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Relíquies dels tres beats caputxins  

 

 

 

 

 

 

DEU-NOS VOSTRA FE 
VALENTA GERMANS 
MÀRTIRS CAPUTXINS 

Fra Pere Cardona| Caputxí i vicepostulador 
de la Causa dels beats de Manresa 

El dissabte 6 de novembre, hem celebrat la 
beatificació de tres germans nostres 
caputxins occits a Manresa l'any 1936, per 
l'únic delicte de confessar la fe en Jesucrist. 
Algú pot interpretar la beatificació com el 
final feliç d'un procés no exempt d'alguns 
entrebancs. ¡Sí, que hem de donar gràcies 
de Déu per aquest motiu!  

És en la celebració de l'Eucaristia on ha 
tingut lloc el reconeixement del martiri dels 
nostres tres germans, Benet de Santa 
Coloma de Gramenet, Josep Oriol de 
Barcelona, Domènec de Sant Pere de 
Riudebitlles, van ser màrtirs, humils 
deixebles del Crist, testimonis d'ell fins a 
vessar la sang, com llegim en la Carta 
Apostòlica del Papa Francesc. 

Però un cop acabada la celebració i 
rebudes totes les felicitacions hagudes i per 
haver, a la Província Caputxina de 
Catalunya i Balears encara ens queda feina 
per a fer. Aquesta celebració penso que a 
tots els frares ens ha "tocat" com a 
col·lectiu, i també a cadascun en 
particular.  

Com ha Província, hem de donar resposta a 
allò que el Senyor ens ha dit en el nostre 
cor; i igualment en els signes de la 
celebració Eucarística del dia 6 de 
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novembre. I m'atreveixo a dir i, ¡Ja és 
agosarat parlar en nom de tots els meus 
germans d'hàbit!, que com llegim en els 
goigs als màrtirs, volem seguir la crida, a 
l'igual que ells, compartint la vida en 
pobresa i germanor com sant Francesc, 
perquè sols Déu ens basta. 

Una jaculatòria per acabar, i que diu molt:  

Deu-nos vostra fe valenta germans màrtirs 
caputxins. 

 

Fr. Pere Cardona, ofmcap. 
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MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER LA     
V JORNADA MUNDIAL DELS POBRES 

 

PAPA FRANCESC  |  Jornada Mundial dels Pobres, 14 de novembre 2021 

«De pobres, en teniu sempre amb vosaltres» (Mc 14,7). Jesús va pronunciar 
aquestes paraules en el context d’un àpat a Betània, a casa d’un tal Simó, 
anomenat «el leprós», uns dies abans de la Pasqua. Segons narra l’evangelista, una 
dona va entrar amb una ampolleta d’alabastre plena d’un perfum molt valuós i la va 
buidar sobre el cap Jesús. Aquest gest va suscitar una gran sorpresa i va donar lloc 
a dues interpretacions diverses. 

La primera va ser la indignació d’alguns dels presents, entre ells els deixebles que, 
considerant el valor del perfum —uns 300 denaris, equivalents al salari anual d’un 
obrer— van pensar que hauria estat millor vendre’l i donar als pobres el que 
s’hagués recaptat. Segons l’Evangeli de Joan, va ser Judes qui es va fer intèrpret 
d’aquesta opinió: «Per què no venien aquest perfum per tres-cents denaris i 
donaven els diners als pobres?». I l’evangelista assenyala: «Això ho va dir no 
perquè s’interessés pels pobres, sinó perquè era un lladre i, com que tenia la bossa 
dels diners, robava el que hi tiraven» (12,5-6). No és casualitat que aquesta dura 
crítica surti de la boca del traïdor, és la prova que els qui no reconeixen els pobres 
traeixen l’ensenyament de Jesús i no poden ser els seus deixebles. Referent a això, 
recordem les contundents paraules d’Orígenes: «Judes semblava que es 
preocupava pels pobres [...]. Si ara encara hi ha algú que té la bossa de l’Església i 
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parla a favor dels pobres com Judes, però després pren el que posen dins, 
aleshores, que tingui la seva part al costat de Judes» (Comentari a l’Evangeli de 
Mateu, XI, 9). 

La segona interpretació la va donar Jesús i permet captar el sentit profund del gest 
realitzat per la dona. Ell va dir: «Deixeu-la! Per què la molesteu? Ha fet amb mi una 

bona acció» (Mc 14,6). Jesús sabia que la seva mort estava propera i va veure en 
aquest gest l’anticipació de la unció del seu cos sense vida abans de ser deposat 
en el sepulcre. Aquesta visió va més enllà de qualsevol expectativa dels comensals. 
Jesús els recorda que el primer pobre és Ell, el més pobre entre els pobres, perquè 
els representa a tots. I és també en nom dels pobres, de les persones soles, 
marginades i discriminades, que el Fill de Déu va acceptar el gest d’aquella dona. 
Ella, amb la seva sensibilitat femenina, va demostrar ser l’única que va comprendre 
l’estat d’ànim del Senyor. Aquesta dona anònima, destinada potser per això a 
representar tot l’univers femení que al llarg dels segles no tindrà veu i patirà 
violència, va inaugurar la significativa presència de les dones que participen en el 
moment culminant de la vida de Crist: la seva crucifixió, mort i sepultura, i la seva 
aparició com a Ressuscitat. Les dones, tan sovint discriminades i mantingudes al 
marge dels llocs de responsabilitat, en les pàgines dels Evangelis són, en canvi, 
protagonistes en la història de la revelació. I és eloqüent l’expressió final de Jesús, 
que va associar a aquesta dona a la gran missió evangelitzadora: «En veritat us dic 
que, quan l’evangeli serà anunciat per tot el món, també recordaran aquesta dona i 
explicaran això que ha fet» (Mc 14,9). 

Aquesta forta «empatia» entre Jesús i la dona, i la manera en què Ell va interpretar 
la seva unció, en contrast amb la visió escandalitzada de Judes i dels altres, obre un 
camí fecund de reflexió sobre el vincle inseparable que hi ha entre Jesús, els pobres 
i l’anunci de l’Evangeli. 

El rostre de Déu que Ell revela, de fet, és el d’un Pare per als pobres i proper als 
pobres. Tota l’obra de Jesús afirma que la pobresa no és fruit de la fatalitat, sinó un 
signe concret de la seva presència entre nosaltres. No el trobem quan i on 
voldríem, sinó que el reconeixem en la vida dels pobres, en el seu patiment i 
indigència, en les condicions a vegades inhumanes en les que es veuen obligats a 
viure. No em canso de repetir que els pobres són veritables evangelitzadors perquè 
van ser els primers en ser evangelitzats i cridats a compartir la benaurança del 
Senyor i el seu Regne (cf. Mt 5,3). 

Els pobres de qualsevol condició i de qualsevol latitud ens evangelitzen, perquè 
ens permeten redescobrir de manera sempre nova els trets més genuïns del rostre 
del Pare. «Ells tenen molt a ensenyar-nos. A més de participar del sensus fidei, en 
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els seus propis dolors coneixen el Crist sofrent. És necessari que tots ens deixem 
evangelitzar per ells. La nova evangelització és una invitació a reconèixer la força 
salvífica de les seves vides i a posar-los al bell mig del camí de l’Església. Som 
cridats a descobrir Crist en ells, a prestar-los la nostra veu en les seves causes, 
però també a ser els seus amics, a escoltar-los, a interpretar-los i a recollir la 
misteriosa saviesa que Déu vol comunicar-nos a través d’ells. El nostre compromís 
no consisteix exclusivament en accions o en programes de promoció i assistència; 
el que l’Esperit mobilitza no és un desbordament activista, sinó abans que res una 
atenció posada en l’altre “considerant-lo com un amb si mateix”. Aquesta atenció 
amant és l’inici d’una veritable preocupació per la seva persona, a partir de la qual 
desitjo cercar efectivament el seu bé» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 198-199). 

Jesús no només està de part dels pobres, sinó que comparteix amb ells la mateixa 
sort. Aquesta és una lliçó important també per als seus deixebles de tots els temps. 
Les seves paraules «de pobres, en teniu sempre amb vosaltres» també indiquen 
que la seva presència enmig nostre és constant, però que no ha de conduir-nos a 
una habitud que es converteixi en indiferència, sinó a involucrar-nos en un 
compartir la vida que no admet delegacions. Els pobres no són persones 
«externes» a la comunitat, sinó germans i germanes amb els quals compartir el 
patiment per alleujar el seu malestar i marginació, per a retornar-los la dignitat 
perduda i assegurar-los la necessària inclusió social. D’altra banda, se sap que una 
obra de beneficència pressuposa un benefactor i un beneficiat, mentre que el 
compartir genera fraternitat. L’almoina és ocasional, mentre que el compartir és 
durador. La primera corre el risc de gratificar a qui la realitza i humiliar a qui la rep; 
el segon reforça la solidaritat i assenta les bases necessàries per tal d’assolir la 
justícia. En definitiva, els creients, quan volen veure i palpar Jesús en persona, 
saben on dirigir-se, els pobres són sagrament de Crist, representen la seva 
persona i remeten a ell. 

Tenim molts exemples de sants i santes que han fet del compartir amb els pobres 
el seu projecte de vida. Penso, entre altres, en el pare Damià de Veuster, sant 
apòstol dels leprosos. Amb gran generositat va respondre a la crida d’anar a l’illa 
de Molokai, convertida en un gueto accessible només als leprosos, per a viure i 
morir amb ells. Es va posar mans a l’obra i va fer tot el possible perquè la vida 
d’aquells pobres, malalts i marginats, reduïts a l’extrema degradació, fos digna de 
ser viscuda. Es va fer metge i infermer, sense reparar en els riscos que corria, i 
dugué la llum de l’amor a aquesta «colònia de mort», com era anomenada l’illa. La 
lepra el va afectar també a ell, signe d’un compartir total amb els germans i 
germanes pels quals havia donat la vida. El seu testimoni és molt actual en els 
nostres dies, marcats per la pandèmia de coronavirus. La gràcia de Déu actua 
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certament en el cor de molts que, sense aparèixer, es desgasten pels més pobres 
en un concret compartir. 

Necessitem, doncs, adherir-nos amb plena convicció a la invitació del Senyor: 
«Convertiu-vos i creieu en la bona nova» (Mc 1,15). Aquesta conversió consisteix, 
en primer lloc, en obrir el nostre cor per a reconèixer les múltiples expressions de la 
pobresa i en manifestar el Regne de Déu mitjançant un estil de vida coherent amb 
la fe que professem. Sovint els pobres són considerats com persones separades, 
com una categoria que requereix un particular servei caritatiu. Seguir Jesús implica, 
en aquest sentit, un canvi de mentalitat, és a dir, acollir el repte de compartir i 
participar. Convertir-nos en els seus deixebles implica l’opció de no acumular 
tresors en la terra, que donen la il·lusió d’una seguretat en realitat fràgil i efímera. 
Per contra, requereix la disponibilitat per alliberar-se de tot vincle que impedeixi 
assolir la veritable felicitat i benaurança, per a reconèixer el que és durador i que no 
pot ser destruït per res ni per ningú (cf. Mt 6,19-20). 

L’ensenyament de Jesús també en aquest cas va a contracorrent, perquè promet el 
que només els ulls de la fe poden veure i experimentar amb absoluta certesa: «I 
tothom qui pel meu nom hagi deixat cases, germans, germanes, pare, mare, fills o 
camps, en rebrà cent vegades més i posseirà la vida eterna» (Mt 19,29). Si no 
s’escull convertir-se en pobres de les riqueses efímeres, del poder mundà i de la 
vanaglòria, mai no es podrà donar la vida per amor; es viurà una existència 
fragmentària, plena de bons propòsits, però ineficaç per a transformar el món. Es 
tracta, per tant, d’obrir-se amb decisió a la gràcia de Crist, que pot fer-nos 
testimonis de la seva caritat sense límits i retornar-li credibilitat a la nostra 
presència en el món. 

L’Evangeli de Crist impulsa a estar especialment atents als pobres i demana 
reconèixer les múltiples formes de desordre moral i social que generen sempre 
noves formes de pobresa. Sembla que s’està imposant la idea que els pobres no 
només són responsables de la seva condició, sinó que constitueixen una càrrega 
intolerable per a un sistema econòmic que posa en el centre els interessos 
d’algunes categories privilegiades. Un mercat que ignora o selecciona els principis 
ètics crea condicions inhumanes que s’abaten sobre les persones que ja viuen en 
condicions precàries. S’assisteix així a la creació de trampes sempre noves 
d’indigència i exclusió, produïdes per actors econòmics i financers sense escrúpols, 
mancats de sentit humanitari i de responsabilitat social 

 

CONTINUA LLEGINT: AQUÍ 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
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MERCEDES MARTÍN BECERRIL, REELEGIDA 
SUPERIORA GENERAL DE LES GERMANES 
DE L’AMOR DE DÉU 

 

GERMANES DE L’AMOR DE DÉU | 10 de novembre, 2021  

 La Congregació de Germanes de l’Amor de Déu acaba de celebrar el XVI Capítol 
General a Madrid, del 4 al 26 d’octubre, amb el lema: “L’Esperit Sant ens dóna 
vida” i el tema “Amb l’alenada de l’Esperit anunciem l’Evangeli”. 

Les Germanes Capitulars, impulsades per l’Esperit i fidels al Carisma llegat pel 
nostre Fundador, el Venerable Jerónimo Usera, “ser manifestació permanent de 
l’amor de Déu a la vida”, se senten enviades, en comunió amb la Família Amor de 
Déu, a cura de la persona i de la fraternitat; a ser cuidadors en la missió i a un 
lideratge per a la cura. 

La germana Mª de las Mercedes Martín Becerril, ha estat reelegida com a 
Superiora General de la congregació, per a un nou sexenni. 

A l’Eucaristia de clausura d’aquest Capítol, presidida per el bisbe de Zamora, 
Fernando Valera Sánchez, diòcesi que va veure néixer a la Congregació, les va 
convidar al fet que l’Esperit els faci mirar amb esperança més enllà, perquè hem 
estat salvats en esperança. A mirar el miracle de la vida de Natzaret, el miracle de 
la senzillesa. Compara la Congregació amb un gra de mostassa, la seva presència 



11 de novembre, 2021 
HOREB 

564 
 

 

9 

 

avui en el món i a l’Església, que és a l’estil de Jesús: petita, pobra, senzilla, però 
una presència en l’Esperit del Senyor que fa noves totes les coses. 

En finalitzar l’Eucaristia, la Superiora General, germana Mercedes Martín Becerril, 
va enviar a cada germana capitular a ser sal i llum. Va dirigir unes paraules a 
l’Assemblea i va compartir l’experiència viscuda durant el Capítol, experiència de 
Cenacle i recerca conjunta, en la qual cada germana capitular ha donat el millor de 
si mateixa, en la que s’ha intentat connectar amb el somni de Déu. Somni d’una 
Congregació en sortida, testimoni de l’amor de Déu, que allà on vagin cuidin i 
ajudin a experimentar amb més força aquest amor. 

El que hem viscut és que Déu és amor, m’estima i ens estima.  
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FRANÇOISE PETIT NOVA SUPERIORA 
GENERAL DE LES FILLES DE LA CARITAT 

 

FILLES DE LA CARITAT | 9 de novembre, 2021  

Dins del marc de l’Assemblea General, amb molt de gust anunciem que avui, 
dilluns 8 de novembre de 2021, sor Françoise PETIT ha estat escollida Superiora 
General de la Companyia de les Filles de la Caritat de sant Vicent de Paül. 

Continuem demanant que l’Esperit Sant ens guiï per a continuar amb els treballs de 
l’Assemblea, que amb el tema: “EPHATA: Sortir, franquejar la porta, anar cap a, 
trobar-se...” ens marcarà les prioritats per als pròxims 6 anys… dinamitzades per 
“La caritat de Crist Crucificado ens urgeix”. 
El que l’Assemblea destriarà com a essencial en aquest moment de la història, per 
a continuar el nostre servei a “les perifèries existencials” amb les persones que 
sofreixen, doncs… és una Companyia dinàmica. 

Sant Vicent crea una institució oberta al futur: “Ja veu —deia— quins han estat els 
començaments de la seva Companyia. I així, com no era llavors el que és ara, és de 
creure que encara no és el que serà quan Déu la faci arribar a l’estat en el qual la 
vol”. 
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MANRESA BEATIFICA TRES MÀRTIRS 
CAPUTXINS EN UNA CERIMÒNIA “PER LA 
RECONCILIACIÓ I LA PAU” 

 

CAPUTXINS I BISBAT DE VIC | 7 de novembre, 2021 

La basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa s’ha omplert aquest dissabte en la 
beatificació de Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de 
Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona, en el que ha estat la primera beatificació 
que es fa a Manresa i al bisbat de Vic. Durant la cerimònia, que ha estat presidida 
pel cardenal Marcello Semeraro i concelebrada per bisbes de Catalunya, s’han fet 
diverses esments a la voluntat de ressaltar el missatge dels tres màrtirs caputxins 
“per la reconciliació i la pau”. 

El moment clau ha estat el descobriment de la icona dels nous beats màrtirs, 
situada a l’absis, mentre el cardenal llegia el ritual de la beatificació, i que s’ha 
conclòs amb un aplaudiment dels 600 assistents. La imatge, obra de l’artista Laura 
Alberich, representa els tres màrtirs caputxins aixecant les mans en senyal 
d’acceptació i pregària i contemplen amb veneració la Moreneta i el seu Fill. 
Posteriorment s’ha fet la processó i veneració de les relíquies dels nous beats, la 
festivitat dels quals se celebrarà el 6 de novembre, com la resta de màrtirs 
caputxins. Amb aquests tres ja són 30 els màrtirs caputxins de Catalunya 
beatificats. 
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Els tres frares caputxins van desenvolupar a Manresa “un ministeri exemplar i 
fecund en la predicació i la guia espiritual”, ha explicat en l’homilia el cardenal 
Marcello Semeraro. “Quan va esclatar la guerra civil el seu convent va ser ocupat, 
devastat i incendiat pels milicians”, ha explicat el cardenal. Tot i que van buscar 
refugi, “van ser buscats i aviat capturats, després van ser sotmesos a cops i 
humiliacions”. “Els tres van ser executats sense cap procés, només perquè eren 
cristians, i així van acceptar amb alegria ser despullats de tot, sabent que posseïen 
uns béns millors i perennes”, ha dit Semeraro. 

El provincial dels caputxins de Catalunya i Balears, Fra Eduard Rey, ha confiat que 
la celebració sigui “una contribució a la reconciliació i la pau”. S’ha dirigit als nous 
beats amb aquestes paraules: “Jo us imagino a vosaltres avui com a actors de 
reconciliació, pregant pels qui, en aquell moment de bogeria col·lectiva, van ser els 
vostres botxins, i demanant a Déu que puguin gaudir de la pau de la seva visió 
gloriosa al costat dels qui vau ser les seves víctimes. Volem fer nostra la vostra 
pregària també, i que aquesta celebració hagi estat una contribució a la 
reconciliació i la pau”. 

“Aquesta ha estat una celebració històrica, perquè ha estat la primera beatificació 
de la nostra diòcesi de Vic de l’època moderna”, ha exposat el bisbe de Vic, Romà 
Casanova, en la seva intervenció final d’agraïment a la presència del cardenal en 
representació del Papa Francesc. De manera improvisada, el bisbe s’ha dirigit al 
cardenal amb aquestes paraules: “Digui-li al sant Pare que l’esperem aquí a 
Manresa per celebrar els 500 anys de la presència de sant Ignasi de Loiola, i digui-
li ben fort”. Ha acabat demanant que el testimoni dels beats sigui “ferment de pau, 
d’amor i reconciliació”. “La veritat no mor mai i l’amor és l’únic camí que porta a la 
vida plena”, ha afegit. 

La celebració, presidida pel cardenal Semeraro, ha estat concelebrada pel nunci 
apostòlic, així com els bisbes de Vic, Tarragona, Urgell, Sant Feliu de Llobregat, 
Girona i Tortosa, bisbes auxiliars de Barcelona, el vicari general dels caputxins, els 
abats de Montserrat i Poblet i una cinquantena de caputxins, entre d’altres. Entre 
els assistents hi han participat els alcaldes de Manresa i Sant Pere de Riudebitlles, 
així com el director d’Afers Religiosos i el comissionat de Diàleg Intercultural de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
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CONFER RENOVA LA SEVA PRESIDÈNCIA EN 
UNA ASSEMBLEA MARCADA PELS EFECTES 
DE LA PANDÈMIA 

 

LIBERTAD DIGITAL| 3 de novembre, 2021 

«El que hem viscut en aquest temps ens ha marcat, no ha estat un parèntesi a la 
nostra activitat apostòlica ni a la nostra vida com a seguidors i seguidores de 
Jesús», ha reconegut aquest dimecres María Rosario Ríos, presidenta de 
la CONFER, a l’obertura de l’assemblea general de l’organisme que congrega fins 
divendres a Madrid als representants dels religiosos espanyols. 

Han estat dos anys sense contacte físic en un esdeveniment similar, en els que 
«hem sentit desconcert, incertesa, dolor, desgast i cansament», un temps «en el 
que hem sofert i reflexionat molt» i en el que també hi ha hagut «preguntes, 
aprenentatges i descobriments profunds», va dir la presidenta, qui també va tenir 
paraules per a tots aquells que s’han quedat enrere en aquests gairebé dos anys: 
«portem en nosaltres el sofriment i la mort dels nostres germans de congregació i 
de tants germans nostres en aquest món». 

No obstant això, també hi ha hagut «signes de vida nova enmig de tota la situació 
de la pandèmia», va destacar Ríos, com «la consciència més forta de ser família», al 
costat de senyals de «gratuïtat, generositat i vida lliurada». 

https://www.confer.es/


11 de novembre, 2021 
HOREB 

564 
 

 

14 

 

Ara, els religiosos es plantegen, amb el lema que dóna títol a la seva assemblea 
general: Senyor, què vols de nosaltres? «Hem de preguntar-nos enmig d’un món 
canviant, i quan també nosaltres hem canviat amb els anys, què vol el Senyor de 
nosaltres avui», va dir la presidenta de CONFER, que deixarà en aquesta 
assemblea el seu servei en renovar-se aquest dijous els principals càrrecs de la 
institució. 

El fòrum es completa aquests dies amb dues intervencions principals a càrrec 
de Luis Ángel de las Heras, bisbe de Lleó i president de la Comissió episcopal per 
a la Vida Consagrada, i de José Rodríguez Carballo, secretari de la Congregació 
per als Instituts de Vida Consagrada, que clausurarà l’assemblea el divendres. Al 
costat d’això, els religiosos espanyols debatran sobre diverses propostes de 
millora de la seva tasca, «buscant de diverses maneres caminar junts i preguntar-li 
al Senyor sobre la seva voluntat sobre nosaltres avui», va concloure la presidenta. 
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EL PRESIDENT DE LA CONFER CONVIDA A 
LA VIDA RELIGIOSA A ESCOLTAR A ALTRES 
SECTORS DE L’ESGLÉSIA I A LA SOCIETAT 

 

ALFA I OMEGA | 5 de novembre, 2021 

Sinodalitat, intercongregacionalitat, cura, pluralitat, presència, carisma… Són 
algunes de les claus del discurs del nou president de la CONFER, el dominic Jesús 
Díaz Sariego, a la clausura de l’Assemblea General de l’entitat, que ha reunit a 
Madrid a 250 superiors generals i provincials i a diversos bisbes, entre ells, 
l’arquebisbe de Madrid, cardenal Carlos Osoro. Una intervenció que ha aprofitat 
per a convidar a la vida religiosa a escoltar a altres sectors de l’Església i també a la 
societat que està allunyada d’ella. 

«No hem d’ignorar que en el món secular el valor de la persona adquireix nous 
accents que hem d’escoltar i tenir en compte, també en el nostre procés vocacional 
vital», ha assenyalat just abans de l’Eucaristia que va tancar aquest esdeveniment. 

De la mateixa manera, i en parlar del procés sinodal que es viu a l’Església –tema 
de l’última ponència, a càrrec de José Rodríguez Carballo, secretari de la 
congregació vaticana que s’encarrega dels religiosos– ha subratllat que «el camí 
sinodal no comença ni acaba en nosaltres» i que «hem d’aprendre d’altres sectors 
de l’Església, escoltar els seus pensaments, sentir les seves experiències i palpar 
els seus sentits de sinodalidad». 

https://alfayomega.es/confer-elige-nuevo-presidente-en-una-asamblea-marcada-por-los-efectos-de-la-pandemia/
https://alfayomega.es/tag/jose-rodriguez-carballo/
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També ha demanat una major cohesió dins de la CONFER «per a servir millor a la 
vida religiosa des d’ella», que es perfili millor la missió compartida amb els laics o 
que es reformuli la col·laboració entre congregacions, de manera que es 
desenvolupi «des de baix, des de la proximitat geogràfica» i no «des d’una 
programació que vingui des d’un despatx, des de dalt». 

Així mateix, Díaz Sariego va reflexionar sobre els processos de reestructuració que 
les congregacions religioses –entre elles, la seva, l’Ordre dels Predicadors– han 
realitzat en els últims anys. En aquest sentit, ha reconegut que en aquests 
processos «no s’ha escoltat del tot els ressons de l’Esperit quan continuen 
reclamant la nostra presència en els diferents llocs, en les diferents Iglesias locals». 

Una millor reestructuració 

I ha afegit: «Una major i millor coordinació dels processos de reestructuració que 
hem realitzat ens hagués portat, sens dubte, a una major creativitat a l’hora de 
configurar les nostres decisions. Perquè hem de ser creatius no només per a 
generar noves fundacions apostòliques, sinó també per a tancar-les o transformar-
les». 

Un altre dels aspectes que ha tocat és el de la cura dels religiosos i religioses. En 
aquest camp, ha posat l’accent a la necessitat de cuidar amb més atenció a totes 
les generacions, però sobretot «a la generació intermèdia», sobre la qual «recau el 
major pes i responsabilitat en aquests moments». 

Durant l’Assemblea General de la CONFER, els superiors i superiores han avançat 
en l’elaboració d’un projecte «per a l’enfortiment i la viabilitat de la CONFER al 
servei de les congregacions religioses a Espanya. 

«L’àmplia representativitat de la CONFER, la seva presència en tot el territori i la 
seva capacitat de treballar en xarxa, la converteixen en una plataforma idònia per a 
crear i propiciar espais de reflexió compartida, de formació, d’acompanyament i, de 
ser canal per a fer arribar les ajudes i suports que cada Congregació pugui estar 
necessitant», va dir la presidenta sortint, Mariña Ríos, en presentar el pla. 
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LOURDES PERRAMON: “LA VIDA RELIGIOSA 
ÉS ESSENCIALMENT SINODAL” 

 

CATALUNYA CRISTIANA |5 de novembre,2021 

La manresana Lourdes Perramon, superiora general de les Germanes Oblates, 
concedia la primera entrevista com a nova vicepresidenta de la Conferència 
Espanyola de Religiosos (Confer) al programa Sense distància de Ràdio Estel. En 
aquesta conversa, la religiosa catalana reflexiona sobre els reptes de la vida 
religiosa en el moment actual. 

Què suposa la seva nova responsabilitat? 

D’entrada, és un gran repte. Assumir un servei sempre té aquesta part de repte, de 
desafiament, però alhora és un servei i una oportunitat de viure d’una manera 
activa la corresponsabilitat eclesial. Moltes congregacions, durant molts anys, ens 
beneficiem dels serveis de la Confer i també arriben moments en què cal ser a 
dintre de manera més compromesa. És un treball en equip i una dinàmica molt rica 
que viurem, a partir d’ara, com una nova experiència. 

En quin moment es troba la vida religiosa? 

Jo crec que la vida religiosa es troba en un moment profund de recerca. D’alguna 
manera forma part constitutiva de la vida religiosa estar sempre en aquesta 

https://www.hermanasoblatas.org/
https://www.confer.es/
https://www.confer.es/
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dinàmica d’escolta de la realitat i, a partir d’aquí, descobrir una mica el lema de 
l’assemblea general que vam celebrar: “Senyor: què vols de nosaltres avui?” potser 
aquesta recerca es fa més profunda o necessària en un moment de profunda 
renovació i de canvi: externament, perquè tots som conscients que la realitat 
canvia molt ràpidament i la pandèmia ens ha posat davant molts reptes, i també 
internament. No només és un tema numèric, tot i que certament les xifres i les 
edats també posen davant la necessitat de molts replantejaments. 

Quina és l’aportació de la vida religiosa al camí sinodal que hem encetat? 

La vida religiosa, a part de tot el que és la participació activa del que seran els 
diferents espais de diàleg i de debat, em sembla que el que pot aportar és la seva 
pròpia experiència. La vida religiosa és essencialment sinodal, des de la seva 
constitució en la vida comunitària, des de la pertinença a les congregacions... 
sempre hem funcionat amb una recepta compartida, amb una profunda igualtat. Jo 
crec que aquesta experiència que desitgem per a tota l’Església em sembla que la 
podem aportar com  un recorregut viscut i, per tant, com a recorregut possible. 

Què diu la vida consagrada als homes i dones del nostre temps? 

A la societat actual hi ha un gran desconeixement del que és la vida religiosa. 
Potser algunes congregacions són més conegudes pel que fan, però no sé si la 
gent pot arribar a captar el que és la vida religiosa. Crec que vivim un moment en el 
qual es fa necessari aquest coneixement més profund. A la societat hi ha una gran 
recerca de sentit, d’espiritualitat, de valors... la vida consagrada ofereix un espai on 
viure això amb sentit, amb felicitat. Aquest seria el gran repte: donar a conèixer la 
vida consagrada en el que és, més que no pas en el que fa. 

Assemblea General 

Durant l’Assemblea General de la Conferència Espanyola de Religiosos (Confer), 
els superiors majors han escollit el dominic asturià Jesús Díaz Sariego nou 
president i Lourdes Perramon Bacardit, religiosa oblata, vicepresidenta. Nascuda a 
Manresa l’any 1966, Perramon és superiora general de les Germanes Oblates 
des del 2013. Abans d'aquest nomenament dirigia el Lloc de la Dona, al Raval de 
Barcelona, un espai d’acollida i promoció per a dones que es troben en contextos 
de prostitució. 

https://www.confer.es/149/activos/texto/wcnfr_pdf_3018-25ElLwEMKU9EFMIt.pdf
https://www.confer.es/418/activos/texto/6541-biografia_jesus-antonio-diaz-sorriego.pdf
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La XXVII Assemblea General de la Confer s’ha celebrat a Madrid del 3 al 5 de 
novembre amb el lema Senyor: què vols de nosaltres avui? A banda dels càrrecs de 
president i vicepresidenta, han estat escollits quatre vocals per al Consell 
General: Lorenzo Maté, benedictí; Aurelio Cayón Díaz, religiós dels Sagrats 
Cors; Fernando García Sánchez, salesià, i Eva M. Martínez, esclava carmelita de la 
Sagrada Família. 
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ES CREA UNA NOVA ‘UNITAT DE DOL’ A 
SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA 

SANT JOA DE DÉU| 4 de novembre, 2021 

L’Obra Social SJD ha finançat una nova ‘Unitat 
de Dol’ a Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida que vol oferir a la població una atenció 
completa i especialitzada, de manera pública i 
gratuïta, en tots aquells processos que tenen a 
veure amb la persona en situació de dol. 

Malgrat que el dol no és considerat com un 
trastorn mental ni una patologia, és un dels 
esdeveniments més estressants en la vida 
d’una persona, i consegüentment representa 
un factor de risc en el seu desenvolupament, 
que pot afectar tant la seva salut mental com la 
física. 

Dol, tema tabú 

La manera com la societat afronta el tema de la 
mort, és una de les principals dificultats en el 
procés d’elaboració del dol. Actualment, el 
terme “mort” és considerat com un 
autèntic tabú i, conseqüentment, el dol també. 
La gran majoria de persones tenen poques 
oportunitats de parlar i amb molta freqüència 
s’allunyen del context i moments en què una 
pèrdua, fins i tot d’un familiar pròxim, es 
produeix. 

Àmbits d’actuació 

 Dol infantojuvenil: En col·laboració amb el 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ) de SJD Terres de Lleida, acompanyaran 
aquest grup de població més vulnerable i 
sensible en aquest procés. 

 

 

 

https://www.sjd-lleida.org/
https://www.sjd-lleida.org/
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 Suport a processos de dol en la pròpia 
institució: Oferir acompanyament i suport en 
situacions complexes que afecten persones i 
professionals dels centres i serveis 
de SJD Terres de Lleida. 

 Sensibilització/Visualització: Suport en escoles, 
institucions… des del vessant de l’orientació en 
relació amb el procés de dol de l’alumnat, com 
en la formació en dol, etc. 

 Formació/Docència i Recerca: Establir una línia 
de recerca en dol i oferir recursos per donar 
eines especialitzades en aquest context 
(nombre d’estudis en dol en els que es 
participa, registre activitats de recerca, etc). 

L’objectiu d’aquesta unitat és millorar 
l’acollida, el suport, l’assessorament i 
acompanyament de les persones en procés de 
dol per la pèrdua d’una persona propera, les 
seves famílies i el seu entorn més pròxim. 

L’equip de professionals de la Unitat de Dol 
de SJD Terres de Lleida, està format per 
Montse Esquerda, Ester Castan, Clàudia Torres 
i el Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa 
(Natàlia Méndez i Àngela Muñoz). 
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PRESENTACIÓ D’ACUB ÀMBIT CULTURAL 

DE BENEDICTINES 

 

BENEDICTINES | 11 d’octubre, 2021 

Després d’un any de funcionament intern i amb les mesures sanitàries contra la 
covid19 suavitzades, té lloc l’acte de presentació d’ACUB Àmbit Cultural de 
Benedictines, entitat fundada pels monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant 
Benet de Montserrat per la gestió i difusió del seu patrimoni documental, històric 
i cultural. 

L’acte tindrà lloc el dijous 11 de novembre de 2021 a les 19 h del vespre, a 
l’església del monestir de Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí 55, Sarrià) i comptarà 
amb la participació de: 

 Mare Maria del Mar Albajar, presidenta de l’ACUB i abadessa del monestir de Sant 
Benet 

 Mare Esperança Atarés, vicepresidenta de l’ACUB i abadessa del monestir de Sant 
Pere de les Puel·les 

 Sra. Almudena Gutiérrez, vicepresidenta de l’Associació de Professionals de 
l’Arxivísitica i la Gestió Documental de Catalunya 
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 Dr. mn. Robert Baró, secretari del Secretariat d’Arxivers Eeclesiàstics de Catalunya 
i canonge arxiver de la Catedral de Barcelona 

 Dra. Núria Jornet-Benito, professora de la Universitat de Barcelona 

 Dra. Irene Brugués, directora tècnica i arxivera de l’ACUB 

 

Activitat lliure amb aforament limitat. Podeu reservar el vostre lloc enviant un 
correu a acub.mbc@gmail.com.                                                                            

És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment.   
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LES CAPUTXINES FAN LA 13ª EDICIÓ DE LA 
‘FORMACIÓ EN EL CARISMA. UN REPTE 
SEMPRE NOU’ 

 

CAPUTXINES DE LA MARE DEL DIVÍ PASTOR| 2 de novembre, 2021  

Enguany hem donat inici a la formació en el carisma en la seva tretzena edició. Per 
a aquesta ocasió s’ha escollit un format semipresencial. 

Els dies 14, 15 i 16 d’octubre vam tenir l’oportunitat de començar la formació. Les 
següents jornades formatives estan programades per a desenvolupar-se de 
manera virtual un dia al mes durant els mesos de novembre, gener, febrer i març; el 
mes d’abril, els docents que participen a la formació, tindran un dia per a preparar 
un treball que presentaran de manera presencial el 25 de maig. 

Per a les primeres jornades de formació presencial ens desplacem al noviciat de 
Pallejà, ambient idoni per a reflexionar, compartir, orar i aprofundir a l’espiritualitat 
pròpia del nostre carisma fundacional. Des de Pallejá, el divendres 15 d’octubre, 
ens desplacem cap a Igualada, terra natal del nostre fundador, i allí aprofundim a la 
pedagogia tousiana. A la tarda ens dirigim a Capellades, Casa Bressol de la 
Congregació, on vam poder visitar la casa i capelleta del Pilar, lloc en el qual es van 
instal·lar les nostres primeres germanes. En el col·legi ens endinsem en la 
iconografia de la “Divina Pastora” i, com a signe d’esperança, plantem un plançó 
del llorer que va plantar en aquesta casa el Beat José Tous. Tornant al noviciat ens 
centrem en el coneixement de la primera germana i educadora de l’Institut, la Mare 
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Remedio Palos. Concloem els tres primers dies de formació amb una emotiva 
eucaristia presidida per fra Francisco Sánchez. 

Ressonàncies dels participants: 

-“Acudir a la cita de CarisMaDiPa-13 ha estat una experiència enriquidora en tots 
els sentits: espiritual, pedagògica i vivencial. 

Ha estat molt valuós per a nosaltres conèixer més a fons la pedagogia tousiana i 
sentir que és tan actual i aplicable als nostres centres, com va poder ser a les 
primeres escoles. És enriquidor aprendre de l’esperit lliurat de les germanes màrtirs 
i aprofundir en la imatge, sempre senzilla, de la nostra Divina Pastora. Igual que, 
passejar pels carrers d’Igualada o Capellades, visitant les escoles i llocs on el Pare 
José Tous va deixar una petjada inesborrable que arriba als nostres dies. 

Conviure amb altres docents ens ha permès compartir experiències i recursos i, 
entre moments de treball, s’han colat anècdotes, confidències i vivències que 
sempre recordarem. 

Vull destacar també el treball de les germanes de la casa de Pallejá, tan servicials i 
atentes: ens han cuidat com a autèntiques mares. 

Agraïdes a les germanes Janneth, Aura Mª i Luisa que han preparat amb tant 
d’afecte, cura i treball els continguts d’aquesta cita, i les successives “trobades 
digitals” que encara estan per arribar” (Antonia García i Ana Yelo – MDP Cieza). 

-“L’acolliment per part de la comunitat de les germanes va ser més que excel·lent. 
A més, com a grup, crec que es va crear una molt bona dinàmica de treball i penso 
que és molt positiu que diferents professors de diversos col·legis MDP es trobin i 
puguin reflexionar junts sobre el caràcter propi i els orígens dels nostres col·legis. 
Personalment, m’he sentit cuidada i benvolguda per part de tota la comunitat. 
Moltes gràcies” (Bàrbara Pons – MDP Capellades). 

-“La meva estada durant la formació en el carisma va ser una agradable 
experiència. Vaig tenir l’oportunitat de rebre el testimoniatge de les germanes 
Luisa, Aura Mª i Janneth, que van posar tot de la seva part per transmetre’ns la 
Pedagogia Tousiana i ajudar-nos a entendre encara més el significat de treballar 
en els col·legis Mare del Diví Pastor. 

També, va ser agradable compartir uns dies amb companys i companyes d’altres 
escoles de la nostra congregació amb els que vam poder conèixer-nos i compartir 
experiències millorant les relacions entre els professionals que formem part dels 
nostres col·legis” (Jordi Torrabadella – MDP Igualada) 
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AGRAÏMENT I COMIAT DE LES 
FRANCISCANES MISSIONERES DE LA 
IMMACULADA CONCEPCIÓ DE LA 
GARRIGA 

 

FRANCISCANES MISSIONERES IMMACULADA CONCEPCIÓ  |30 d’octubre, 2021  

Dissabte, 30 d’octubre, aniversari de la professió religiosa de la nostra Mare 
fundadora María Ana Ravell Barrera i les seves tres companyes, al 1859,  va ser el 
dia escollit pel rector de La Garriga, Mn. Santi Collell, per agrair a la Congregació 
els 162 anys de dedicació al poble de La Garriga, d’on vam haver de retirar-nos 
per manca de germanes, que poguessin seguir l’obra que allà dúiem a terme. 

A l’Eucaristia de las 19 h, ens vam reunir divuit germanes, juntament amb tota la 
feligresia que va acudir a la celebració, i a compartir l’homenatge que la parròquia i 
el poble ens feia. Va ser molt emotiu i entranyable. Per a nosaltres, la casa mare de 
La Garriga sempre serà un referent en les nostres vides. 

Gràcies Mn. Santi, i gràcies a tots els qui ens van voler acompanyar en aquells 
moments tan significatius per a nosaltres, franciscanes missioneres de la 
Immaculada Concepció. 
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2ª EDICIÓ DE ‘CAMPANYA + HOSPITALIDAD: 
CAMINO DE ESPERANZAS COMPARTIDAS’ 

 

CONFER |29 d’octubre, 2021   

El pròxim 28 de novembre tindrà lloc la segona edició de la campanya “+ 
hospitalidad”, que durarà fins al 5 de desembre. Enguany vol aprofundir en la 
comprensió de l’hospitalitat com un camí d’esperances compartides. 

L’hospitalitat és realment un signe d’esperança i de trobada, per això volem 
aprofitar aquest temps d’advent per a aprofundir en aquelles experiències 
d’acolliment que ens revelen a un Déu encarnat que s’acosta i es fa company de 
camí. 

Des del Consell Assessor de CONFER Migracions s’entén l’hospitalitat com un 
signe profètic, una virtut a proposar i potència a les nostres comunitats. Amb 
aquesta campanya es fa una crida a les nostres comunitats religioses i a tota la 
societat civil per a: 

– Promoure una cultura de l’hospitalitat entre nosaltres, i envers els nostres 
germans i germanes migrants i refugiades. 

– Discernir i apostar per una espiritualitat i cultura de l’hospitalitat fonamentada en 
l’Evangeli, l’acolliment i la defensa dels drets. 
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– Comprometre’ns amb els acompanyaments personals i comunitaris que facilitin la 
integració de les persones migrants i refugiades en la societat. 

– Frenar i desmuntar discursos d’hostilitat. 

Per a parlar sobre tots aquests temes, el pròxim 17 de novembre a les 17.00 
hores tindrà lloc un diàleg amb Cristina Manzanedo, Advocada i especialista en 
migracions. Podrà seguir-se a través del nostre canal de Youtube. 

Per accedir al díptic de la campanya cliqueu sobre el següent enllaç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZOwIhpYXoFmzEuNBrVqENg
https://www.confer.es/que_hacemos/recursos/31/2021
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EL PAPA NOMENA NÚRIA CALDUCH 
CONSULTORA DE LA CONGREGACIÓ PER LA 
DOCTRINA DE LA FE

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 29 d’octubre, 2021  

Nou nomenament pontifici per a la religiosa catalana Núria Calduch-Benages. 
Aquest divendres s’ha fet públic el seu nomenament com a consultora de la 
Congregació per la Doctrina de la Fe, un dels organismes més rellevants de la 
Santa Seu. Calduch és també des del mes de març la primera dona nomenada pel 
Papa secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. 

La Congregació per la Doctrina de la Fe és l’òrgan vaticà responsable de promoure 
i custodiar la fe, i també s’ocupa de les qüestions i denúncies que afecten la 
disciplina eclesiàstica dels capellans. I està presidit pel cardenal i jesuita 
mallorquí Lluís Ladaria. 

Els darrers anys s’han nomenat diversos catalans consultors de la cúria vaticana, 
entre ells el filòsof i teòleg Francesc Torralba a Cultura; el teòleg i sacerdot Xavier 
Morlans a Nova Evangelització; Manuel Nin, monjo de Montserrat i bisbe a Atenes, 
a la comissió de Litúrgia de la Congregació per les Esglésies Orientals; el també 
monjo de Montserrat i president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma, Jordi-
Agustí Piqué, a la Congregació de les Causes dels Sants, Jaume González Padrós, 
membre del Centre de Pastoral Litúrgica, a la Congregació per al Culte Diví; i més 
recentment Daniel Arasa com a consultor del Dicasteri per a la Comunicació. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/29/0702/01498.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-nuria-calduch-primera-secretaria-comissio-biblica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/63797
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/liturgista-gonzalez-padros-nou-consultor
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-nuria-calduch-primera-secretaria-comissio-biblica
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Calduch-Benages (Barcelona, 1957) és membre de les missioneres de la Sagrada 
Família de Natzaret. Forma part de la comissió bíblica, de caràcter divulgatiu, des 
de 2014. Doctora en Sagrada Escriptura, és una de persones més reconegudes en 
l’àmbit bíblic i una de les poques dones que han guanyat una càtedra a la Pontifícia 
Universitat Gregoriana de Roma. És professora convidada al Pontifici Institut Bíblic. 
El 2008 va ser cridada a participar com a experta en el Sínode sobre la Paraula de 
Déu. El 2016 el papa Francesc va crear una Comissió d’Estudi sobre el Diaconat de 
la Dona, formada per 13 membres, entre els quals Núria Calduch-Benages. És 
membre de l’Associació Bíblica de Catalunya, l’òrgan col·legial de la Conferència 
Episcopal Tarraconense per a l’apostolat bíblic al nostre país. Ha publicat una 
dotzena de llibres i és autora d’uns 250 articles, científics i divulgatius. Ara fa un 
any va publicar Sant Pau i les dones, el tercer volum d’una trilogia dedicada a les 
dones en la Sagrada Escriptura (Claret, 2020). 

A continuació, podeu veure l’entrevista que Catalunya Religió va fer a Núria 
Calduch-Benages a Roma, amb motiu del nomenament de la renúncia de Benet 
XVI. Aquí l’experta biblista apuntava alguns reptes en l’àmbit bíblic i teològic, entre 
els quals, el paper de la dona a l’Església: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/papa-nomena-nuria-calduch-membre-pontificia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/papa-nomena-nuria-calduch-membre-pontificia
http://www.unigre.it/Prof/calduch/upload/CVScientifico.pdf
http://www.unigre.it/Prof/calduch/upload/CVScientifico.pdf
http://www.unigre.it/Prof/fmw/framework_it.php?adg_utente=228&adg_pgm=201
http://www.unigre.it/Prof/fmw/framework_it.php?adg_utente=228&adg_pgm=201
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-nuria-calduch-primera-secretaria-comissio-biblica
https://www.claret.cat/ca/llibre/SANT-PAU-I-LES-DONES-849136283
http://www.catalunyareligio.cat/articles/37529
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📰 L’URC INFORMA!  

Properament… 

 

 

 

RECÉS D’ADVENT 

Dissabte, 4 desembre 

El proper dissabte 4 de desembre, al 
matí, la Unió de Religiosos de 

Catalunya convida els membres de 
la vida religiosa a un recés d’Advent 

que es farà en format en línia a 
través de l’aplicatiu Zoom. 

El germà marista Lluís Serra serà el 
conductor de la trobada amb el 

nom: “Advents inesperats”. 

MÉS ENDAVANT S’INFORMARÀ 
DELS HORARIS I DEL 

PROCEDIMENT PER INSCRIURE’S* 

 
 

 
LLUÍS SERRA 

MARISTA 
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JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

VIDA RELIGIOSA I SINODALITAT 
 

PAS 1 

Inscripcions: Unió de Religiosos de 
Catalunya. Correu electrònic: 

urc.info@gmail.com Tot indicant el nom 
i cognoms de la persona o persones 

participants i la institució a la que 
pertanyen. 

 

 PAS 2  

Pagament 20 €: Ingrés o transferència 
bancària al número de compte de “la 
Caixa”IBAN: ES 37 2100 3040 0622 

0034 0826 Indiqueu el nom i el cognom 
de la persona que s’hi inscriu i al costat 

les lletres BIC 

 

Data: dissabte, 15 de gener, 2022 

Hora: 9.45-13.30 i de 15.15-17.15 

Lloc: Salesianes -Col·legi Santa Dorotea 
(Passeig Sant Joan Bosco, 24 -Barcelona 

 

 
 

LUISA BERZOSA 

FILLES DE JESÚS 

 
VÍCTOR CODINA 

JESUÏTES 
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📰 RECULL DE PREMSA 

 

“Les dones víctimes de tràfic volen treballar 
i una vida digna” 

 
EL PUNT AVUI (MAYTE PIULACHS | 8 de novembre, 2021  

L’ entitat religiosa Adoratrius va crear el 2002 el programa Sicar cat per atendre 
víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH), especialment dones obligades a 
prostituir-se, a Catalunya. En aquests vint anys, Sicar cat ens ha ensenyat la 
desprotecció que pateixen aquestes persones, un nou vocabulari, foragitant 
l’expressió “trata de blancas” (“No tot són dones ni blanques”, recorden als 
despistats periodistes), i ha participat en grups de treball i projectes europeus i 
estatals per acollir aquestes dones i nenes enganyades i vexades, així com per 
impulsar reformes legislatives per protegir-les millor. 

Com ha evolucionat el programa Sicar cat després de vint anys d’atenció de 
víctimes de tràfic d’éssers humans? 

El 2002, el programa neix com una necessitat, un projecte petit d’atenció de 24 
hores. Adoratrius a Catalunya tenia altres projectes i llavors no hi havia res enlloc 
per atendre aquestes víctimes, i la policia ens va demanar que les acollíssim. I el 
programa va anar creixent a mesura que hi havia necessitats d’aquestes persones i 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2052709-les-dones-victimes-de-trafic-volen-treballar-i-una-vida-digna.html
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que no hi havia cap recurs públic ni cap entitat que hi donés resposta. Fins al 2009 
vam fer places residencials i vam anar buscant aliances amb altres entitats de tipus 
legal i per poder atendre de manera integral aquestes persones. El 2009 
Adoratrius fa l’aposta d’obrir una oficina de serveis per poder oferir una atenció 
integral a aquestes persones, tot a poc a poc. Primer el servei jurídic, l’atenció 
social, el servei laboral. Anàvem construint a mesura de les seves necessitats… I 
l’any que ve farem vint anys. 

Quins serveis tenen? 

Sicar cat té dues grans potes: una és l’atenció integral de les dones i una altra són 
les relacions institucionals i d’incidència. Tot l’equip som 23 persones i a l’atenció 
integral som quinze professionals. I hi tenim quatre serveis: el jurídic, amb tres 
advocades; el servei educatiu, amb educadors i educadores socials que 
acompanyen en el dia a dia les dones; el servei de salut integral, amb una psicòloga 
i on també es tracta la part terapèutica i de recuperació emocional i psicològica, i el 
servei sociolaboral, amb dues treballadores socials i una integradora. 

D’on els arriben les víctimes? 

L’oficina de serveis va ser un gran canvi, també pel que fa a l’equip de 
professionals que hi treballen. L’any passat vam atendre prop de 200 persones a 
Catalunya. Ens arriben de la policia, de recursos públics com la unitat municipal de 
Barcelona contra el tràfic de persones, d’entitats socials, hospitals o de la 
Generalitat, amb qui tenim places en conveni, i tenim aliances a tot el territori de 
Catalunya. Tenim 30 places residencials i moltes atencions les fem de manera 
ambulatòria. I des de la xarxa d’Adoratrius tenim un punt important i que ens 
diferencia d’altres entitats, que és que si per motius de risc la persona ha de sortir 
del territori, tenim la manera interna de poder fer que marxi de Catalunya a un altre 
lloc de l’Estat espanyol, o a la inversa. Primer de tot cal que tinguin un lloc segur i 
confidencial per poder fer l’acompanyament. 

Quines víctimes atenen? 

Per missió de l’entitat Adoratrius, tots els projectes són orientats a dones en 
diferents situacions de vulnerabilitat, i en aquest cas atenem dones i unitats 
familiars víctimes de tràfic amb diferents finalitats d’explotació. Segons les Nacions 
Unides, el tràfic de persones afecta més d’un 70% de dones i nenes. 

I els menors? 

La majoria dels que atenem són fills a càrrec de la víctima. Treballem amb les 
dones i les seves famílies des d’un enfocament de drets humans, perquè el que han 
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patit és una violació dels seus drets, i les acompanyem amb perspectiva de gènere 
i bon tracte. Els nens també cal atendre’ls perquè han patit amb tot el que han vist, 
o han nascut en el trajecte o són usats per coaccionar la mare. 

A vegades són fruit de violacions. 

Les mares van amb els seus fills sempre. El que fem és ajudar-les perquè puguin 
establir un vincle amb ells i acompanyar-les en la marentalitat. Són persones que 
s’estan recuperant elles mateixes i els nens necessiten també aquesta atenció. 
Posem la mirada en el fet que s’han de recuperar les mares i els nens, i a vegades 
no és fàcil. La unitat familiar ha d’enfortir-se i tirar endavant. En casos molt 
puntuals, hem treballat perquè mares i fills segueixin junts i no siguin separats, 
perquè tots dos són víctimes. 

I l’origen de les víctimes? 

Al principi de tot del programa ateníem moltes persones de l’est d’Europa. Això ha 
anat canviant. Hi va haver un temps que la majoria eren dones africanes, de 
Nigèria. En un altre moment, eren dones asiàtiques, de la Xina, després del 
Vietnam. Darrerament, moltes persones de l’Amèrica Llatina, com Veneçuela, 
Colòmbia. Anem observant canvis, però això no vol dir que les tendències globals 
estiguin canviant, sinó que és el que rebem nosaltres. 

Coneixem l’explotació per a la prostitució. Quines finalitats més hi ha, en el tràfic de 
persones? 

La majoria de dones que ateníem fins ara eren víctimes de tràfic de persones amb 
finalitat d’explotació sexual. Ara també incidim perquè es puguin visibilitzar altres 
formes d’explotació perquè estan infradetectades, com ara el matrimoni forçat, 
l’explotació en servei domèstic, que és molt difícil de detectar perquè no són al 
carrer, o per a la comissió de delictes. 

Com es detecten aquests casos? 

A vegades és la víctima que fuig d’aquell espai. La dona troba la manera de sortir-
ne, fuig i ho denuncia o busca ajuda. 

 

CONTINUA LLEGINT: AQUÍ 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2052709-les-dones-victimes-de-trafic-volen-treballar-i-una-vida-digna.html
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 “A la Bíblia, els exiliats i els empresonats són 
els bons” 

 

EL PUNT AVUI (MIREIA ROURERA) | 6 de novembre, 2021  

La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat ha distingit amb el premi Abat 
Marcet de llibre religiós en llengua catalana Els empresonats i exiliats de la Bíblia 
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat), del frare Jordi Cervera, una obra 
divulgativa que explica les històries dels personatges bíblics que han passat per la 
presó o l’exili (Josep, Moisès, David, Elies, Jeremies, Joan Baptista, Maria, Josep, 
Jesús, Pere, Pau, Siles...) perquè han desafiat el sistema social, polític i religiós 
establert. La Lliga Espiritual considera l’obra “oportuna” i remarca que “empatitzant 
amb les vicissituds” dels personatges bíblics “il·luminem esperançadament les 
nostres”. Jordi Cervera –diplomat en ciències empresarials per la UB, doctor en 
sagrada escriptura, professor de la Facultat de Teologia i membre de l’Associació 
Bíblica de Catalunya–, amb la seva obra, posa el dit a la nafra. 

http://admin.elpunt.cat/societat/article/2053441-a-la-biblia-els-exiliats-i-els-empresonats-son-els-bons
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El jurat del premi Abat Marcet remarca en parlar del seu llibre una frase que surt en 
la seva introducció: que la Bíblia és un llibre sense data de caducitat. 

I així ho crec: la Bíblia avui continua sent interpel·ladora de les consciències i no pas 
neutralitzadora. 

Vostè també diu que la Bíblia “despulla hipocresies, proclama injustícies, desvetlla 
consciències i assenyala amb el dit l’arbitrarietat dels poderosos”. 

Són frases molt pensades, telegràfiques, però que resumeixen d’una manera 
incisiva una cosa: que la Bíblia sacseja consciències. Aquesta és la pretensió del 
llibre, intentar sacsejar consciències o fer un clam, si vols subtil, perquè el llibre és 
molt subtil però molt clar, des dels àmbits eclesials a una realitat de país i catalana. 
Diguem que si les autoritats de l’Església no poden fer aquest clam, la 
responsabilitat recau en les bases, que estem més alliberats. 

Precisament el seu llibre és de les poques veus de l’Església que han denunciat, de 
manera subtil, la situació dels presos polítics i exiliats catalans. 

Els dirigents i les autoritats de l’Església, les autoritats en general, estan 
condicionats per, i ho dic en el bon sentit, una “diplomàcia de relacions”. Per contra, 
els que formem la base som més lliures. Jo vinc dels Caputxins de Sarrià, on 
sempre hi ha hagut una opció clara pel país, per la llengua, i sempre hem dit les 
coses bastant clares. Aquest discurs és el que jo he viscut; el meu entorn eclesial 
ha viscut aquesta reivindicació. Doncs bé, a Sarrià, poc després dels 
empresonaments dels polítics i de l’exili d’una altra part dels polítics 
independentistes, es va iniciar un grup de pregària, un grup que cada dimecres ha 
estat fidel pregant pels empresonats. Cada dimecres! Això és significatiu, oi? És 
una feina discreta que no surt als mitjans, i per això hi ha gent que es pensa que 
l’Església no ha dit res. És veritat que de manera generalitzada no es deia res, però 
sí que des de les bases es deien coses i s’actuava. 

El seu llibre és valent? 

No hi havia pensat, que fos valent. La veritat és que vaig començar a escriure el 
llibre enmig de la pandèmia, quan estàvem confinats, que per a mi va ser una de 
les èpoques més intenses de concentració i de treball, d’aprofundiment i de 
pregària. Jo faig molts articles d’investigació per a publicacions acadèmiques; 
aleshores vaig començar a escriure aquest llibre per sortir una mica del format 
acadèmic, per donar-me una mica d’aire, i també perquè vaig pensar que tocava dir 
alguna cosa sobre el que estava passant amb els presos i exiliats. De fet, ja en les 
meves homilies sempre hi he anat fent referència i he introduït petits apunts sobre 
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els fets polítics que passaven a casa nostra: quan hi havia empresonaments, quan 
hi va haver el judici..., jo feia una relectura dels textos de la missa dominical amb 
petits i discrets accents. 

En les homilies dels diumenges, diu? 

Sí. Si un va llegint les meves homilies durant aquest temps, podrà fer un recorregut 
dels esdeveniments, no perquè els citi explícitament, sinó perquè hi faig al·lusió 
subtilment. Això mateix és el que he procurat en el llibre: dir les coses, però ser 
elegant i subtil, perquè aleshores encara són més atractives. Aquest llibre ha estat 
plasmar el que jo, en petits flaixos, ja anava fent davant la no resposta general. No 
sabia si el que escrivia tindria resposta editorial, però escrivint el llibre em vaig 
quedar tranquil, sabent que havia fet el que havia de fer. Volia compartir i compatir, 
patir interiorment, el procés dels empresonats i exiliats. En el llibre jugo molt amb el 
llenguatge penitenciari. 

Com? 

Intencionadament, tradueixo els esdeveniments d’aquests personatges bíblics al 
llenguatge penitenciari actual. Per exemple, dic que “a Pau li van fer una 
conducció” i que “sant Pau, a Roma, va tenir una llibertat semivigilada”. Jugo amb 
el llenguatge penitenciari per ajudar a entendre la realitat penitenciària que van 
viure els presos bíblics i, alhora, els nostres presos polítics. 

Els personatges bíblics de què vostè parla pateixen persecució, com els presos 
polítics catalans i exiliats. En un capítol, per exemple, parla de “Pere i Joan, 
detinguts per accions i discursos agitadors”. En un altre, parla d’un personatge 
bíblic que és condemnat per “lleis injustes i arbitràries”. 

En el llibre, hi ha diversos nivells de missatge. Aquest n’és un: tots els empresonats 
i exiliats de la Bíblia viuen l’empresonament i l’exili fruit de les arbitrarietats dels qui 
exerceixen el poder.  

Aquest missatge és evident. Però, simultàniament, i això ho dic d’una manera molt 
simple, aquests personatges empresonats i exiliats són els bons de la pel·lícula, són 
els protagonistes de la història bíblica. I aquí hi ha un missatge amb una intensitat 
molt gran que, si vols, podem traduir d’una altra manera: els vençuts, els derrotats, 
els humiliats, acaben guanyant. 
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...? 

A veure, el missatge és molt subtil: la Bíblia hebrea i la Bíblia cristiana, l’Antic 
Testament i el Nou Testament, tenen el mateix missatge: que els vençuts són al 
final els que guanyen. I dins del nostre context cristià diem que per arribar a la 
resurrecció has de passar per la passió, la creu i la mort; pel patiment, per la 
dificultat. Jo proposo llegir cristològicament aquests esdeveniments. La presó, el 
judici, la humiliació, la revenja... Tot això s’ha de poder convertir en bons fruits. 

Vostè, quan parla dels presos i exiliats de la Bíblia, diu que aquestes situacions no 
enfosqueixen les seves trajectòries. Com en el cas dels presos i exiliats catalans? 

Al final del llibre, després d’anar parlant dels diversos personatges que passen per 
la presó o l’exili, hi ha un resum i hi ha una conclusió: que els empresonats, la 
majoria, acaben malament humanament. L’únic que acaba bé i esdevé líder és 
Josep, perquè el seu relat és un relat èpic, però la resta acaben humanament 
malament. El detall més clar el tenim en el profeta Jeremies: primer, empresonat, 
racionat de pa, sotmès a càstigs i infortunis; després, exiliat a Egipte, i, finalment, 
desaparegut. Però mireu: en la tradició jueva, alguns dissabtes a l’any llegeixen el 
rotlle del profeta Jeremies i tota la seva vida, i en la nostra tradició cristiana llegim 
el profeta Jeremies i després diem “paraula de Déu; us lloem, Senyor!”. Per tant, 
humanament, han estat uns derrotats, però el seu missatge ha perviscut segles i 
segles. Passa també amb Jesús. 

I amb Pau de Tars. 

A sant Pau el tenim a Cesarea dos anys empresonat, Joan amb ell, fins que al final 
apel·la a Cèsar. El porten a Roma i desapareix. La tradició diu que el van matar. Un 
derrotat, per tant, una víctima de l’engranatge de l’imperi romà, una víctima més. 
Doncs han passat més de 2.000 anys i cada diumenge a missa es fa una lectura de 
la “carta de sant Pau a...” És el portaveu del cristianisme primitiu. És a dir, que ha 
acabat guanyant. No com nosaltres voldríem que es guanyés, però el seu missatge 
ha perviscut. I aquí és on hi ha la intencionalitat del llibre: dir que potser sí que són 
uns derrotats, però que acaben guanyant a la manera que Déu vol que guanyin. Hi 
ha un altre detall i és que, quan jo escrivia sobre els personatges bíblics, tenia al 
cap escenes del procés. 

 

 

CONTINUA LLEGINT: AQUÍ 

http://admin.elpunt.cat/societat/article/2053441-a-la-biblia-els-exiliats-i-els-empresonats-son-els-bons.html?ItemId=2784&tmpl=print
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