Les abadesses catalanes mostren “el rebuig per la
sentència”
Dij, 17/10/2019 per Catalunya Religió

Les abadesses i priores dels monestirs catalans expressen la seva “tristor” i
“rebuig per la sentència” d’aquest dilluns del Tribunal Suprem. Les responsables
de cinc comunitats femenines de Catalunya han difós un breu comunicat conjunt
per expressar la seva oposició a les condemnes dels líders socials i polítics
sobiranistes i demanar “que es respecti la veritat, es treballi pel diàleg i es cerqui
sempre la pau”.
El text també ofereix el “suport a les persones empresonades i a les seves
famílies”.
El text està recolzat per les abadesses de Sant Pere de les Puel·les, Esperança
Atarés, de Sant Benet de Montserrat, M. del Mar Albajar, de Santa Maria de
Vallbona de les Monges, Núria Camprubí, i les priores de Sant Daniel de Girona,
Assumpció Pifarré, i Santa Maria de Valldonzella, Núria Illas.
El setembre de 2017 les abadesses cistercenques i benedictines van fer per
primera vegada un comunicat conjunt protestant per les detencions del 20 de
setembre i mostrant “el rebuig a l’ús de la força i a la vulneració dels drets del
govern i del poble català”. Després de l’1 d’octubre, conjuntament amb els abats
dels monestir masculins, també van pronunciar-se per defensar que “el moviment
polític i social català ha estat sempre immensament i majoritàriament pacífic” i
que “voler aturar-lo amb la violència no és mai prou justificable ni prou
proporcionat, ni tampoc elimina ni soluciona, sinó que agreuja el problema
existent”.
COMUNICAT
Les abadesses i priores dels monestirs catalans de Sant Pere de les
Puel·les, Sant Daniel de Girona, Sant Benet de Montserrat, Santa
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Maria de Vallbona de les Monges i Santa Maria de Valldonzella
expressem la nostra tristor i el nostre rebuig per la sentència.
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— Monestir Sant Daniel (@SantDaniel_Gi) October 16, 2019
Aquest és el text del comunicat:
COMUNICAT
Les abadesses i priores dels monestirs femenins catalans de Sant Pere de les
Puel.les, Sant Daniel de Girona, Sant Benet de Montserrat, Santa Maria de
Vallbona de les Monges i Santa Maria de Valldonzella expressem la nostra tristor i
el nostre rebuig per la sentència.
Demanem que es respecti la veritat, es treballi pel diàleg i es cerqui sempre la
pau.
Expressem el nostre suport a les persones empresonades i a les seves famílies, i a
la defensa pacífica de la llibertat i la justícia.
Esperança Atarés, Assumpció Pifarré, M. del Mar Albajar, Anna M. Camprubí i
Núria Illas
Resum puntual i d’urgència: sentència esperada i esperable venint d’on
ve i reacció emocionant i impressionant, un cop més, de la gent. Un 10
per a @tsunami_dem i, lluny de l’aeroport, llagrimeta amb aq foto de
les benetes de Sant Pere de les Puel·les! (foto de @jmorros57, crec)
pic.twitter.com/WPpAzak1BK
— Martí Estruch (@MartiEstruch) October 14, 2019
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