 
decisions polítiques les diferències de sentit de pertinença i d’identitat que hi ha en la nostra 
societat”. 

“Tant de bo que aquest gest ajudi a trobar nous camins, que mai no seran al gust de tothom, però 
que ens puguin permetre tenir la sensació que caminem cap a algun lloc i que la lògica de bàndols 
i de pors va quedant enrere”, ha afegit. 

Punts del dia, comiats i nomenaments 

Degut a que les darreres assemblees no s’han pogut celebrar a causa de la pandèmia, aquesta 
trobada ha estat l’oportunitat per presentar, valorar i aprovar diversos temes pendents. Entre 
aquests, l’aprovació formal, en assemblea, de Llorenç Puig com a nou secretari General de l’URC.  
S’ha agraït el servei de Lluís Serra, que va cessar la seva funció com ha secretari general el passat 
mes de setembre, i s’ha donat la benvinguda oficial a Llorenç Puig. Aquest ha presentat el balanç 
de la memòria del darrer any i n’ha fet un balanç.  

També ha intervingut Anna Maria Martínez encarregada de l’àmbit de formació, que ha destacat 
l’objectiu de “crear experiències de comunió i trencar barreres per caminar tots els religiosos i 
religioses plegats”. D’altra banda,  Maria Rosa Olivella ha presentat els pressupostos i s’ha procedit 
també a l’aprovació de la modificació d’algun dels estatuts de la URC, més adaptats al context 
actual.  

Un dels punts  clau de l'Assemblea ha estat l’elecció de la nova vicepresidenta, Mª Teresa Brull de 
les Filles de la caritat, que pren el relleu a Rosa Masferrer. També han entrat Mª Assumpció Mató, 



N. 557. 24 de juny de 2021 HOREB 
 

 

5 

 

Salesianes, i Óscar Muñoz, P. Paüls, com a nous vocals de la junta, en relleu de Mercè Arimany i 
Llorenç  Puig.  

 

(Fotografia: nova junta de l’URC) 

L’escola concertada en diàleg 

Com a totes les assemblees, s’ha reservat un temps de reflexió i diàleg. El tema triat ha estat la 
situació i les perspectives de les escoles de les congregacions, és a dir, l’escola concertada a 
Catalunya. Un tema que toca de prop moltes congregacions.  

Tal com ha exposat Eduard Rey,  “des de la URC ens hem ofert a obrir canals de comunicació i 
diàleg entre els qui es trobin en la difícil situació de decidir què fer amb una escola que per les 
raons que sigui es comença a veure com a no viable i altres congregacions que puguin mantenir el 
caràcter cristià del centre, a vegades des de col·laboracions o ajudant a reformular el projecte, a 
vegades potser des d’un traspàs global del projecte a algú que el pugui assumir”. 
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 “SUPERANT ELS BÀNDOLS I LES PORS” 

 

Fra Eduard Rey  | President de l’URC 

Paraules al començament de l’assemblea de la URC – 23 de juny de 2021 

Estimades germanes, estimats germans, Pau i Bé! 

Una pintada a la paret 

Algun dia la por canviarà de bàndol. Aquest era el text d’una pintada a la paret que vaig veure fa 
uns dies. Em va cridar l’atenció. És una pintada que respira ressentiment, potser fins i tot desig de 
venjança. Són sentiments comprensibles quan algú ha passat por, i sobretot si sent que l’ha 
passada per culpa d’un altre. Però malgrat que aquests sentiments siguin comprensibles, no 
deixen de ser inquietants. Com no deixa de ser inquietant l’ús de la pròpia paraula bàndol. Una 
cosa és sentir-se part d’un grup, o d’una comunitat, però la paraula bàndol pressuposa 
enfrontament: el de l’altre bàndol és, per definició, l’enemic. L’autor de la nostra pintada se sent en 
una mena de guerra, veu la seva por, i assumeix que alliberar-se de la por significa passar-la a 
l’altre, deixar de ser el qui la sofreix per convertir-se en el qui la infligeix. 

No tingueu por és una de les frases més repetides de Jesús. I potser és la seva manca de por quan 
està davant dels qui han de decidir sobre la seva vida un dels trets que més impacten dels relats 
de la Passió. Si sovint les comunitats humanes miren d’usar la por per sobreviure, per marcar el 
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seu terreny, per mantenir a ratlla els qui els podrien posar en perill, Jesús sembla voler crear una 
comunitat totalment diferent, basada en la fe, i no en la por, una comunitat que es viu a si mateixa 
amb una identitat ben definida, però no com un bàndol. En el record que ens ha quedat dels primers 
cristians, especialment dels màrtirs, veiem sovint unes persones que ni tenen por ni aspiren a fer 
por als altres. La confiança en l’estrany poder que s’ha manifestat en la persona de Jesús, i 
especialment en la seva resurrecció, els ha obert l’autèntic alliberament tant de la por pròpia com 
de la necessitat de fer que els altres ens en tinguin. 

La pandèmia de Covid-19 

Sembla que en pocs dies podrem començar a prescindir de la mascareta pel carrer. Ara mateix, es 
comencen a veure aquí i allà persones que cada vegada en fan un ús més relaxat. Desapareixerà 
així, si més no de l’espai obert, un dels símbols del temps que hem viscut, un temps que ha tingut 
la seva dosi d’inquietud, d’angoixes i, per què no dir-ho, de por. La pandèmia ens ha situat per un 
moment a tots en el mateix bàndol, el de la feblesa. Ens ha vingut a recordar el que la Bíblia 
expressa quan diu que som de fang. 

Aquesta assemblea és la del retrobament. I hem de començar amb un record dels nostres 
companys i companyes que ens han deixat, sovint, sobretot en aquells mesos del confinament 
més estricte, sense que ens en poguéssim acomiadar com hauríem volgut. També tenim presents 
els qui han passat la malaltia, alguns d’ells assistents en aquesta assemblea, i el que hem passat 
d’una manera o altra tots en veure’s suspeses les nostres activitats, allunyades les nostres 
relacions, compartint la incertesa del futur amb els nostres veïns. El cop ha estat dur a residències 
i centres sanitaris que molts de nosaltres tenim, però també ha estat difícil per a les escoles o els 
diversos centres d’acolliment. 

També ha estat el temps de descobrir, o anar més a fons, en les possibilitats tecnològiques del 
moment històric que vivim. Ha estat el temps de les videoconferències, de les quals hem descobert 
amb admiració les possibilitats i de mica en mica també els límits. La URC ha organitzat dues 
jornades de formació permanent online, amb una assistència considerable, i també online s’ha 
pogut mantenir el curs dels novicis fins que s’ha pogut tornar a la presencialitat. Ara que la Santa 
Seu permet votacions online, fins i tot la nostra assemblea podria ser virtual. Però per ser sincers 
la presència s’agraeix. Estar junts en una mateixa aula, sentir-nos directament la veu i veure’ns les 
cares (o com a mínim els ulls) és viure una altra dimensió, tornar a connectar amb allò que ens fa 
més humans. 

La preocupació per l’escola concertada 

Però el món no s’ha aturat. Hi ha temes que es mouen i de què hem de parlar. Hem proposat com 
a tema de diàleg per a aquesta assemblea el de l’escola concertada i el moment actual en què es 
troba. En el meu discurs a l’assemblea d’octubre de 2019, la meva primera com a president i 
l’última que havíem celebrat fins avui, no vaig voler entrar en el tema, considerant que no ha estat 
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mai el meu camp i que, per tant, el desconeixement em podia fer dir coses no prou encertades. En 
aquests gairebé dos anys sí que he tingut ocasió d’escoltar més sobre el tema i generar alguna 
reflexió pròpia que, amb humilitat, voldria compartir.  

 

Poc abans del confinament, apareixia en els mitjans de comunicació la notícia de la primera escola 
catòlica que passava a escola pública. Pel mes de febrer d’enguany, s’anunciava que altres escoles 
seguien el mateix camí. Em fa molt de respecte el que s’ha viscut i s’està vivint en aquestes escoles, 
i aquells de vosaltres que us heu sentit empesos a prendre aquesta decisió. No he tingut ocasió de 
parlar amb representants de totes les religioses que han donat aquest pas. Però vaig tenir ocasió 
d’escoltar la descripció de la llarga agonia d’una escola, del sofriment que representa el tancament 
progressiu d’una línia, amb el que comporta d’acomiadaments, de patiment per part dels 
professors que veuen perillar el propi lloc de treball, d’incògnita per a les famílies, de sensació de 
pèrdua continuada per part de la titularitat del centre. 

Una de les coses que dolen és com l’administració gestiona la informació d’aquestes 
incorporacions a la xarxa de l’estat. Sovint són presentades gairebé com a victòries, sempre amb 
l’anunci d’altres que seguiran. Es tracta d’un discurs, unes decisions i una gestió de la informació 
que no sembla veure l’escola concertada, especialment la catòlica, com una diversitat positiva, sinó 
des d’una lògica que, tornant al llenguatge de la pintada, sembla adjudicar-nos bàndol en una 
mena d’enfrontament, una lògica que no sé si arriba a generar por, però sí certament inquietud. Hi 
ha una incoherència gran entre un discurs que exalça oficialment la diversitat en molts camps, però 
que després vol dirigir exclusivament des de l’aparell de l’estat, que mai no és neutre com pretén, 
la formació de la mentalitat de les noves generacions. 

La baixada de la natalitat converteix el tema en més difícil i dramàtic. I voldria fer notar que les 
nostres pròpies escoles es troben, en més d’un cas, en situació de competició entre elles mateixes, 
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que es pot fer més greu i més intensa a mesura que hi haurà menys alumnes a repartir. Des de la 
URC ens hem ofert a obrir canals de comunicació i diàleg entre els qui es trobin en la difícil situació 
de decidir què fer amb una escola que per les raons que sigui es comença a veure com a no viable 
i altres congregacions que puguin mantenir el caràcter cristià del centre, a vegades des de 
col·laboracions o ajudant a reformular el projecte, a vegades potser des d’un traspàs global del 
projecte a algú que el pugui assumir. Seria trist si això es convertís simplement en allò del peix 
gros que es va menjant els petits. Potser ens arriba el moment de donar concreció i normalitat a la 
intercongregacionalitat de la que tantes vegades hem parlat. Crec que també en aquest sentit val 
la pena fer una reflexió oberta i compartida.  

Sobre els indults 

Pel que fa a la situació política, sense dir la paraula indult directament, els Bisbes de Catalunya han 
fet una nota prou explícita sobre el tema, en què afirmen: “Ens mostrem convençuts de la força 
que tenen el diàleg i les mesures de gràcia en totes les situacions de conflicte.” Crec que tots 
compartim aquesta visió, agraïm la nota en aquest moments i ens adherim al seu contingut i al seu 
esperit. També és molt rellevant la idea que repeteixen del seu propi comunicat de fa dos anys:  que 
per afrontar la situació política del nostre país es “necessita alguna cosa més que l'aplicació de la 
llei.” Com fa entendre la nota dels bisbes, els indults o qualsevol altra mesura en aquest línia poden 
ajudar a trencar la lògica de bàndols en què malauradament molts estan instal·lats des de fa temps. 
Preguem perquè entre tots sapiguem aprofitar aquest pas i veure com cal traduir en decisions 
polítiques les diferències de sentit de pertinença i d’identitat que hi ha en la nostra societat. 

Entorn d’aquest tema, es comença a detectar a vegades una sensació forta de cansament. Han 
estat massa les decisions poc explicades, les intervencions judicials en temes que no haurien hagut 
de sortir de l’àmbit polític, els defensors de la lògica estranya del “com pitjor, millor” i la falta de 
memòria, de consciència i de comprensió de l’autèntica complexitat de la Catalunya actual i la seva 
història. Tot plegat, més la pandèmia, ha acabat generant en més gent del que sembla una 
sensació d’esgotament. Tant de bo que aquest gest ajudi a trobar nous camins, que mai no seran 
al gust de tothom, però que ens puguin permetre tenir la sensació que caminem cap a algun lloc i 
que la lògica de bàndols i de pors va quedant enrere. 

Sobre els canvis a la URC 

Finalment, aterro en els aspectes més interns d’aquesta nostra assemblea. Després de tres 
quadriennis, el germà Lluís Serra deixava de ser secretari general de la URC l’agost de l’any passat. 
A més, s’ocupava del CEVRE i de l’administració. No podem deixar passar aquesta ocasió per 
expressar-li el nostre agraïment. Durant tot aquest temps, ell ha estat en bona part l’ànima de tot 
el que s’ha anat fent, el qui carregava amb la major part del treball amb una eficiència i laboriositat 
admirables. A ell, doncs, aquest agraïment que expresso en nom de la junta i de tota l’assemblea, 
i que faig extensiu als germans maristes que tan generosos han estat en dedicar al servei de la 
URC un dels seus germans durant tants anys. 
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Quan va arribar el moment de plantejar el relleu, just en sortir del confinament més dur ara fa un 
any, ens vam adonar que de cara al futur no era viable seguir amb el mateix esquema. Difícilment 
podíem aspirar a trobar algun institut que a dia d’avui, i molt menys en el futur a menys que les 
coses donin algun tomb inesperat, pogués dedicar un religiós a jornada completa per a aquest 
servei. Vam decidir, doncs, repartir les tasques: la secretaria general, amb una dedicació a temps 
parcial, l’assumia el P. Llorenç Puig SJ (designació que l’assemblea ha de ratificar avui); 
l’administració la germana Maria Rosa Olivella, salesiana; l’àrea de formació la germana Ana María 
Díaz, carmelita missionera. Gràcies per la vostra disponibilitat. Pel que fa a l’àrea de comunicació, 
s’ha donat més espai a la col·laboració amb l’empresa Animaset, vinculada als claretians, sempre 
sota la supervisió del secretari general. 

El fet de no haver pogut celebrar dues assemblees ha fet que s’hagin acumulat per al dia d’avui 
alguns relleus a la junta. Vull tenir una paraula especial d’agraïment per a la germana Rosa 
Masferrer, de les religioses de sant Josep de Girona, vicepresidenta que sempre he sentit propera 
i amb qui crec que ens hem sabut complementar molt bé. A part de no perdonar-te que no 
assumissis la presidència en el seu dia, cosa que estaries fent amb molta més competència i 
dinamisme que jo, creu-me que et trobaré a faltar. Un agraïment també molt especial per a la 
germana Mercè Arimany, hospitalària de la Santa Creu, i que com a vocal sempre ha estat una veu 
des de la moderació i el seny, algú amb qui es podia comptar. Finalment, cal rellevar el P. Llorenç 
Puig SJ, en aquest cas no perquè acabés el mandat, sinó per haver deixat de ser delegat de la 
Companyia a Catalunya. Gràcies, Llorenç, no sols per la teva participació com a vocal en la junta, 
sinó per la teva disposició a continuar-hi en la tasca més àrdua de secretari general. 

Conclusió 

Entre altres efemèrides que hi deu haver, se celebra enguany i l’any vinent el cinquè centenari de 
la conversió de sant Ignasi de Loiola. Si encara no heu anat a Manresa a veure la Cova amb els 
nous mosaics, us exhorto a fer-ho, ja que valen molt la pena. Connectant amb la idea dels bàndols, 
sempre m’ha cridat l’atenció un detall de la meditació anomenada “de les dues banderes”, en els 
Exercicis Espirituals. Allà es descriuen dos bàndols enfrontats. Però així com el cap del bàndol bo, 
Jesucrist, reuneix éssers humans al seu voltant, el cap del bàndol enemic es serveix només de mals 
esperits, inumerables demonios.  

Sempre m’ha semblat un gran encert que sant Ignasi no posi humans en el bàndol del mal. Sembla 
que no vulgui donar arguments al qui s’apunti al bàndol del bé per veure’s com una facció més en 
una humanitat dividida en sectors enfrontats. Segons sant Ignasi, l’arma del bàndol de Jesucrist és 
la humilitat, filla de la pobresa espiritual i de la disposició a rebre menyspreus si cal. Són unes 
armes que no fan por, unes armes que no creen bàndols. Que aquest sigui el nostre esperit com a 
religiosos, un esperit que ens porta certament no a dissoldre la nostra identitat, sinó a afirmar-la, 
amb coratge i decisió, com la identitat que es basa en l’amor que es va entregar per nosaltres a la 
creu, que segueix convocant-nos a cada eucaristia i que ens allibera de la por sense necessitar 
traspassar-la a cap suposat bàndol enemic.  
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TERESA LLACH: “COM JOAQUIMA DE VEDRUNA, 
CAL TENIR PROJECTE” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 21 de juny, 2021 

“Experta en humanitat”. Així defineix Maria Teresa Llach Galilea a la fundadora de la seva 
congregació en el llibre que n’acaba de publicar. Joaquima de Vedruna. Quatre vides en 
una (Claret, 2021) és una biografia que actualitza la documentació disponible sobre la santa. El 
llibre, disponible en català, castellà, francès i anglès, està pensat per a tota la família Vedruna. I 
presenta una figura inspiradora. En aquesta entrevista parlem amb l’autora sobre feminisme i 
sobre la tenacitat i l’espiritualitat d’aquesta dona d’Església. 

Llach és nascuda a Barcelona, té 87 anys i viu a Vic, a la comunitat que pertany originàriament a 
l’escola. Ja havia escrit abans tres històries documentals sobre la Congregació de les Germanes 
Carmelites de la Caritat, recollint el període de 1889 a 1953. Ara durant la pandèmia s’ha reunit el 
Consell General Ampliat de la congregació. I una prioritat de la trobada ha estat el tema ‘Dones 
Vedruna, en una església sinodal, profètica i en sortida’. 

La dona és la gran prioritat per a la congregació… 

Jo ho tinc molt present, quan parlo de santa Joaquima. És una prioritat per la congregació i ho és 
socialment. En el llibre parlo de la valentia que va tenir Joaquima. A més, els homes que en aquell 
moment li feien costat se li van anar morint. Se li va morir el marit; se li va morir el qui ella 

https://www.claret.cat/ca/llibre/JOAQUIMA-DE-VEDRUNA-849136354?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/JOAQUIMA-DE-VEDRUNA-849136354?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
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anomenava pare fundador, el pare Esteve d’Olot; i se li va morir el bisbe Corcuera, que l’havia 
recolzat moltíssim. 

Es va anar trobant que prenia les decisions i, a més a més, amb tanta llibertat! En una carta 
l’administrador d’un hospital li reclama que enviï més germanes, i li contesta: “Els homes no 
entenen d’aquestes coses [aquí es veu la dona que s’ha fet mestressa d’un mas rural], però jo sí 
que hi entenc: quan unes plantes es volen trasplantar quan encara no està la terra preparada, això 
dona mals resultats”. 

Els diu “espereu”. 

Sí, “espereu”. I en una altra reunió s’exclama amb uns senyors: “En aquesta em sap molt de greu 
perquè jo hi hauria d’haver estat”. Són dues coses molt concretes, però una mica cridaneres en el 
seu temps. És veritat que és filla del seu temps, és dòcil a la jerarquia. Però també és cert que 
Joaquima entén que amb la seva llibertat ha de dir la seva paraula, i ho fa. 

Ara Vedruna i la dona religiosa està dient la seva paraula a l’Església amb tota llibertat? Està 
en l’espai que hauria d’estar, amb plena participació? 

Jo crec que no hi està encara. Sobretot perquè hi ha moltes mentalitats entre el món de les 
religioses. I n’hi ha que encara estan molt enrere, això és evident. Penso que des de les Vedruna sí 
que estem amb això, tot i que, segurament, entre nosaltres també deu haver diversitat, com a tot 
arreu amb un gran col·lectiu. 

Com s’ha de fer el diàleg amb aquests àmbits d’Església que no prioritzen la dignitat de la dona 
o no veuen que hi hagi una discriminació? 

Amb tacte, amb amabilitat i amb un diàleg en què es pugui dir la pròpia paraula de forma que no 
ofengui, però que proposi. 

A l’estil de Joaquima? 

Sí, sempre amb aquest caire propositiu, mai coercitiu, i d’alguna manera tractant d’anar més enllà. 
Avui ens hi empara de totes totes el papa Francesc. Només cal llegir-lo per veure per on cal anar. 

Si parlem d’estructures, l’Església sembla que tendeixi més a preservar més que no pas a una 
visió creativa. 

Quan nosaltres parlem d’estructures ens adonem que moltes comunitats, sobretot a Espanya, es 
van envellint. No es poden mantenir totes, s’ha de tenir la valentia de reduir: ho hem fet i ho hem 
de seguir fent. Però, al mateix temps, a Espanya, l’Índia, l’Àfrica, etc., tenim segur dues-centes o 
més germanes joves. Per tant, han d’estar molt interconnectades, de cara al present i al futur. I 
això ho té molt clar la superiora general i ho tenim molt clar totes nosaltres. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc
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“LA SITUACIÓ DE LA DONA A L’ESGLÉSIA ENS INTERPEL·LA I DONEM LA CARA” 

El paper de capacitació i empoderament de la dona en àmbits d’exclusió i marginació, també 
es treballa en aquests territoris on tenen presència? 

És fonamental. Si mirem l’Índia: hi podem tenir un col·legi major i algunes escoles interculturals, o 
podem estar en zones de la selva on les nenes, perquè tenen un internat, poden tenir un 
ensenyament o altrament es quedarien sense res. Això, traslladat a l’Àfrica, els últims anys s’ha 
anat sistematitzant. Tenim al Gabon tot el treball amb les nenes esclaves. Això no ve d’ara, ja ho 
portem de temps. 

Sembla mentida que l’esclavitud encara existeixi. 

L’esclavitud encara és una realitat, encara que oficialment estigui abolida. Aquí ens inclinem a favor 
dels drets de la dona. Des de la congregació, fem el que podem. 

A Catalunya hi ha la coordinadora de dones creients Alcem la veu. Els seguiu la pista? 

Vam estar escoltant la darrera trobada amb en Xavier Morlans, Noemí Ubach i una germana 
nostra, la Carme Molist. La situació de la dona a l’Església ens interpel·la i donem la cara. Si ho 
mirem des de Joaquima de Vedruna i les seves arrels, ella va ser una dona que va mirar de resoldre 
les necessitats del seu temps, però que d’altra banda es va avançar. A punt sempre de donar 
resposta a allò que es veia a venir. I l’acceptació en aquell moment de l’escola per nenes, el 1826… 
Era la primera congregació d’educació a Espanya, fora només hi havia la Companyia de Maria. 
Evidentment, Joaquima va conduir aquelles noies perquè altrament no tindrien cap mena de 
coneixement ni instrucció. 

En el llibre també explico que demana molt a la mestre de novícies que les germanes aprenguin a 
llegir i a escriure. Algunes germanes ja s’havien educat en alguna escola nostra, com la de Cardona. 
Però d’altres venien de poblets on no hi havia escola de cap mena. I havien de començar de zero. 
Ella insistia molt: “Que sàpiguen de tot”. Llegir i escriure, és clar que ens sembla prioritari! Però 
aleshores era una necessitat urgent: per no estar només abocades o al teler, si estaven a la 
indústria, o als fogons, si estaven a casa. Fins i tot les dones riques i benestants, l’única paraula 
que tenien era sobre el servei. 

“HI HA UN DISCURS DE DESCONEIXEMENT QUE MINIMITZA LA PRESÈNCIA DE LES DONES A 
L’ESGLÉSIA” 

Aquest moviment d’Església reivindica igualtat de la dona, la plena participació en els espais 
de decisió i de govern. Hi ha qui interpreta que això és només una recerca de poder. 

Des d’altres sectors no ho sé, però pensar-ho des de l’Església seria contrari a l’evangeli. Jesús no 
ens parla mai del poder, sinó del servei. Per tant, hem d’estar en aquesta línia necessàriament. 

https://youtu.be/FwiIDn8jyJM
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No es posa en qüestió que un bisbe estigui fent un servei o qualsevol altre càrrec directiu dins 
d’una delegació diocesana, per exemple. 

La igualtat no suposa que ens vulguem carregar els homes, sinó que hi hagi d’entrada un tracte 
de dignitat i de participació. Sense haver d’entrar ara en el tema del sacerdoci, que ha anirà venint. 
Sí que en aquest moment podem estar en molts llocs i això ens demanen una bona preparació. Ja 
en trobem algunes, de dones. Penso en la biblista Núria Calduch, per exemple, i tantes altres que 
ja són en escoles o en facultats de teologia. A vegades, per part dels mitjans, hi ha un discurs de 
desconeixement que minimitza la presència de les dones a l’Església. 

Fa una lectura positiva dels canvis actuals, encara que arribin molt a poc a poc? 

Sí. Objectivament anem a poc a poc, potser podríem anar una mica més de pressa. Però totes les 
coses importants necessiten un procés. La pedagogia de Déu és aquesta. Déu no té pressa. No 
podem forçar, però sí que hem d’empènyer. No vull dir que ens haguem de quedar de braços 
plegats. Es tracta que la gent s’hi senti impulsada i atreta; que cadascú, des de la realitat 
comunitària, congregacional, institucional, vagi fent. I tant de bo això vagi donant els seus 
resultats. Com que l’esperit és enmig, ja sortirà. 

“NO HI HA REALITAT QUE NO PUGUEM AFRONTAR DES DEL FRACÀS” 

Parlem de com ha viscut la congregació la pandèmia, que ha afectat i molt les comunitats. A 
Tarragona ens explicaven com és d’important en aquests moments la fraternitat entre 
germanes. 

Ens hem fet costat. També en casos més extrems, com va ser per exemple a Madrid: una cuidadora 
sense saber que era positiu va infectar la infermeria. Allà va caure tothom. Germanes joves hi van 
anar a tenir-ne cura. I ho hem anat trobant en altres llocs, a Catalunya, per descomptat. Entre totes 
les defuncions, alguna ha sigut per edat o per patologies prèvies, però n’hi ha hagut per Covid-19. 
A sobre, vivim també tota aquesta realitat al Perú, al Brasil… on el Gobierno ho ha portat tan 
malament! I després tot aquest rebrot tan seriós de l’Índia: en un mes hem tingut tres defuncions. 
Ho vivim en la pròpia pell. Però sobretot hem sentit que ens recolzàvem les unes a les altres. I 
també des dels nostres confinaments, online, o des de contactes més personals, hem mirat 
d’animar i acompanyar a d’altres persones que se sentien deprimides, soles… 

Els creients han de fer aquest paper d’animar una societat que està molt tocada? Què hi diu 
l’Evangeli a aquesta situació? 

La paraula de Jesús és molt clara, sempre és la mateixa: “Estimeu-vos com jo us he estimat”. I 
darrera d’aquest “estimeu-vos”, hi ha un amor incondicional, un amor que abraça totes les 
pandèmies. En ple confinament estava escrivint el llibre. Santa Joaquima va morir d’una pandèmia: 
la del còlera, el 1854. En el moment del seu contagi, ja estava deteriorada, a la casa de Caritat que 
regentàvem a Barcelona. Ella va saber de nenes que s’havien mort. Ens consta que ho va viure tot 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-nuria-calduch-primera-secretaria-comissio-biblica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vedruna-viscut-pandemia-com-familia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/coronavirus-ofega-als-mes-vulnerables-india
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amb una gran acceptació i serenor. Des de les arrels, a les continuïtats, al llarg del temps hem estat 
presents en diverses epidèmies. No hi ha realitat que no puguem afrontar des del fracàs. El fracàs 
no és mai el fracàs de la persona: això és el que avui preocupa més. Quan això porta a que la gent 
acabi amb la seva vida… El fracàs ve de les circumstàncies, potser d’una mala gestió… Però si 
nosaltres ens sentim agermanades i en comunitat, quan una se sent més deprimida, l’altra 
l’anima. Això és fer pinya. 

“NO ENS PREGUNTARAN TANT PEL QUE HAS FET, SINÓ PEL QUE HAS SIGUT” 

Som a Vic, una ciutat complexa, que demana estar atents a situacions de marginació i pobresa 
que es poden derivar de processos migratoris… 

Des de l’escola això es té molt i molt present. A l’escola venen alumnes de tota mena, molts del 
camp de la immigració. Alguns amb circumstàncies molt dures. Nosaltres hi estem directament 
implicades com a congregació. Ja sigui amb entitats que treballen amb els immigrants, ja sigui 
perquè una comunitat n’acull o cedeix un pis… 

La reacció més espontània, sense un treball de fons, és el rebuig i l’hostilitat cap al diferent. 
S’entén que l’educació a l’escola juga un paper clau alhora de donar elements de comprensió… 

Hi estem a sobre. Ens trobem amb diverses factures. La fractura amb Déu, la fractura amb els 
altres, la fractura amb nosaltres mateixos. I la fractura amb nosaltres mateixos, com la solventem? 
És evident que el que ens pot humanitzar més és la transcendència. Tots tenim esquerdes. Hi hem 
de posar el nostre esforç, Déu ja farà la resta. Però l’esforç personal, no te’l pot treure ningú. 
Tinguis l’edat o el càrrec que tinguis, facis el que facis. És una responsabilitat. I a l’hora de la veritat, 
no ens preguntaran tant pel que has fet, sinó pel que has sigut. Estar pendents del que puguin 
pensar és una mena de superprotecció que ens posem a sobre i ens esgarrapa. 

A Catalunya hi ha sequera de noves vocacions? 

A Catalunya i a Espanya, hi ha sequera. A l’Índia floreixen les noves vocacions, tenim moltes 
germanes índies. Són vocacions molt consistents, gent d’una gran espiritualitat. El Japó està patint 
el mateix que el nostre occident. Però a l’Àfrica també hi ha vocacions. 

Què viurà la vida religiosa a Catalunya els propers vint anys? 

No ho sé. Fa de molt mal dir, perquè de vegades la vida té sorpreses. La vida religiosa com a tal, 
n’ha passat de totes al llarg de la història, des dels primers eremites. Poden desaparèixer 
congregacions, no cal dir-ho. També és veritat que calen unes famílies carismàtiques, la unió de 
diverses congregacions. Però no tornarem a aquell nombre exorbitant de vocacions com al segle 
XIX. Són uns temps diferents. A l’Església hi ha una gran consciència, progressiva, de la 
importància del laïcat entre els creients. I Déu segueix cridant, amb entregues radicals, forma part 
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del seu projecte. El que tinc molt clar és que tots plegats, com Joaquima, cal tenir projecte. Si no hi 
ha projecte, no hi ha futur. 

“SI NO ACCEPTEM AMB NATURALITAT LA DECREPITUD, ESTEM PERDUTS” 

Quin és el projecte avui de Maria Teresa Llach? 

Jo porto ja molts anys de vida. En aquest moment és implicar-me en tot allò que pugui, 
intel·lectualment mentre pugui, físicament també. I com dic en la pregària de cada dia quan em 
desperto: “Gràcies Senyor pel que tinc i gràcies pel que vaig perdent”. Si no acceptem amb 
naturalitat la decrepitud, estem perduts. Última hora, en la decrepitud, sigui lenta, sigui ràpida, ens 
acostem a la vida definitiva. Per nosaltres els cristians és preuada. Si s’ha de fer aquest traspàs de 
mica en mica o de pressa, això també està a les mans de Déu. Hi ha una part de la que no podem 
prescindir, però n’hi ha una altra que l’hem de deixar a les mans de Déu. I punt. 

És el que deia fa una estona: que no és important allò que fem, sinó allò que som. 

I allò que som des de la pròpia realitat, amb les nostres febleses i amb les nostres possibilitats. El 
que no és bo és comparar-se: Déu ens ha fet únics. Per què m’haig d’anar comparant amb el 
germà, si té més o menys qualitats? Déu dona i només em demana que faci fructificar la meva 
terra, no la del veí. 

A Joaquima de Vedruna, una persona intel·ligent i creativa, ningú no li va estalviar de viure 
contradiccions… 

Tot sovint. La primera, de joveneta, amb 12 anys. 

Quan li diuen que no pot entrar al convent! 

Pensava que volia ser Carmelita Calçada. Resulta que acaba casant-se. Tampoc ho va fer forçada, 
va creure que en aquell moment la voluntat del pare era el voler de Déu. Si no, s’hauria quadrat: 
en Teodor, el promès que la pretenia, li queia bé. Això per descomptat. 

L’altra contradicció? En va tenir moltes amb la família del marit; ja no vull parlar de les pobreses 
que va arribar a patir. També pensava: “Quan tingui els fills col·locats, entraré en un convent de 
clausura que admetin viudes”. I li esmenen el pensament. Va haver de pregar i reflexionar. 

“EN JOAQUIMA L’AMOR SUMA SEMPRE” 

Després, les dues primeres fundacions van ser un fracàs total. Un altre hagués tirat la tovallola, 
ella va continuar. I va passar per exilis, presons… Però és cert que en Joaquima, tant de bo sigui 
també en nosaltres, l’amor suma sempre. Allò que havia estimat i allò que estimava, s’incorporava 
al nou amor de després. De manera que els fills seran sempre una prioritat. No els deixarà mai de 
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banda, tot i que estarà tant al cas de la vida de les seves germanes, de la seva acció com a 
fundadora, i de les fundacions que anirà obrint arreu de Catalunya. 

Una bona capacitat de síntesi! De vegades sembla que l’amor s’hagi de restringir en uns 
calaixos concrets. 

No, no, l’amor és expansiu per naturalesa. Si no, l’esperit Sant no hi pintaria res. El pare i el fill, i 
l’amor és l’esperit. L’amor de dos infinits. Ella va tenir molt present la vivència essencial de la 
trinitat. Va tenir confiança en el pare, va seguir Jesucrist que era el seu centre, i es va fiar de 
l’esperit. I va anar capejant tots els temporals. Tenia defectes, era una mica manaire, era impacient. 
Amb el temps ho va anar treballant. 

Sempre ha fet investigació de la figura de Joaquima? 

L’he fet des de l’any 1983. Jo no era alumna de les Vedruna. Però des d’una vocació a la vida 
consagrada directa, quan em pensava que tenia el com, es va presentar ella. Aquest aire de 
família va marcar les seves comunitats, ser una sola classe de germanes… en aquell moment era 
impensable! I em va atreure. 

En el llibre, què pot sorprendre més de Joaquima? 

Mirem el subtítol: “Quatre vides en una”. Primer és Joaquima de Vedruna Vidal. Després és 
Joaquima de Mas i de Vedruna, el nom del marit anava davant de tot. Després és Joaquima viuda 
de Mas. Després Joaquima del pare sant Francesc. En el benentès que ella sempre va firmar 
Joaquima de Mas. Potser hi afegia de Mas i de Vedruna, però sempre en totes les fundacions i 
convenis, i a les cartes sempre firma Joaquima de Mas, o de Mas i de Vedruna. El seu cognom de 
casada no el va perdre mai més. Això vol dir que l’amor suma sempre. 

Avui una línia feminista diria que això de canviar el cognom a favor del cognom del marit era 
una renúncia a la seva identitat. 

Era com estava establert. Si ho diuen ara, que s’estudiïn la història i entendran que això de passar 
al davant el cognom del marit es va fer fins l’últim terç del segle. Cal posar-nos en el context de la 
història. 

Joaquima també va ser molt amiga de sant Antoni Maria Claret. 

Ho va ser sobretot a partir de 1843, perquè ell abans era molt jovenet. Però quan ella va tornar de 
l’exili per refer-ho tot –només quedaven pràcticament quatre comunitats–. aleshores el va 
conèixer. Feia missions i tenia la residència a Vic. Des del Vaticà li van donar permís per fer 
exercicis espirituals. A partir d’això, van establir amistat. Ell va donar exercicis espirituals a les 
germanes del noviciat. I, fins i tot, una germana seva, Maria Claret, que havia estat amb ell quan 
era rector a Sallent, va entrar amb 25 anys a la nostra congregació quan ell va marxar de missioner. 
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I va ser mestra de novícies, superiora… una excel·lent germana! Ja després de morta Joaquima, el 
pare Claret li esmena les constitucions primitives amb molt de tacte, després ell intervé en la 
aprovació pontifícia de les Constitucions i de l’Institut. 

Les dones d’Església han comptat amb el suport de molts homes al llarg de la història. Hi ha 
canvis que no venen només perquè se’ls creguin les dones. Cal compartir aquest camí… 

El pare Carlos Sánchez ha publicat un llibre interessantíssim sobre les missions populars del pare 
Claret i els seus anys de missioner. En un moment determinat explica com havia fundat una 
associació en què hi havia laics, laiques, capellans, etc. I parlava de que hi haguessin diaconesses. 
Llavors el bisbe de Tarragona ho va prohibir. No només la lletra, sinó la mateixa associació. I es va 
acabar. Vol dir que en aquell moment també hi havia coses que eren molt innovadores. 

Sobre el diaconat femení, el papa Francesc no ha tancat carpeta definitivament. Hi ha 
recorregut a curt termini? 

No crec que això trigui gaire. A l’hora de la veritat és com quan han iniciat el ministeri de 
catequista. La vida ja anava per davant. Jo diria que hi ha realitats de germanes, religioses i de laics 
que pràcticament són figures de diaconesses. Perquè hi ha parròquies que si no, no veurien el 
capellà. Ens hi ha portat la necessitat? Potser sí. Però tant és! De vegades, sense més ni més no 
es generen idees. És per necessitat, que en sorgeixen. 

Alguns només insisteixen en la importància de fer missa. 

És clar, sí que és important. No podem deixar de dir que l’eucaristia, la Pasqua, és el centre de la 
vida cristiana. Però no podem cenyir-nos a l’eucaristia deixant de banda totes les altres realitats. 
L’anunci ha de ser fonamentalment de l’evangeli i de Jesús. Això és el primer, sense buscar massa 
excuses, però també s’ha de saber en quin moment oportú es fa. 

 

https://claretpaulus.org/ca/2019/11/15/nou-llibre-missions-populars-pare-claret-carlos-sanchez
https://www.catalunyareligio.cat/ca/implica-nou-ministeri-catequista
https://www.catalunyareligio.cat/ca/implica-nou-ministeri-catequista
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ENTREVISTA A MARGARITA BOFARULL, MEMBRE 

DE LA PONTIFÍCIA ACADÈMIA PER LA VIDA 

 

BISBAT DE VIC | 8 de juny, 2021  

La Gna. Margarita Bofarull (Barcelona, 1961), recentment ha estat nomenada pel Sant Pare 
membre ordinari de la Pontifícia Acadèmia per la Vida. Bofarull és religiosa del Sagrat Cor i 
llicenciada en Medicina i Cirurgia i en Teologia, és professora de Teologia Moral a la Facultat de 
Teologia de Catalunya, presidenta de l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull i 
professora de Teologia Moral a la Universitat Centreamericana José Simeón Cañas (el Salvador). 

La vida, el regal més gran de Déu 

El proppassat mes de febrer el papa Francesc la va nomenar membre ordinari de la Pontifícia 
Acadèmia per la Vida. Com va rebre aquest anunci? 

Vaig rebre la notícia del nomenament amb sorpresa i agraïment. Em va fer molta il·lusió i a la 
vegada sento una gran responsabilitat. Jo ja n’era membre “corresponent”, però, ara, el 
nomenament com a membre ordinari és un nomenament papal directe. 
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Vostè és llicenciada en Medicina i Cirurgia i en Teologia. Fe i Ciència es complementen? 

Jo ja era metge abans d’entrar a la congregació i vaig estudiar Teologia ja de religiosa, en 
l’especialitat de Teologia Moral. Per mi Fe i Ciència es fecunden mútuament. Jo ja era creient abans 
de començar la carrera de medicina però a mesura que vaig anar estudiant més el cos humà, la 
fisiologia o altres disciplines científiques com la biologia em vaig tornar més creient encara. Tot 
està fet amb una cura tan amorosa, que a mi la Vida em parla del Creador i alhora la ciència ens 
dona unes dades que ens ajuden a una hermenèutica a nivell de Fe. La ciència ens ajuda a anar 
més a fons en la nostra fe, fent-se més preguntes, a enfortir els lligams que ens constitueixen. 

Vostè és presidenta de l’Institut Borja de Bioètica. Molt sovint només s’associa la bioètica a 
retallades dels drets individuals de les persones. Què ha d’oferir la bioètica a la societat? 

La bioètica tal com diu el nom és el lligam entre “bio” i “ethos”, per tant, l’instrument fonamental 
de bioètica és el diàleg. El punt de mira sempre és el benestar de la persona. La bioètica garanteix 
que els avenços en la recerca -perquè es puguin anomenar progrés- han de ser en bé de la 
persona, en bé de les societats. La bioètica garanteix drets, obre camins de més vida. Joan Pau II 
deia “una ciència sense consciència no dur sinó a una ruïna de l’home”; per tant, si realment 
volem camins de progrés hem de fer aquest diàleg entre el “bios” i l’”ethos”. No oblidem que l’ètica 
des dels seus orígens és la recerca de la felicitat, és la que il·lumina camins de felicitat. Així doncs, 
la bioètica més que retallar drets, el que fa és garantir-los i garantir el progrés social. Protegeix per 
exemple les persones que estan en situació de major vulnerabilitat, procura que les decisions que 
prenem es contemplin des de la vesant de la justícia, el no fer mal, … ja no parlo només dels 4 
principis fonamentals de la bioètica (la beneficiència, la no malfaficiència, la justícia i l’autonomia 
per poder emprendre decisions lliures i responsables). 

Pal·liar les desigualtats 

En l’anunci del seu nomenament, l’Acadèmia per la Vida va considerar ineludible la reflexió ètica 
davant del món en context de pandèmia, tant a nivell social com sanitari. Està faltant ètica en el 
repartiment mundial de les vacunes contra el Covid? 

La pandèmia ens ha fet veure precisament la necessitat d’una reflexió ètica que acompanyi, que 
orienti la presa de decisions i les nostres actuacions. Amb la pandèmia s’ha posat de manifest que 
en unes societats amb un marcat caire individualista s’havia perdut que som una comunitat 
humana i que la meva vida afecta a la vida de tots i que la vida de tots afecta a la meva. En context 
de pandèmia hem d’acostumar-nos a passar d’una medicina molt centrada en la clínica a 
contemplar més el tema de la salut pública i pal·liar les desigualtats. Per exemple, amb el tema de 
les vacunes una cosa bona ha estat que no es poguessin comprar individualment perquè sinó 
només s’haguessin pogut vacunar els que podien pagar-les. Però alhora hem de pensar no només 
en la nostra comunitat local perquè estem en un món global, interconnectat. Tots som germans i, 
per tant, quan pensem amb vacunació hem d’aspirar a una vacunació universal. No pot ser que hi 
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hagi països on no arriben dosis de vacunes, en l’horitzó hi ha d’haver aquest compartir del que en 
el fons té la comunitat humana. S’ha de tenir en compte que el mateix concepte d’autonomia és 
una autonomia relacional; en la nostra presa de decisions individuals hem de present el nostre 
context, les nostres circumstàncies. No podem prendre les nostres decisions mirant-nos el nostre 
melic. 

Amb l’eutanàsia no hem guanyat un dret, n’hem perdut molts 

Recentment el govern espanyol ha aprovat la Llei de l’Eutanàsia. Eutanàsia etimològicament vol 
dir “bona mort”. Realment l’eutanàsia és una “bona mort” o una “mort digne”? 

No, de cap manera. S’ha produït una mena de segrest del terme “mort digne” per equiparar-ho 
amb l’eutanàsia. La llei no utilitza el sentit etimològic de “bona mort”. La llei anomena eutanàsia  a 
“l’actuació que produeix la mort d’una persona de forma directa i intencionada mitjançant una 
relació causa-efecte única i immediata”  i que “es dur a terme en un context de patiment”. Referent 
a l’expressió  “mort digna”, mireu, la dignitat és ontològica, la tenim pel fet de ser humans. La 
dignitat ningú me la pot donar i ningú me la pot treure; sóc digne perquè sóc humà. Una altra 
cosa és que hem de procurar que les persones puguem morir en uns contextos i en unes 
circumstàncies d’acord amb la dignitat humana que tenim. Malauradament, hi ha moltes persones 
en el nostre món que estan morint en circumstàncies poc concordes amb la dignitat que tenim, i 
no parlo de morts violentes. 

Aquesta llei és un despropòsit perquè la nostra societat el que demana és una bona atenció 
sanitària, uns recursos socials i assistencials que faci que ningú hagi de sentir la seva existència 
com una carga.  

Aquí no hi ha, per exemple, lleis laborals que protegeixin els familiars per tenir cura d’una persona 
malalta, ajudes econòmiques per tenir uns habitatges adaptats, unes bones cures pal·liatives, 
recolzament psicològic o emocional. La majoria de sanitaris no ha rebut cap formació de 
pal·liatius. Una cosa és lluitar contra el dolor, fins i tot podent arribar a la sedació (disminuir o 
treure  la consciència d’una persona) en casos de dolors refractaris als tractaments, una altra cosa 
molt diferent és l’eutanàsia. S’ha jugat molt amb una confusió terminològica. No voler 
l’eutanàsia  tampoc significa  demanar que se m’allargui la vida per tots els mitjans possibles. 
Repeteixo, eutanàsia és una actuació que té per objecte provocar la mort d’una persona, no acabar 
amb el dolor,  i això no vol dir  una bona mort ni una mort digne. Una bona mort és una mort en 
pau, reconciliada, amb tots els processos interiors que hem d’anar fent, amb acompanyament 
religiós -per les persones que ho vulguin-, amb assistència psicològica, espiritual, amb la 
companyia de les persones que estimes. Humanitzar la mort ajuda a fer un bon dol. Això demana 
espais, no és el mateix morir-te en una llitera en un passadís d’urgències que en una habitació 
envoltat dels teus. Tot això és el que hem d’anar aconseguint, i aquesta llei no soluciona cap 
d’aquests problemes que tenim. El que necessitem és més recursos humans i materials. 
Necessitem humanitzar l’assistència i acompanyar els processos de final de vida adequadament. 
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Aquesta llei és per eliminar la persona que pateix, no per eliminar el dolor. No oblidem que hi ha 
malalties incurables, no hi ha persones incuidables. 

Li ha sorprès que s’hagi aprovat aquesta llei després d’un any, on a causa del coronavirus, han 
mort milers de persones a les residències de gent gran amb el dolor que això ha suposat per a 
tothom? 

Sorpresa no, m’ha causat indignació. En un moment de pandèmia que estàvem saturats de morts 
i de morts en unes condicions que fan molt difícil el dol després. Aquesta llei ha passat sense cap 
debat social, ha passat com a proposició de llei i no com a projecte de llei. La diferència de passar-
la com a proposició de llei és que no ha necessitat de debat parlamentari, es va encomanar a una 
comissió. Han ignorat per complert el magnífic informe que va fer el Comitè de Bioètica d’Espanya, 
que és un comitè plural, que és l’òrgan assessor del propi govern per aquests temes, que no han 
tingut en compte per a res. La laica França va fer un debat de 2 anys per arribar a la conclusió de 
que no es podia legalitzar l’eutanàsia; el que van legalitzar és la sedació pal·liativa, que a Espanya 
és legal des de sempre. S’ha jugat amb la confusió terminològica. Moltes persones que diuen que 
estan d’acord amb l’eutanàsia el que realment diuen és “no vull patir”, “no vull que m’allarguin la 
vida per mitjans artificials” i això no és eutanàsia. La llei demana certificar la mort per eutanàsia 
com a “mort natural” i això és capgirar totalment el concepte de mort natural. És més rendible 
l’eutanàsia que sostenir vides que generen una despesa, però mirar la vida humana només des del 
punt de vista de la rendibilitat econòmica és una regressió en els drets, sobretot el dret a la vida. 
Obre la porta a una vulneració dels drets de les persones que es troben en una especial 
vulnerabilitat que poden sentir-se una càrrega familiar o social, i això posa a les persones en una 
situació de molta angoixa. El malalt no és només el malat, és el malat i el seu entorn, no els podem 
concebre individualment. Amb l’eutanàsia no hem guanyat un dret, n’hem perdut molts. 

El cristià és profeta i per tant ha de denunciar però també ha d’anunciar 

Com a cristians hem aixecat prou la veu contra l’eutanàsia i l’avortament? 

L’Església en els temes de defensa de la vida sempre ha estat molt clara. La Vida és el gran regal 
que Déu ens fa. Jesús va dir “jo sóc el camí, la veritat i la vida”, per tant, no podem anar en contra 
de la vida. El nostre Déu és Déu de vida i promou la Vida. Això, també, és un tema de cada cristià. 
En el nostre lloc, en la nostra mesura, quin tipus de discurs apliquem a la vida diària? Què 
transmetem? Transmetem gust per la vida, la celebrem, la promovem? Mostrem la grandesa del 
que estem cridats a viure? El cristià és profeta i per tant ha de denunciar però també ha 
d’anunciar. Això ens ha de fer pensar a tots. Anunciem, promoguem i celebrem la vida!. 
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ELS DIRECTORS SALESIANS COMPARTEIXEN 
OBJECTIUS AMB EL CONSELL INSPECTORIAL 

 

SALESIANS | 18 de juny, 2021 

Durant la jornada del 18 de juny, en modalitat on-line, es va dur a terme la cinquena trobada de 
directors del curs 2020/21 que va reunir els membres de Consell Inspectorial amb els salesians 
que dirigeixen les diferents presències salesianes. Un dels elements principals d’aquesta sessió 
va ser la posada en comú dels objectius per al proper curs, presentat en la trobada de consells 
del 9 de juny, i les dates a tenir en compte en el calendari.  

També hi va haver ocasió de conèixer el funcionament de la web “Ens mou l’Esperança” on estan 
registrats els materials generats a partir del lema inspectorial i que es desenvoluparan al llarg dels 
tres pròxims trimestres. D’altra banda, en l’apartat de dates destacades es va compartir la 
informació sobre la visita extraordinària convocada, segons els articles 127 de les Constitucions i 
104 de les Reglaments, pel Rector Major i que es desenvoluparà de setembre de 2021 a finals de 
maig de 2022 de la mà de don Marcerlo Farfán, que la realitzarà en nom seu. 

En un altre ordre de temes també hi va haver ocasió de dialogar sobre la renovació de la Ràtio i el 
treball per grups en els quals es va dialogar sobre qüestions com la forma de fomentar l’estat de 
formació permanent o la manera d’assegurar el protagonisme dels joves salesians en els processos 
de formació inicial. La jornada es va tancar amb la posada en comú d’informacions sobre 
delegacions i ambients i la conclusió del curs a càrrec de l’Inspector. 
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MARIA LOURDES LÓPEZ: TROBAR UNA SORTIDA 

ESGLÉSIA BARCELONA | 13 de juny, 2021 
 

Les Germanes Cooperadores Parroquials de 
Crist Rei (CPCR) són una congregació religiosa 
de vida apostòlica que va ser fundada l’any 
1943 a Cha–beuil (Drôme, França) pel P. 
Francesc de P. Vallet, SJ. Des del 1972 són 
presents a Catalunya, concretament a Caldes 
de Montbui, on tres religioses treballen 
en l’evangelització d’homes adults. 
Periòdicament ofereixen recessos i els Exercicis 
Espirituals de Sant Ignasi. La Gna. M. Lourdes 
López és la responsable de l’administració, la 
gestió i el manteniment de la casa de Caldes de 
Montbui. 
 
Per què són necessaris els recessos com els que 
proposeu? 
 
Perquè són dies de distanciament de la realitat 
que ens absorbeix en la quotidianitat, i va diluint 
les nostres vides enfocant-les cap a derives on 
no sempre les per–sones hi voldríem anar. Són 
experiències de solitud, de reflexió sobre el 
sentit del que vivim, però sobretot són dies per 
exposar-se a un Amor únic, excepcional i 
incondicional: el de Crist, que ens renova i ens 
salva de les nostres estretors i esclavatges. 
 
Arran de la pandèmia, heu constatat la necessitat 
d’estar més oberts a l’esperança? 
 
A l’estrès en el qual ja es vivia abans de la 
pandèmia s’han afegit inseguretats i moltes 
pors suplementàries. La gent no sap què pensar, 
com encarar el futur i, davant d’aquest horitzó 
incert, necessita trobar una sortida cap amunt, 

 

 

 



N. 557. 24 de juny de 2021 HOREB 
 

 

25 

 

cap al transcendent, que li torni el sentit de 
la vida, la vocació a l’amor que estem cridats a 
viure en qualsevol circumstància i que ens ajuda 
a superar les barreres de la por i la injustícia. 
 
Quins signes es manifesten en les persones que hi 
participen? 
 
La gent arriba a la casa amb 
cansament, estrès…, i aquí ens diuen que 
respiren pau i una serenitat difícil de trobar avui. 
Ens interpel·la molt constatar com, en marxar, 
les seves circumstàncies no canvien però 
l’esperança i l’amor trobats els donen un impuls 
renovat per encarar la vi-da amb sentit, amb 
serenor i alegria. 
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ELS MISSIONERS CLARETIANS ACTUALITZEN EL 
PROTOCOL PER A LA PROTECCIÓ DE MENORS 
 

 

MISSIONERS CLERETIANS | 16 de juny 2021  

Aquest dimarts s’ha realitzat a Barcelona una sessió de treball amb els responsables de les comunitats 
claretianes i directius de les seves obres educatives a Catalunya per presentar el nou ‘Manual per a la 
protecció de menors i adults vulnerables i Protocol per a la prevenció i intervenció davant d’un delicte 
d’abús sexual’. En la sessió hi ha intervingut el pare Ricard Costa-Jussà, provincial de la província 
claretiana de Sant Pau (de la qual forma part el territori de Catalunya des del gener de 2020) i el 
doctor Xavier Puigdollers, advocat i responsable del Servei d’Acollida i Recerca del claretians a 
Catalunya. 

El nou protocol 

El 2019 el Govern General dels Missioners Claretians va aprovar un nou Vademècum per a la protecció 
de menors i adults vulnerables, i un protocol per la prevenció i intervenció davant d’un delicte d’abús 
sexual, adaptat a les noves indicacions de la Santa Seu. El Govern General va encarregar a totes les 
províncies claretianes del món l’adaptació d’aquest protocol a les realitats i legislació locals. Els 
claretians a Catalunya, província de Sant Pau, han realitzat l’adaptació d’aquest protocol que ha 
aprovat el Govern Provincial. La congregació, compromesa amb la protecció, té un protocol des de 

https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/06/SanctusPaulusManualyProtocolo2021.pdf
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/06/SanctusPaulusManualyProtocolo2021.pdf
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/06/SanctusPaulusManualyProtocolo2021.pdf
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1998, que ha anat completant i actualitzant seguint les orientacions i directrius de la Santa Seu. Fins 
ara, era vigent un protocol del qual s’havia fet la darrera revisió i adaptació el 2017, integrant les 
directrius de la Santa Seu i les normatives civils i canòniques. 

El nou protocol amplia i actualitza les normatives i principis vigents. El text s’emmarca en la presentació 
del Vademècum dels Missioners Claretians: 

“L’abús de menors i persones vulnerables comès per un missioner profana la santedat de l’altra 
persona, denigra la seva pròpia consagració i traeix el Senyor a qui proclama. Estem fermament 
amb el Pontífex per combatre aquest mal que toca el nucli de la seva missió: anunciar l’Evangeli 
als petits i protegir-los dels llops voraços (…) si a l’Església es descobreix fins i tot un sol cas 
d’abús –que representa ja en ell mateix una monstruositat–, aquest cas serà afrontat amb la 
serietat més gran”. 

El protocol implica tota la comunitat claretiana i col·laboradors en prevenir i evitar els abusos i 
fer “tot allò possible perquè tots els ambients claretians siguin segurs per a tothom” perquè “la 
cura de les persones és una part integral de la nostra missió”. Explicita el compromís de 
“protegir de manera particular els nens, joves i adults vulnerables” i “crear comunitats segures 
i solidàries que ofereixin entorns d’amor on hi hagi una vigilància informada sobre els perills de 
l’abús”. 

El protocol concreta les actuacions en els següents àmbits: 

• Seleccionant i formant acuradament tots aquells que tinguin alguna responsabilitat o actuació 
en el servei missioner de l’Església. Incideix especialment en la cura que s’ha de tenir amb els 
aspirants a ingressar a la Congregació i amb els col·laboradors i la formació permanent. 

• Responent a les denúncies d’abusos contra els qui presten algun servei a les institucions 
claretianes, d’acord amb els procediments establerts. 

• Oferint una atenció pastoral a aquells que han patit un abús. 
• Remetent a les autoritats civils competents les denúncies presentades contra qualsevol 

persona vinculada a la Congregació que ha pogut cometre un delicte contra un nen, jove o adult 
vulnerable, segons la legislació civil vigent. 

Entre altres punts, es detalla la forma concreta d’actuar davant la denúncia d’abusos sexuals, les 
normes que han de complir i fer complir els superiors i responsables de les obres educatives i pastorals, 
un model d’informe de denúncia i elements de referència per codi de conducta que haurà d’elaborar 
cada obra o entitat claretiana. També s’inclou l’obligació de donar a conèixer el Manual i el protocol a 
totes les persones vinculades a les obres educatives i pastorals dels claretians i una declaració 
responsable que hauran de signar individualment tots els responsables de les activitats. 

En la presentació el doctor Puigdollers ha destacat que “en el centre del document hi ha les víctimes i 
les seves famílies: protegir-les, acompanyar-les, ajudar-les a reparar el dany que han patit i assegurar-
los la justícia que mereixen”. Alhora “l’obligació de cada centre de tenir el seu propi Protocol de 
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Prevenció i Actuació davant d’una situació d’abús, que ha d’assumir i incorporar el que estableix el 
protocol provincial”. 

En la presentació, el provincial dels Claretians, el pare Ricard Costa-Jussà, ha destacat que “l’acte que 
avui convoquem està en sintonia amb l’impuls diari, la bona acció i bon treball de moltes persones en 
els nostres centres i activitats, per fomentar una formació i creixement personal i humà sa i ple”. Alhora, 
ha explicat que la presentació de l’informe del Servei d’Acollida i Recerca “és un pas clar, ferm i reflex 
del compromís institucional i del desig de tots per protegir, prevenir e intervenir per crear espais i 
entorns segurs”. I que el nou Manual provincial “ens convida a la implicació de tots per assolir la seva 
finalitat i ofereix els canals institucionals, interns i externs per actuar i prevenir”. 

S’ADJUNTA el nou ‘Manual per a la protecció de menors i adults vulnerables i Protocol per a la 
prevenció i intervenció davant d’un delicte d’abús sexual’, aprovat pel Govern Provincial dels Claretians 
de Sant Pau l’1 de juny de 2021 i que aquest dimarts s’ha presentat als responsables de comunitats i 
obres claretianes. 

Informe del Servei d’Acollida i Recerca del Claretians a Catalunya   

En la mateixa sessió que s’ha donat a conèixer el nou protocol, el doctor Xavier Puigdollers ha presentat 
l’informe del Servei d’Acollida i Recerca sobre possibles casos d’abusos. Com es va comunicar en el 
seu moment, el maig de 2019 els Claretians de Catalunya van encarregar a l’advocat Xavier Puigdollers 
la realització d’una recerca sobre aquests casos i l’atenció a possibles víctimes. 

Entre altres funcions, aquest servei ha atès el canal de comunicació obert a través del correu electrònic 
prevenim@claretians.cat, actiu des del febrer de 2019, després de les denúncies conegudes per les 
xarxes social i mitjans de comunicació. Com també es va comunicar en el seu moment, fins a principis 
de març del 2019 aquest canal havia rebut 19 missatges, alguns dels quals aportaven informació o 
indicis de casos que ja eren coneguts públicament. Durant el mes de març es van rebre algunes 
comunicacions més. Finalment, en total, consten 22 queixes i 7 missatges de suport adreçats al correu 
Prevenim, tots registrats entre febrer, març i abril de 2019. 

El 2019 el Síndic de Greuges de Catalunya també es va adreçar als Missioners Claretians sobre un 
presumpte cas que va quedar recollit en el seu ‘Informe sobre la prevenció i reparació dels abusos 
sexuals infantils per representants de l’església catòlica’ publicat l’octubre de 2020. 

L’informe del Servei d’Acollida i Recerca dels claretians explica que “els autors dels missatges rebuts 
pel Servei d’Acollida i Recerca són principalment d’antics alumnes. Comenten les situacions en què es 
van trobar o de les quals diuen haver tingut coneixement per ser companys de curs. Es parla d’actituds 
indecoroses o d’agressions com tocaments inapropiats. Tots els casos havien ocorregut feia temps i 
feien referència a persones que o estan mortes o per edat estan retirades de la docència, encara que 
poguessin col·laborar en serveis interns”. 

https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/06/SanctusPaulusManualyProtocolo2021.pdf
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/06/SanctusPaulusManualyProtocolo2021.pdf
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Les comunicacions rebudes es refereixen a casos o informacions dels anys 70, o d’entre finals del anys 
80 i principis dels 90. D’altra banda, cap de les comunicacions rebudes o visites ateses pel Servei 
d’Acollida i Recerca van fer cap petició personal o demanda concreta als Missioners Claretians més 
enllà que s’investigués el cas, s’actués i es treballés per evitar-ne de nous.  

Per respecte a la intimitat de les persones, la presentació pública de l’informe no inclou noms dels 
implicats. 

Des de llavors, el Servei d’Acollida i Recerca ha realitzat les següents tasques: 

“- Atendre les persones que manifestaven haver patit alguna agressió 

• Aclarir els fets i prevenir el futur 
• Mantenir obert un correu electrònic de contacte 
• S’encarrega el Servei a una persona externa a l’Institut i se li demana: 

-Aclarir si a les escoles o en altres serveis amb menors de la Província Claretiana de Catalunya s’ha 
produït d’ençà de 1970 algun atac contra la llibertat sexual dels infants. 

• En el cas de detectar-ne algun, esbrinar com es va produir, qui en va ser l’autor, la víctima, 
les circumstàncies personals i socials de l’entorn i el moment històric del fet. 

• Esbrinar el coneixement que els responsables dels centres van tenir del fet i, en el seu cas, 
mesures que van prendre. 

• Escoltar i atendre les persones afectades i, de ser-ne el cas, oferir les ajudes adients d’acord 
amb Claretians de Catalunya”. 

Tots els detalls, entrevistes realitzades, documentació consultada i indagacions fetes estan recollits en 
l’informe del Servei d’Acollida i Recerca. 

“De les gestions fetes es constata: 

• Les queixes en general mostren indignació pels fets ocorreguts i demanen que els 
responsables siguin apartats del tracte amb infants. Alguns demanen privacitat per la 
informació donada. També es van rebre comunicats que manifestaven sorpresa i suport a 
la persona denunciada. En total es van rebre 22 queixes i 7 missatges de suport. 

• S’ha de destacar que els fets exposat a les xarxes socials provocaven reaccions d’altres 
companys que manifestaven haver viscut una situació semblant amb la mateixa persona o 
que, al contrari, mostraven estranyesa pel bon record que tenien de la persona denunciada. 

• Hi ha implicats dos claretians i dos seglars. 

Sobre els seglars, un va morir i l’altre va deixar l’escola poc després dels fets, escola que va ser 
tancada fa molts anys”. 
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Dels casos dels quals s’ha rebut informació al Servei de Prevenció i Recerca que afecten a dos claretians 
sacerdots es va obrir el procediment canònic pertinent i van ser portats a la Congregació de la Doctrina 
de Fe (CDF): 

“-Un dels casos referit a un claretià està arxivat “pro nunc” (per ara) per la Congregació de la 
Doctrina de la Fe donada la falta de testimonis directes dels denunciants. Atenent a les 
denúncies, el religiós, d’edat avançada, viu retirat sense cap contacte amb infants ni exercici del 
ministeri pastoral, ni públic. 

-L’altre claretià, també jubilat i d’edat avançada, està retirat en una comunitat. La Congregació 
de la Doctrina de la Fe va dictaminar que no pot tenir cap encàrrec ministerial ni exercir 
públicament cap ministeri sacerdotal. Els fets van ser coneguts per la comunicació d’una 
persona que es va adreçar al Servei d’Acollida i Recerca i que no volia que hi hagués cap 
comunicació pública sobre la denúncia. Aquest cas es refereix a una situació d’assetjament a 
una persona adolescent ubicada fora de l’àmbit educatiu i pastoral en els anys 70”. 

D’altra banda, també “es va rebre a través del Síndic de Greuges de Catalunya la comunicació 
d’una denúncia atribuïda a un claretià que no s’ha pogut verificar. La informació facilitada pel 
Síndic feia referència al nom d’una persona que no constava en els arxius com a claretià i del 
qual tampoc no es va poder establir cap relació per les dates dels fets, segons la informació 
facilitada. Es van traslladar al Síndic de Greuges els resultats infructuosos de la recerca i es va 
oferir el Servei d’Acollida i Recerca per si la persona volia adreçar-s’hi per intentar aclarir els 
possibles fets. No es rebre cap comunicat de la persona interessada”. 

L’informe del Servei de Prevenció i Recerca conclou que: 

“La reacció institucional dels Claretians va ser ràpida i clara: 

• Van manifestar el seu desconeixement de qualsevol agressió soferta per un infant i van 
manifestar la seva intenció d’esclarir els fets i protegir els alumnes. 

• Van fer declaracions públiques i van remetre uns comunicats als pares dels alumnes de les 
escoles. 

• Van contactar amb les víctimes que se’ls havien adreçat. 
• Van posar els fets en coneixement de la Fiscalia. 
• Van oferir un canal de comunicació per atendre les possibles noves queixes. 
• Van posar els fets en coneixement de les autoritats eclesiàstiques. 
• Van acordar mesures cautelars referents als claretians citats com a autors de les agressions. 

Cal dir que les diligències iniciades a Fiscalia van ser arxivades per considerar que, en el moment 
dels fets, no constaven denúncies dels perjudicats, o dels seus representants legals en tractar-se 
de menors d’edat, i per haver prescrit l’acció en cas d’haver ocorregut els fets denunciats”. 
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Posteriorment al treball d’escolta i recerca el Servei ha continuat la seva tasca durant els cursos 2019-
20 i 2020-21. D’aquest període l’informe explica: 

“Durant tot aquest temps, des de gener del 2020 fins aquests moments, juny del 2021, ha 
estat activa l’adreça electrònica Prevenim del Servei d’Acollida i Recerca creat a resultes de les 
denúncies de l’any 2019. En tot aquest període de temps no s’ha rebut cap comunicat més. 

Tampoc s’ha rebut cap consulta a través del telèfon reservat per aquest motiu i que està a 
disposició de les direccions dels centres”. 

Després del període de confinament per la situació de pandèmia, durant el curs 20202021, 
“l’encarregat d’atendre el Servei d’Acollida i Recerca ha fet una visita al Col·legi Claret de 
Barcelona i al de Valls. Es confirma que no hi ha hagut cap incidència a les escoles referents a 
comportaments inapropiats d’índole sexual. No tenen constància que cap alumne o família 
s’hagi adreçat al Servei d’Acollida i Recerca mitjançant l’adreça electrònica de Prevenim. 

Cada escola dintre de la seva dinàmica i necessitats tenen organitzat un sistema d’observació 
del comportament dels alumnes i acompanyament de les famílies. Es realitzen sessions 
d’educació sexual i es tracten qüestions referents a la sexualitat en les tutories. 

Els Protocols de les escoles estan actualitzats i són coneguts pel professorat. Es considera 
imprescindible el treball i el compromís personal del professorat, i no hi ha cap dubte que 
existeix. Consideren oportú mantenir l’adreça de Prevenim i el Servei d’Acollida i Recerca i 
veurien positivament rebre informació de les novetats legislatives”. 

D’acord amb l’informe, els Missioners Claretians mantindran obert de manera indefinida el 

Servei d’Acollida i Recerca que continuarà dirigint el doctor Puigdollers. També formarà part de les 
seves funcions vetllar per la implantació del ‘Manual per a la protecció de menors i adults vulnerables i 
Protocol per a la prevenció i intervenció davant d’un delicte d’abús sexual’. 

L’informe presentat conclou: 

“Voldria destacar la importància que en la protecció dels infants té la inquietud dels educadors i 
responsables de l’activitat. Els Protocols són eines al servei d’una causa: la protecció dels infants i 
adults vulnerables, però els autèntics protagonistes de la protecció som els adults responsables. El 
protocol en si, no protegeix, el que protegeix és l’educador, els pares, els responsables de l’activitat, els 
adults que estan a prop dels menors. Els protocols són l’eina que ens facilita la reacció davant l’agressió 
i ens marca el camí a seguir per fer efectiva la protecció”. 

S’ADJUNTA. Presentació de l’Informe del Servei d’Acollida i Recerca realitzat pel doctor Puigdollers. 

https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/06/PresentacioInformePuigdollers.pdf
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LA CONFER LLIURA ELS PREMIS CARISMA 

 

CONFER | 18 de juny, 2021  

Este jueves se ha celebrado en el Espacio O_Lumen de los dominicos la II Gala de los Premios 
Carisma otorgados por la CONFER. 

Al encuentro que estuvo amenizado por el grupo de violinistas TEAMDUODENO y la compañía 
de teatro Impro Impar asistieron todos los galardonados. En el caso de Jordi Sabaté, enfermo de 
ELA, hubo un encuentro virtual en directo que sobrecogió a todos los asistentes haciendo que se 
levantaran de sus asientos para aplaudirle. 

La Gala fue inaugurada por la Presidenta de la CONFER, Mª Rosario Ríos, ODN. En palabras de la 
religiosa de la Compañía de María, “reconocemos un carisma, verificamos que es verdadero, 
cuando quien recibe ese don de Dios (el que sea) no lo convierte en una posesión, sino que lo 
despliega realmente en el servicio a los demás; cuando construye comunidad desde la diversidad 
y la complementariedad con otros carismas; y así, de un modo u otro, construye Reino de Dios, y 
sociedad fraterna, de hermanos diversos donde todos tienen espacio”. 

Todos los premiados se mostraron muy agradecidos por haber recibido estos galardones. 
Recordamos sus categorías y nombres: 
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· Premio Carisma de Formación y Espiritualidad: José Ramón Busto Saiz, sacerdote de la 
Compañía de Jesús. 

· Premio Carisma de Justicia y Solidaridad: Fundación Madrina. 

· Premio Carisma de Misión y Cooperación: La Iglesia en Canarias y en particular a Antonio Viera. 

· Premio Carisma de Educación: Raquel Pérez Sanjuan, Directora de la Comisión Episcopal para 
la Educación y la Cultura. 

· Premio Carisma de Pastoral Juvenil Vocacional: Jóvenes Dehonianos. 

· Premio Carisma de Salud: A los Capellanes de Hospitales durante la COVID. 

· Premio Carisma de Comunicación: Mabel Lozano, escritora, actriz y directora de cine. 

· Premio Carisma Fe y Cultura: La Fundación Pablo VI 

· Premio Carisma de Impacto: Jordi Sabaté, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 

· Premio Carisma Especial: José Luis Pinilla, religioso sacerdote de la Compañía de Jesús. 

El encuentro fue clausurado por el Secretario General de la CONFER, Jesús Miguel Zamora, FSC, 
quien expresó a los premiados, que “todo premio tiene una contrapartida que me parece que es 
ambiciosa. Tiene escondido en lo recóndito de vuestra aceptación un compromiso: el de seguir 
en la brecha con lo que hacéis con mayor denuedo, si cabe, porque el corazón humano, el 
vuestro en concreto, seguro que no descansa imaginando lo mejor para otros, cada uno desde su 
realidad y sus posibilidades”. 

Puedes volver a ver la Gala entrando en el siguiente 
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COMUNICAT AMB MOTIU 
DEL DIA MUNDIAL DELS 
REFUGIATS 
CONFER | 17 de juny, 2021 

El Consell Assessor de CONFER Migracions format 
per diverses congregacions religioses que treballen 
amb i per les persones migrants i refugiades, s'uneix 
a la celebració del Dia Mundial dels Refugiats 
recordant el gran compromís i responsabilitat que té 
la Vida Religiosa a Espanya i la Societat Civil davant 
la difícil situació dels qui fugen de conflictes o 
persecucions. 

Segons dades ofertes per l'ACNUR, al menys 79,5 
milions d'persones al món són desplaçades i es veuen 
obligades a fugir dels seus països d'origen a causa de 
les guerres, persecucions i pobresa. D'aquestes 
persones a l'almenys unes 26 milions són refugiades, 
més de la meitat són menors de 18 anys. Aquestes 
xifres tornen a indicar-nos que necessitem avançar 
junts, buscant solucions duradores que ens ajudin a 
assumir el repte de les migracions des del respecte 
dels drets humans i la dignitat de les persones. 

Seguim veient la necessitat d'apostar per una nova 
Política Migratòria Europea que posi la persona en 
el centre, que ofereixi una mirada integral i 
coresponsabilitat dels estats membres. A el mateix 
temps és important que es facilitin vies legals i 
segures, que garanteixin drets i atenguin les realitats 
actuals de la mobilitat humana. 

Pots llegir el comunicat íntegre punxant en el 
següent enllaç. 

https://www.confer.es/568/activos/texto/9220-comunicado-dia-m.pdf
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE 
RECERCA EN MATÈRIA D’AFERS RELIGIOSOS 

 

AFERS RELIGIOSOS | 1 de juny, 2021  

Del 14 al 19 de juny, a la seu de la Casa Provincial del Carrer Protasi Gómez de Madrid s’ha fet el 
El 31 de maig de 2021 s’ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en 
matèria d’afers religiosos (RELIG 2021), amb una dotació pressupostària de 40.000€. 

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts a les universitats que formen part del sistema 
universitari català, els centres de recerca amb seu social a Catalunya dependents o participats 
majoritàriament per una administració pública i les entitats privades amb seu social a Catalunya 
sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals, per a la 
realització de projectes de recerca originals i inèdits en matèria de llibertat religiosa i l’exercici 
d’aquest dret, així com el fet religiós i la seva diversitat, que permetin obtenir resultats científics i 
crear un coneixement nou amb propostes d’intervenció aplicables i amb impacte en la societat 
catalana. 

L’àmbit temporal d’execució dels projectes de recerca s’inicia l’endemà de la notificació de la 
resolució de concessió de la subvenció i finalitza el 31 d’octubre de 2022. L’import per ajut és 
d’entre 8.000 i 10.000 euros. 



N. 557. 24 de juny de 2021 HOREB 
 

 

36 

 

Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament mitjançant el formulari normalitzat. Cada persona 
jurídica ha de presentar una sol·licitud única, en la qual pot incloure el nombre de projectes de 
recerca que consideri, sense limitació. 

D’acord amb les bases, en aquesta convocatòria es consideren subvencionables els projectes de 
recerca que versin sobre algun dels temes inclosos en els àmbits de recerca que s’indiquen a 
continuació: 

1. L’impacte de la COVID19 en el fet religiós. 
2. El diàleg interreligiós com a eina d’intervenció en l’àmbit educatiu no formal. 
3. Religió i perspectiva de gènere. 
4. Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna. 
5. Religió i mitjans de comunicació. 
6. Gestió pública del dret a la llibertat religiosa. 
7. El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme. 
8. Religió, democràcia i actitud davant les minories. 
 

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b), c) i d). 

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 21 de juny de 2021, ambdós inclosos. 
El compromís de la Direcció General d’Afers Religiosos amb el foment de la recerca en aquesta 
matèria és manté des del 2014, amb l’inici de les convocatòries RELIG, que arriben enguany a la 
sisena edició i que han permès donar suport a un total de 35 projectes, distribuïts territorialment 
per tot Catalunya entre centres públics i privats del sistema universitari català. 
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L’ESCOLANIA I L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL 
VALLÈS OBREN EL FESTIVAL INTERNACIONAL D’ 
ORGUE DE MONTSERRAT 

 

ABADIA DE MONTSERRAT | 13 de juny, 2021  

La Basílica de Santa Maria de Montserrat acollirà aquest estiu un nou cicle de concerts d’orgue -
per segon any es fa en format de proximitat-, que estarà protagonitzat per intèrprets de projecció 
internacional d’àmbit local. Els quatre concerts del Festival Internacional Orgue de Montserrat 
2021 (FIOM 2021) partiran de la música de Johann Sebastian Bach fins a compositors 
contemporanis. 

El FIOM 2021 s’obrirà el proper dissabte 19 de juny, a les 21.00, amb el concert titulat “Del Barroc 
al Classicisme organístic”, protagonitzat per l’Escolania de Montserrat amb la Capella de Música 
de Montserrat, i l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig i acompanyat a 
l’orgue per Álvaro Carnicero, que interpretaran el «Concert en Si bemoll major», op. 4 núm. 6, de 
G. F. Händel, el «Magníficat» d’Anselm Viola, mestre de l’Escolania, per a orgue i orquestra, i la gran 
«Missa in honorem B. V. M. en Mi bemoll major» Hob XXII: 4, de Joseph Haydn. Els solistes seran 
els antics escolans Xavier Mendoza, baríton, i Roger Padullés, tenor. 

El Festival Internacional Orgue de Montserrat. Cassià M. Just, in memoriam (FIOM) es podrà gaudir 
en directe els dissabtes 19 de juny, 24 de juliol i 7 i 21 d’agost (21h), a la Basílica de Santa Maria 

https://escolania.cat/
http://www.osvalles.com/ca
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—l’entrada és gratuïta, però cal fer reserva prèvia de localitat 
a https://abadiamontserrat.cat/reserves, perquè l’aforament està reduït al 50% seguint les 
indicacions del Procicat—, i també a través de la ràdio i la TV: 

• Xarxa de Comunicació Local: l’oferirà en directe per les ràdios i TV locals (excepte el primer 
concert, que serà en diferit: el mateix dissabte, a les 22.30h, per les TV locals, i en directe per 
les ràdios locals) 

• Montserrat Ràdio i TV. 

Els altres concerts del FIOM 2021 seran: 

• dissabte 24 de juliol, amb l’organista José Luis Echechipía París, organista titular del Monestir 
de Leyre i promotor del món organístic de Navarra, acompanyat pel també navarrès Pello Ruiz 
Huici a l’oboè. Serà una mostra de la música de Bach en diàleg amb l’òboè. Interpretaran obres 
de Domenico Scarlatti, Johann S. Bach, Josep Pla, Jesús Guridi i Ralph Vaughan Williams. 

• dissabte 7 d’agost l’organista coreana resident a Madrid Riyehee Hong interpretarà un 
programa centrat en les variacions per a orgue que començarà pel Passacaglia de Bach, obra 
de referència del P. Cassià M. Just, fins a la dinàmica contemporània de les variacions per a 
orgue. Tocarà peces de Claude Balbastre, Johann S. Bach, Eugine Gigout, Charles-Marie Widor, 
Dudley Buck i Alexandre Guilmant. 

• dissabte 21 d’agost a càrrec de l’asturiana Susana García Lastra, actualment és l’organista 
titular de l’església de Los Venerables de Sevilla, que interpretarà a l’orgue de Montserrat 
música de J. S. Bach fins a Henry Mulet, passant per autors com ara J. Gabriel Rheinberger, Luis 
Mariani, John Cage, Jan Zwart, M. Hélène Bonis, René Louis Becker i Domingo Arquimbau. 

El Festival Internacional Orgue de Montserrat 2021, patrocinat per l’Abadia de Montserrat i 
la Fundació Pinnae, està projectat sota la direcció artística del P. Jordi-Agustí Piqué i 
l’assessorament de l’organista Miquel González, mentre que la coordinació i el management 
general és a càrrec del P. Manel Gasch, majordom-administrador de l’Abadia de Montserrat. 

 

 

 

 

https://abadiamontserrat.cat/reserves
https://abadiamontserrat.cat/radio
https://abadiamontserrat.cat/tv
https://abadiamontserrat.cat/
https://www.pinnae.cat/
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 2021 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA | 2021  

L’URC vol oferir aquest estiu Exercicis Espirituals, com havia fet altres anys, a Montserrat, tot i ser 
conscients de la incertesa que genera la covid. 

De moment, tenim reservat l’espai, les dates i els monjos que portaran els Exercicis, cosa que 
agraïm a la comunitat benedictina de Montserrat. 

Per això, esperant que finalment es puguin fer (anirem veient!), us passem les dates perquè us les 
aneu apuntant per si de cas: 

• JULIOL (19 al 25 de juliol): Bernat Juliol, benedictí (EXHAURIDES!) 

• AGOST (16 al 22 d’agost): Anton Gordillo, benedictí (ÚLTIMES PLACES!) 

Esperem les instruccions sanitàries per veure si serà possible, i en quines condicions es podrà fer. 

Quan tinguem més dades, si es pot fer, facilitarem un formulari d’inscripció. 

Gràcies, i esperem poder informar-vos ben aviat! 

 



N. 557. 24 de juny de 2021 HOREB 
 

 

40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a 
08010 Barcelona 

+34 93 302 43 67 
info@urc.cat 

www.urc.cat 

 

 

mailto:info@urc.cat
http://www.urc.cat/

	UN IMPULS PER CONTINUAR ENDAVANT
	URC  | 23 de juny 2021
	Fra Eduard Rey  | President de l’URC
	TERESA LLACH: “COM JOAQUIMA DE VEDRUNA, CAL TENIR PROJECTE”
	“LA SITUACIÓ DE LA DONA A L’ESGLÉSIA ENS INTERPEL LA I DONEM LA CARA”
	“HI HA UN DISCURS DE DESCONEIXEMENT QUE MINIMITZA LA PRESÈNCIA DE LES DONES A L’ESGLÉSIA”
	“NO HI HA REALITAT QUE NO PUGUEM AFRONTAR DES DEL FRACÀS”
	“NO ENS PREGUNTARAN TANT PEL QUE HAS FET, SINÓ PEL QUE HAS SIGUT”
	“SI NO ACCEPTEM AMB NATURALITAT LA DECREPITUD, ESTEM PERDUTS”
	“EN JOAQUIMA L’AMOR SUMA SEMPRE”

	ENTREVISTA A MARGARITA BOFARULL, MEMBRE DE LA PONTIFÍCIA ACADÈMIA PER LA VIDA
	La vida, el regal més gran de Déu
	Pal liar les desigualtats
	Amb l’eutanàsia no hem guanyat un dret, n’hem perdut molts

	ELS DIRECTORS SALESIANS COMPARTEIXEN OBJECTIUS AMB EL CONSELL INSPECTORIAL
	MARIA LOURDES LÓPEZ: TROBAR UNA SORTIDA
	ELS MISSIONERS CLARETIANS ACTUALITZEN EL PROTOCOL PER A LA PROTECCIÓ DE MENORS
	El nou protocol
	El protocol concreta les actuacions en els següents àmbits:
	Informe del Servei d’Acollida i Recerca del Claretians a Catalunya
	Des de llavors, el Servei d’Acollida i Recerca ha realitzat les següents tasques:
	L’informe del Servei de Prevenció i Recerca conclou que:


	LA CONFER LLIURA ELS PREMIS CARISMA
	CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE RECERCA EN MATÈRIA D’AFERS RELIGIOSOS
	L’ESCOLANIA I L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS OBREN EL FESTIVAL INTERNACIONAL D’ ORGUE DE MONTSERRAT

	+34 93 302 43 67
	info@urc.cat

