
EDICIÓ SETMANAL | TOTA L’ACTUALITAT A WWW.CATALUNYARELIGIO.CAT | DIVENDRES 18 JUNY DE 2021 | Número 129

pàg. 4 | josep-miquel bausset

D. Vicent Garrido Pastor

pàg. 8 | episcopat

De la teoria a la pràctica,  
repte del proper Sínode de Bisbes

pàg. 15 | fedac

L’art com a eix transformador de l’escola

pàg. 20 | laura mor

Tenir respostes per a tot

pàg. 22 | església evangèlica

Entre Gràcia i el Raval: diàleg entre 
comunitats per a l’acció social

pàg. 25 | escola manyanet sant andreu

“Sempre hem estat al costat  
dels nostres alumnes”

“Diàleg i mesures de gràcia” per resoldre 
 la situació política catalana | pàg. 10



Reenvieu l’edició setmanal als contactes 
de les vostres comunitats 

o amb els butlletins que gestioneu.

Consulteu els propers esdeveniments

Agenda

http://www.catalunyareligio.cat/acasa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esdeveniments


PÒRTIC

SUMARI Panoràmica
D. Vicent Garrido Pastor, per Josep-Miquel Bausset 
Tenir respostes per a tot, per Laura Mor

Actualitat
De la teoria a la pràctica, repte del proper Sínode de Bisbes
Els bisbes aposten pel “diàleg i les mesures de gràcia” per resoldre la situació política catalana
“Lluitar contra la violència de gènere forma part de l’anunci integral de l’Evangeli”
L’art com a eix transformador de l’escola, el nou projecte de les escoles FEDAC
Entre Gràcia i el Raval: diàleg entre comunitats per a l’acció social
Els professors del Manyanet: “Sempre hem estat al costat dels nostres alumnes”
Els Missioners Claretians actualitzen el protocol per a la protecció de menors

Recull de premsa 

La setmana a les xarxes

El diàleg que sempre han demanat els bisbes passa per escoltar i posar-se a la pell 
de l’altre. Sense això és difícil mitigar el patiment o anar a l’arrel dels conflictes polítics. 
Necessitem veus profètiques per evitar noves injustícies. I gent capaç d’orientar 
una acció conseqüent, des de l’acceptació de l’altre. Benvingudes mesures de gràcia. 
Convé seguir caminant.

4

8

32

33



Dv, 18/06/2021 | Catalunya Religió | núm. 1294 | PANORÀMICA

D. Vicent Garrido Pastor

JOSEP-MIQUEL BAUSSET
A DEL SANTUARI ESTANT

El 12 de juny hem celebrat el centenari de l’or-
denació presbiteral del capellà valencià D. Vi-
cent Garrido Pastor, que ha estat definit pel ca-
nonge de la catedral de València, Miguel Payà, 
com “un mestre espiritual i un  prevere diocesà 
que ocupà un lloc de primer ordre en la vida de 
l’Església particular de València, en tota la part 
central del segle XX”.

L’activitat apostòlica de D. Vicent Garrido va 
ser ben extensa: coadjutor, mestre espiritual de 
joves universitaris, consiliari fundador de la Jo-
ventut Femenina Valenciana d’Acció Catòlica, 
formador de seminaristes, professor de filoso-
fia i de teologia moral, impulsor d’associacions 

de capellans, agent del moviment litúrgic, pro-
motor del laïcat (d’una manera especial de les 
dones), evangelitzador dels allunyats, profes-
sor de l’Institut Sant Vicent Ferrer de València, 
apòstol de les classes més humils i fundador de 
l’Institut Secular, Obreres de la Creu. D. Vicent 
Garrido va ser sobretot, com el definí D. Miguel 
Payà, “un gran mestre de vida espiritual”.

D. Vicent Garrido, que va néixer a Benaguasil 
el 12 de novembre de1896, era el més petit dels 
set fills que tingueren Isidor Garrido i Empar 
Pastor. Als 13 anys el jove Vicent Garrido ingres-
sà al Seminari de València. Doctor en Sagrada 
Escriptura, va ser ordenat prevere pel cardenal 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant
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Reig a la catedral de València el 12 de juny de 
1921, avui fa 100 anys. Va ser coadjutor de les 
parròquies de Benimassot i Albaida i el 1922 va 
ser nomenat superior del Col·legi Major “Beat 
Joan de Ribera” de Burjassot.   

El 13 de juny de 1934 es constituí a València 
l’anomenada “Societat Amor Cristià” (SAC), 
embrió del que uns anys després seria l’Institut 
Secular, Obreres de la Creu. Amb aquesta obra 
(una forma de vida consagrada en el món, apro-
vada en 1940 per l’arquebisbe de València amb 
el nom de “Pia Unió Societat Amor Cristià”), D. 
Vicent Garrido es va avançar a la “Provida Ma-
ter Ecclesia” de Pius XII. Aquesta Pia Unió cre-
ada per D. Vicent Garrido, va ser aprovada com 
a Institut Secular de dret diocesà, Obreres de la 
Creu, el 21 d’octubre de1964, i posteriorment, el 
12 de juny de 1971, (avui fa 50 anys), la Sagrada 
Congregació per a Religiosos i Instituts Secu-
lars va declarar aquest Institut Secular, de Dret 
Pontifici, atorgant-li  el “Decretum Laudis”.  

Influenciat per les santes Teresa de Jesús i Te-
resa de Lisieux i pels sants, Joan d’Àvila i Joan 
de la Creu, l’espiritualitat de D. Vicent Garrido 
va estar marcada també pels aires renovadors 

del moviment litúrgic que havien sorgit a les 
abadies benedictines europees. Per això la seva 
espiritualitat, com no podia ser d’una altra ma-
nera, va ser eminentment cristocèntrica.

D. Vicent Garrido, com diu el capellà Miguel 
Payà, va ser “un home silenciós, sempre dispo-
sat a escoltar, fi observador de la realitat”. Tot 
el seu pensament espiritual naixia  d’una con-
vicció fonamental: tots estem cridats a la san-
tedat en virtut del baptisme. I per això la seva 
preocupació va ser la descristianització de les 
classes més humils. L’objectiu de D. Vicent va 
ser proposar a tot el Poble de Déu l’ideal d’una 
autèntica vida cristiana. I per aconseguir això 
necessitava un mitjà. D’ací la fundació de l’Ins-
titut Secular, Obreres de la Creu, un grup de do-
nes que enmig del món i ben preparades intel-
lectualment, l’ajudaren a fer realitat l’apostolat 
en el món obrer. Amb les primeres Obreres, D. 
Vicent Garrido oferia a l’Església la seva obra 
per tal d’afrontar els nous desafiaments de la 
societat i així, eixamplar el Regne de Déu. Per 
això la tasca evangelitzadora que les Obreres de 
la Creu portarien a terme, es concretava en la 
dignificació del treball, la promoció cultural, el 
camp de la sanitat i la promoció de la dona.

En l’espiritualitat de D. Vicent, i per tant de les 
Obreres, hi ha, com ha dit D. Miguel Payà, tres 
nuclis essencials: en primer lloc viure amb 
Crist, en segon, identificar-se amb la seva Creu, 
i finalment, l’exemplaritat de Maria com a mo-
del del cristià.

D. Vicent va voler que l’obra que va fundar, 
present al si l’Església i en el món, tingués 
quatre connotacions principals, com destaca 
D. Miguel Payà: fidelitat a l’Església, treballar 
com a Església, ajudar a construir l’Església i 
finalment, participar en la missió de l’Església. 
D’aquesta manera les Obreres de la Creu serien 
enmig de la societat, com el llevat que ajuda a 
fer créixer la massa.

Enmig de la descreença del món obrer, en els 
joves i en les dones i en un temps convuls, D. 
Vicent enfocà la seva activitat pastoral a por-
tar Crist a aquells que el desconeixen. Com ha 
dit l’Obrera de la Creu, Carmen Costa Ciscar, 
Vice-postuladora de la causa de canonització 
de D. Vicent Garrido, aquest capellà va treba-
llar “sense por al risc i en actitud permanent 
“d’eixida a les perifèries” (com avui ens dema-
na el papa Francesc), “on en aquell moment 
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era necessari testimoniar i anunciar Crist”. Per 
això, com diu Carmen Costa, “de la seva sem-
bra apostòlica germinà una nova forma de vida 
apostòlica, que l’Església definí després com 
secularitat consagrada”.

Durant la Guerra Civil D. Vicent va ser empre-
sonat i després de ser posat en llibertat es va 
haver d’amagar a casa dels seus pares, d’on 
sortí amagat en un carro carregat de palla, ins-
tal·lant-se a València, a un pis del carrer Lluís 
Vives. I va ser en la clandestinitat, on D. Vicent 
exercí el seu ministeri celebrant l’Eucaristia 
i confessant i també, ajudat per les futures 

Obreres, arreplegant roba per als empresonats. 
Posteriorment va ser professor del Seminari de 
València i canonge penitencier de la catedral. D. 
Vicent Garrido va morir a Montcada el 16 d’abril 
de 1975 i el 2016, el papa Francesc va reconèi-
xer les “virtuts heroiques” del fundador de les 
Obreres de la Creu, per la qual cosa va ser decla-
rat “Venerable”.

D. Vicent Garrido va ser un capellà discret, sen-
zill i humil, prudent, ple de bondat i de tracte 
amable, que va viure amb passió el seu amor a 
Crist. Alhora, va ser un pare per a les Obreres, en 
les quals ell va creure i confiar, en un temps que 

l’Església no donava cap paper important a les 
dones. Ell mateix escrivia: “Vaig voler sembrar, 
posant molt fondament en les ànimes la llavor 
de Déu. El meu pensament va ser treballar, fer 
Evangeli”. Eixe és el testament espiritual de D. 
Vicent Garrido que les Obreres fan realitat amb 
la seva vida. I és que l’espiritualitat de D. Vicent, 
com ha dit Carmen Costa, “la imprimí en el seu 
Institut, amb l’única finalitat de transformar el 
món a través de la transformació de la persona, 
sabent que Déu sacia el cor humà i dóna sentit 
a la nostra vida”.

josep-miquel bausset –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant/vicent-garrido-pastor-280349
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Segona fase de les obres de restauració 
de la coberta de l’església d’Almacelles

La parròquia d’Almacelles ha reprès en una se-
gona fase, les obres de restauració de la coberta 
de l’església. Aquesta actuació que acaba d’ini-
ciar té prevista la seva finalització el 16 de juliol 
i consisteix en el repicament de totes les voltes 
interiors, que posteriorment seran revocades 
amb morter de calç (ja que aquest element per-
met la transpiració) i finalment s’aplicaran tres 
capes de pintura al silicat. 

bisbat de lleida | llegir al web +

Quedar-nos amb el més nuclear, 
a “Humà més humà’

La presidenta-delegada de Mans Unides Bar-
celona, Mireia Angerri, ens recomana l’últim 
assaig de Josep Maria Esquirol: Humà, més 
humà. Antropologia de la ferida infinita (Qua-
derns Crems, 2021). L’autor és filòsof i mem-
bre del Grup Sant Jordi de Defensa dels Drets 
Humans.

Del “meu al “nostre” grup de catequesi 

Què faria un catequista, tot sol? Es pot plantejar 
l’acció eclesial sense una comunitat? I sense fer 
treball en equip? Per al Secretariat Interdioce-
sà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears 
“formar equips de catequistes” és una “neces-
sitat ineludible”. D’aquí que hagin plantejat la 
vintena edició de les Jornades Interdiocesanes 
de Responsables de Catequesi sobre aquesta 
qüestió. Se celebren el divendres 2 i dissabte 3 
de juliol amb el lema ‘Catequista, una missió en 
equip’. La imatge del cartell, amb el rusc d’abe-
lles, és prou eloqüent.

laura mor | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/ca/segona-fase-obres-restauracio-coberta-esglesia
https://www.claret.cat/ca/llibre/HUMA-MES-HUMA-847727644 ?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.claret.cat/ca/llibre/HUMA-MES-HUMA-847727644 ?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/jornades-responsables-catequesi-equip-2021.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/catequesi-treball-equip
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/quedar-nos-mes-nuclear-huma-mes-huma
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/quedar-nos-mes-nuclear-huma-mes-huma
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/quedar-nos-mes-nuclear-huma-mes-huma
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De la teoria a la pràctica, repte del proper 
Sínode de Bisbes 

La propera 16a assemblea general ordinària del 
Sínode dels Bisbes durarà aquesta vegada dos 
anys, des de l’octubre del 2021 i fins a l’octubre 
2023. I possibilitarà que els creients d’arreu del 
món puguin dir la seva sobre la fe i sobre l’Es-
glésia Catòlica. I això, malgrat pugui semblar 
rutinari o normal, és totalment novedós. Fins 
ara no s’havia fet en un Sínode de Bisbes i res-
pon a portar a la pràctica ser tots Poble de Déu.

El 24 d’abril d’aquest any es va anunciar un nou 
itinerari sinodal per al proper Sínode, amb tres 
fases. L’obertura del Sínode es farà a l’octubre de 
2021 al Vaticà, i comptarà amb una fase diocesa-
na amb les contribucions de tothom qui vulgui 
fer-les.  Aquestes contribucions es comunicaran 
a les Conferències Episcopals dels països.

Seguirà una assemblea continental per a l’elabo-
ració d’un Instrumentum laboris i la indicació 
dels criteris de participació dels bisbes residenci-
als i d’altres membres del Poble de Déu. L’octubre 
de 2023 se celebrarà a Roma l’inici del Sínode.

La particularitat d’aquest proper Sínode, re-
corda el teòleg Salvador Pié, és que el papa 
Francesc “vol accentuar molt el concepte de 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/proper-sinode-dels-bisbes-convocat-2023-comencara
https://www.catalunyareligio.cat/ca/proper-sinode-dels-bisbes-convocat-2023-comencara
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Poble de Déu”, i sobretot, afegeix, “que tothom 
té l’esperit a través del baptisme i que per tant 
tothom pot dir la seva opinió sobre les coses 
de la fe”. Aquest concepte, el de Poble de Déu, 
s’havia perdut una mica. Ara el papa Francesc 
el recupera.

Francesc ha recordat en nombroses ocasions 
que els bisbes, els capellans i inclús els religi-
osos abans de ser-ho han estat batejats en pri-
mera instància, són des de l’inici Poble de Déu, i 
per tant han de caminar conjuntament. “De fet 
això vol dir Sínode”, afirma Pié. Cal, però, pas-
sar de la teoria a la pràctica , “i posar mesures 
reals per ajudar a l’exercici de ser Poble de Déu i 
que tots som iguals”. 

I segons el teòleg, Francesc ho fa a través d’una 
forma concreta de governar l’Església, a par-
tir “d’escoltar d’una manera més eficaç tota la 
gent, sigui de la condició que sigui”. Ens trobem, 
afirma, en un moment “molt interessant, molt 
bonic, i també molt nou”. Pié reconeix que no 
estem tan acostumats a que es vulgui fer una 
cosa a nivell mundial que reculli reflexions i opi-
nions, com serà aquest Sínode. “No serà fàcil, dit 
de pas, però el papa Francesc ha tingut aquest 

atreviment generós per dur a la pràctica que tots 
som Església i podem dir-hi la nostra”. 

Presència de dones

Una altra de les crítiques que sovint s’emporta-
ven els Sínodes és la poca o nul·la presència de 
dones. Pié explica que aquesta nova manera de 
fer Sínode canviarà aquesta dinàmica. “Quan es 
parla de Poble de Déu també es parla d’aquells, 
o aquelles en aquest cas, que no estan tan pre-
sents en les estructures de l’Església i encara 
menys en aquells dies de Sínode”. 

Aquest nou procés farà més possible que sigui 
així, “anar més enllà del sínode de bisbes en 
què només poden ser bisbes, i evidentment 
només homes”. En canvi ara es podrà complir 
el que el Papa va dir a l’Evangeli Gaudium du-
rant dues vegades, “que les dones havien de ser 
més presents a l’Església i sobretot presència 
en llocs decisius, no solament ser-hi presents”. 

Un procés eclesial i no tant episcopal

Una altra evidència que pretén trencar aquest 
Sínode és la dependència única del bisbe en la 

vida de l’Església. Com aquest Sínode durarà 
tres anys es podran donar casos en que comen-
çat el procés de reflexions diocesanes el bisbe 
canviï de seu o es jubili. Això no ha de significar 
en cap cas que el procés es modifiqui o torni a 
començar.  “Això és bo perquè posa de relleu 
que un bisbe mai pot estar sol davant d’una 
responsabilitat i si està sol, malament”. 

El Papa sovint diu que els bisbes han de ser a 
baix de tot, “com a ministres jugant amb la pa-
raula ‘mini’”. Cal, demana el teòleg, “continuï-
tat en l’Església perquè sovint el canvi d’un bis-
be comporta grans canvis, o el canvi d’un rector 
també”. Això és un desafiament. “També hem 
de ser realistes, és un procés que ara comen-
cem i sabem que els canvis sovint incomoden, 
no ho oblidem”. Amb tot, Pié defensa que “cal 
tenir certa llibertat per opinar lliurament, no 
ha de fer por poder dir certes bestieses perquè 
estem en l’etapa de contrast. Mai s’ha fet a l’Es-
glésia, cal aprendre-ho. Cal parlar amb respecte 
però amb llibertat”.

glòria barrete –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/teoria-practica-repte-proper-sinode-bisbes
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Els bisbes aposten pel “diàleg i les mesures de 
gràcia” per resoldre la situació política catalana

“Com hem afirmat en nombroses ocasions, 
ens mostrem convençuts de la força que te-
nen el diàleg i les mesures de gràcia en totes 
les situacions de conflicte”. Aquest és el suport 
del bisbes catalans als indults als presos inde-
pendentistes que ha anunciat el Govern espa-
nyol. Aquest dijous la Conferència Episcopal 
Tarraconense han fet un breu comunicat con-
junt sobre la situació política a Catalunya que 
remarca el diàleg “com a via efectiva que dona 
resposta a l’esperança de resoldre divisions”. 
La nota també reitera el que ja van dir després 
de la sentència del procés el 2019, “que l’asso-
liment d’un recte ordre social que permeti el 
desenvolupament harmònic de tota la societat 
necessita alguna cosa més que l’aplicació de la 
llei”. La proposta és “avançar tenint sentiments 
de misericòrdia i perdó sincers”.

El text insisteix en la via dels acords “que tots 
esperem s’assoleixin aviat” i del diàleg “si és 
seriós, capaç i obert, i si s’admet que dialogar 
sempre significa renunciar a les pròpies exigèn-
cies per trobar-se en el camí amb les renúncies 
de l’altre, hi haurà avenços”. En aquest context 
els bisbes demanen “imaginar una solució sa-
tisfactòria que s’allunyi d’actituds inamovibles 

Fotografia: Conferència Episcopal Tarraconense.

http://https//www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-sentencia-proces
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que no ajuden a construir harmònicament la 
societat. Serà aleshores quan s’aniran vencent 
les dificultats i la capacitat de diàleg començarà 
a aportar possibles solucions”.

Ara que sembla que es concreten els indults 
als presos, aquesta disposició a donar suport a 
qualsevol mesura de gràcia també l’havien ex-
pressada diversos bisbes en la sèrie d’entrevis-
tes als bisbes catalans a Catalunya Religió. Per 
exemple, el bisbe de Tortosa, Enrique Bena-
vent, recordava aquest febrer que com van dir 
tots els bisbes “si tu vols solucionar un proble-
ma polític que ha esdevingut un problema so-
cial no pots únicament utilitzar el camí d’apli-
cació estricta de la llei. D’alguna manera has 
d’utilitzar el camí de la misericòrdia. Els bisbes 
estem en aquesta línia. Tot allò que ajude a fer 
ponts benvinguts siga. Ha ser un indult? Una 
amnistia? Els bisbes no som jutges. No pen-
so que hem de dir el camí concret que s’ha de 
seguir”. També el bisbe de Girona, Francesc 

Pardo, fa un mesos explicava que no veia “cap 
dificultat en demanar mesures de gràcia” des 
de diversos estaments de l’Església i que en el 
cas dels bisbes “preferiria que fos una postura 
col·lectiva dels bisbes”.

Aquest és el text de la nota:

CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

17 de juny de 2021

Davant el context social i polític que vivim en 
aquests moments a Catalunya els bisbes ex-
pressen:

«Com hem afirmat en nombroses ocasions, ens 
mostrem convençuts de la força que tenen el 
diàleg i les mesures de gràcia en totes les situ-
acions de conflicte. Creiem que l’assoliment 
d’un recte ordre social que permeti el desenvo-
lupament harmònic de tota la societat neces-

sita alguna cosa més que l’aplicació de la llei.
És per aquest motiu que cal proposar el diàleg 
sempre com a via efectiva que dona resposta a 
l’esperança de resoldre divisions. Si el diàleg és 
seriós, capaç i obert, i si s’admet que dialogar 
sempre significa renunciar a les pròpies exi-
gències per trobar-se en el camí amb les renún-
cies de l’altre, hi haurà avenços. A més, avançar 
tenint sentiments de misericòrdia i perdó sin-
cers, tot respectant la justícia, ajudarà a que els 
acords que tots esperem s’assoleixin aviat.

Cal imaginar una solució satisfactòria que 
s’allunyi d’actituds inamovibles que no ajuden 
a construir harmònicament la societat. Serà 
aleshores quan s’aniran vencent les dificultats i 
la capacitat de diàleg començarà a aportar pos-
sibles solucions».

cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/entrevistes-bisbes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/entrevistes-bisbes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-dialeg-mesures-gracia-indults
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“Lluitar contra la violència de gènere 
forma part de l’anunci integral de l’Evangeli” 

Des de la coordinadora de dones creients Al-
cem la veu han fet públic un breu manifest en 
què demanen “una denúncia pública i explícita 
per part de l’Església institució que es tradueixi 
en pràctiques concretes de solidaritat efecti-
va”. Consideren que la lluita contra la violència 
de gènere “forma part de l’anunci integral de 
l’Evangeli” i que “és un imperatiu urgent”.

El febrer d’aquest any, el papa Francesc també 
va dedicar la seva crida mensual a l’oració a pre-
gar per les dones víctimes de la violència.

Podeu llegir el manifest a continuació:

La Coordinadora de Dones Creients Alcem la Veu, 
davant la greu violència que estan patint tantes 
dones i llurs fills i filles volem manifestar que:

—Lluitar contra la violència de gènere, com la 
crua realitat que és, que emmalalteix greument 
i acaba matant les dones, combatre-la i donar 
resposta a aquesta xacra forma part de l’anunci 
integral de l’Evangeli.

—La solidaritat de l’Església amb les dones, el 
reconeixement ple de la seva dignitat i l’abando-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/alcem-veu
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/alcem-veu
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nament del silenci davant d’aquestes violències 
és un imperatiu urgent. Aquesta infàmia és resol-
drà amb noves relacions socials no patriarcals.

Des de la Coordinadora ALCEM LA VEU ca-
minen cap a una espiritualitat de la revolta da-
vant el menyspreu a la vida i el cos de les dones.

Desitgem una denúncia pública i explicita per 
part de l’Església institució que es tradueixi en 
pràctiques concretes de solidaritat efectiva.

D’altra banda, Alcem la veu també ha fet una 
proposta de pregària per les misses d’aquest 
darrer cap de setmana. El text s’ha fet circular a 
través de les WhatsApp i altres xarxes socials. La 
proposta es fa per incorporar a les pregàries dels 
fidels. Dona suport a les dones víctimes de la vio-
lència coincidint amb l’impacte social de l’assas-
sinat de les dues nenes de Canàries pel seu pare.

“No volem callar davant d’ aquest horror” o “erra-
dicar aquesta xacra que fereix i mata, que puguem 
anar a les causes més profundes i aturar-les”, són 
alguns de les idees que recull la pregària. Alhora, 
serveix per demanar “fermesa i rotunditat” als 
cristians per erradicar aquesta xacra social.

Pregària proposada per diumenge 13 de juny:

PROU ASSASSINATS!!

Pregària per fer a les misses del 13 de juny de 2021 
Fes-la córrer, proposa-la a la teva celebració.

Preguem per totes les dones, nens i nenes que 
pateixen la brutalitat de la violència masclista. 
Perquè no podem ni imaginar el seu dolor. Per-
què no volem callar davant d’ aquest horror.

Preguem perquè com a societat puguem erradi-
car aquesta xacra que fereix i mata, que puguem 
anar a les causes més profundes i aturar-les.

Preguem perquè com a Església sapiguem de-
nunciar-les amb fermesa i rotunditat.

Perquè creiem en un Déu que és amor i en vo-
lem ser testimonis.

Testimonis d’una fe en Jesucrist que ens fa  re-
clamar justícia perquè tots tinguem vida i vida 
en abundància.

cr | llegir al web +  
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L’art com a eix transformador de l’escola, 
el nou projecte de les escoles FEDAC

Recorden quan agafar colors, pintures o fang 
a l’escola es limitava a l’assignatura de visual i 
plàstica? O que parlar d’art a classe era només 
per aquell alumnat que cursava com a optativa 
història de l’art? Els sona la frase ‘no us sortiu de 
la línia’ a l’hora de pintar un dibuix a infantil? Li-
mitar l’art a una assignatura, afirmen a les esco-
les FEDAC, “no és possible”. L’art, expliquen, és 
molt més ampli, “l’art és present en tots els àm-
bits i té un potencial transformador innegable”. 
És en aquesta línia que les escoles FEDAC im-
pulsen el projecte Més ART, amb l’objectiu de fer 
de l’art l’eix creatiu transformador de l’educació.

Un projecte de llarg recorregut, ha explicat el 
director general de FEDAC, Modest Jou, “que 
pretén fer de l’art eix transformador de l’esco-
la”, i vol “sacsejar els projectes educatius per 
apropar l’art i la seva diversitat de llenguatges a 
tots els alumnes i educadors, com a eix creatiu 
d’una educació profundament humanista”.

L’art a l’aula

I com ho faran això? Portant obres d’autors a les 
escoles, “per impressionar l’alumnat”. Portar 
l’obra a l’aula i a partir de la impressió generada 

https://escoles.fedac.cat/
https://escoles.fedac.cat/
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crear inquietud per facilitar espais d’expressió. 
“L’art possibilita expressar la denúncia, la revo-
lució, fer anàlisi de la realitat i, inclús, contem-
plar”, ha reconegut Jou. Un projecte agosarat i 
novedós que no només aspiren integrar a les 
escoles FEDAC, sinó que voldrien per a tot el 
sistema educatiu català. “Creiem en l’art com a 
palanca de canvi”. 

La primera activitat del projecte Més ART a les 
escoles és una exposició amb obres de l’artista 
Siro López sobre dona, infància i vellesa que 
ha començat a recórrer aquest curs les escoles 
FEDAC de Catalunya. Aquesta exposició també 
es pot veure des del 15 de juny i fins el 15 de juli-
ol al carrer del Doctor Dou 21 de Barcelona, amb 
entrada lliure.

Aquesta exposició itinerant “vol estimular les 
activitats que apropen l’artista i la seva obra als 
alumnes i desmitificar els artistes com a éssers 
diferents, tocats per la vareta màgica de la cre-
ativitat”. Quan arriba l’exposició a una escola, 
els alumnes en fan una lectura interpretativa 
i reflexionen al voltant de l’art com a eina de 
denúncia de la violació dels drets humans i el 
seu paper com a recurs per despertar conscièn-

cies i transformar el món. A més, els estudiants 
poden crear lliurement les seves pròpies obres 
d’art a partir de les impressions i les emocions 
que els ha provocat l’exposició.

Més enllà d’aquesta exposició, el projecte Més 
ART a les escoles es proposa integrar progressi-
vament l’art en projectes transversals i interdis-
ciplinaris en totes les etapes educatives de les 
escoles FEDAC.

Un art humanista transformador

La professora i investigadora en art i educació, 
Maria Paczkowski, ha basat la seva tesi doc-
toral en com pot servir l’art en un procés de 
resiliència. Paczkowski afirma que “és impor-
tant aprendre  a acompanyar l’infant en el seu 
procés artístic a l’escola”. Molts infants, reco-
neix, només tenen l’escola per aprendre coses. 
“Aprenen continguts i, sobretot, a com crear i 
generar a partir dels continguts”. La investiga-
dora defensa un art humanista “perquè sigui 
transformador”. La directora del Centre de Re-
cursos Pedagògics d’Osona, Imma Verdaguer, 
ha explicat la seva experiència integrant l’art en 
les escoles. Calia passar de fer cursos de plàsti-

ca a treballar per projectes i generar un resul-
tat artístic posterior. “Ens va venir a veure el 
Centre d’Art Contemporani de Vic i es va ge-
nerar una al·liança”. Diferents col·laboradors 
artístics, de diferents disciplines com poden 
ser l’arquitectura, la didàctica o la ceràmica, 
actuen ara d’assessors. “Acompanyen els do-
cents per poder llençar-se la piscina i perdre la 
por a l’art”. Treballen a partir d’un mot escollit 
i conviden experts que els permeten docu-
mentar i fer recerca. “Dona peu a fer de l’art 
un projecte transversal”.

I aquesta transversalitat de l’art és la que han 
notat les alumnes Queralt Segura i Alícia Vi-
llar, de les escoles FEDAC Manresa i FEDAC 
Lleida. Afirmen que han entés que “l’art és a tot 
arreu”, que “genera sensibilitat i és terapèutic”, i 
que amb les obres d’en Siro López han treballat 
com “cadascú interpreta l’art a la seva manera”. 

La religiosa teresiana Victòria Molins ho fa a 
través de la paraula. “El meu art és la paraula”. 
Aquesta incansable activista social ha conegut 
molta gent que ha estudiat “a la universitat del 
carrer”. Ha aconseguit, per exemple, que a la 
presó s’escriguin poemes. “Quina mirada en-

http://www.fedac.cat/manresa.php
https://lleida.fedac.cat/
https://lleida.fedac.cat/
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senyem a l’escola?”, ha qüestionat Molins. Una 
mirada mercantilista o una mirada humanista? 
Canviar la mirada a l’escola, afirma la religiosa, 
“és sinònim de transformar la persona”.

Espais de creació incòmoda

El divulgador educatiu i artista multifacètic 
Siro López utilitza diferents llenguatges artís-
tics “per expressar el més vital”. Per a ell l’art “és 
el termòmetre per saber com està la societat”. 
Demana que a l’entrar en una escola tothom 
pugui dir ‘uau’, i ha recordat com en moltes 
escoles de països en guerra encara es pinta, es 
juga i es balla. “En moltes escoles sense guer-
ra no es pinta ni es juga. Són escoles malaltes. 
Aconseguir que una escola sigui espai de creació 
incòmoda és el repte”, ha reconegut. I per fer-
ho realitat des de FEDAC no obliden que sovint 
la por a un nou peojecte a l’escola prové de les 
famílies. “És imprescindible crear una xarxa de 
complicitats”, ha afirmat l’educadora de FEDAC, 
il·lustradora i cocoordinadora del projecte Més 
ART a les escoles, Sílvia Morilla. L’art, explica, 
“no només serveix per passar-ho bé sinó per ex-
pressar i trobar-li un sentit a les coses”.

glòria barrete –cr | llegir al web +  
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Els documents del Consell Assessor 
per a la Diversitat Religiosa, també en occità

El Consell Assessor per a la Diversitat Religio-
sa elabora una col·lecció de documents sobre 
matèries que afecten l’àmbit religiós i la seva 
expressió en la vida pública. Aquests textos 
tenen com a objectiu assessorar el Govern, fer 
recomanacions i indicar pautes d’actuació per 
tal de fer una bona gestió de la diversitat re-
ligiosa a casa nostra. Aquesta col·lecció, però, 
també es dirigeix a la resta d’institucions pú-
bliques, les confessions religioses i el conjunt 
de la ciutadania.

dgar | llegir al web +

Nova edició del concurs de fotografies 
Arxiu Gavín

L’Arxiu Gavín organitza el II Concurs de Foto-
grafia Digital d’Esglésies de Catalunya per a 
celebrar la Setmana Internacional dels Arxius 
2021. El concurs fotogràfic consisteix en la pu-
blicació de fotografies que donin a conèixer els 
valors religiós, històric i patrimonial de les es-
glésies de Catalunya. Es pot fer per Instagram 
amb les etiquetes #EsglesiesCatalunya2021 
#arxiugavin #monestirdelesavellanes i etique-
tant els perfils @monestiravellanes i @lamira o 
bé enviant un correu electrònic a arxiugavin@
maristes.cat, del 9 de juny al 9 de juliol. 

arxiu gavín | llegir al web +

El Corpus de Barcelona, Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional 

 El Govern, a proposta del Departament de Cul-
tura, ha aprovat declarar la celebració del Cor-
pus de Barcelona Festa Patrimonial d’Interès 
Nacional i inscriure aquesta designació en el 
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Al 
llarg de set-cents anys d’història, aquesta festa, 
instituïda inicialment per exaltar l’eucaristia, 
ha conservat els seus trets característics i ha es-
tat motor i inspiració artística. Amb moltes va-
riacions i evolucions, la celebració del Corpus 
avui segueix sent exponent en l’imaginari de la 
cultura popular de la ciutat.

generalitat | llegir al web +
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Tenir respostes per a tot

LAURA MOR
A SOLVITUR AMBULANDO

L’altre dia m’explicaven l’anècdota del cardenal 
que respon diligentment a tots els reptes que li 
planteja Pius XIII. Era a la sèrie The Young Pope. 
L’actor Jude Law, de papa, i Silvio Orlando, de 
cardenal. A cada iniciativa que li planteja el pri-
mer, l’altre li ofereix l’argument oportú. I tanca 
carpeta. En un moment de la conversa, Law li fa 
notar que “té respostes per a tot”. I l’actor que fa 
de cardenal Angelo Voiello li contesta: “Sí, és la 
meva feina”.

El diàleg de ficció em va fer pensar en una altra 
conversa recent. En aquest cas, dues dones lai-
ques, a peu pla, somiàvem en veu alta el futur 
immediat de la catequesi de la parròquia. Una 

de les mares s’ha ofert a col·laborar en aquest 
servei. La filla vol continuar després de la pri-
mera comunió. Diu que les sessions se li fan 
curtes, que torna contenta i que en treu profit.
Veient que no era l’únic cas, hem fet una crida a 
les famílies. Si volem donar continuïtat al grup, 
necessitem més mans. D’aquí el seu oferiment. 
Obrim el mercat de fitxatges d’estiu. La propera 
temporada promet!

La mare diu que se sentiria còmode ajudant en 
això de fer comunitat. Organitzar alguna sor-
tida d’infants i famílies, preveure estones de 
pregària compartida... Sempre que serveixi per 
facilitar la logística a l’equip de catequistes.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/solvitur-ambulando
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Amb un però. De catequista no s’hi veu. Ho ha 
viscut i l’incomoda que els petits facin pregun-
tes que no sap contestar. No és la primera ve-
gada que m’ho diuen. Però, no em va semblar 
una excusa.

En part, l’entenc. El dia que mori portaré sota 
el braç tot un patracol; espero que el Senyor de 
dalt me’n resolgui unes quantes, de preguntes. 
Mentrestant, conviuré amb això que Josep Ma-
ria Esquirol descriu com “la inacabable voca-
ció de respondre”. Llegiu-lo a Humà, més humà 
(Quaderns Crema, 2021).

Tornem als qui malden per transmetre la fe i a 
la noció de possibilitat. Entre el cardenal que té 
respostes per a tot, i la mare prudent que pateix 
per no trobar la més adient, hi ha un terreny 
preciós a explorar. Diria que és l’espai natural 
per als curiosos. L’agenda de Catalunya Religió 
va plena cada dia d’actes per aprofundir en la 
religió. I si algú vol més teca, també hi ha els 
instituts superiors de ciències religioses.

Dies enrere, un capellà feia broma dient que, 
segons qui tingui davant, pateix a l’hora de fer 
l’homilia. Té un xicot a la parròquia que des-
prés l’empaita si la cosa grinyola o si creu que 

la podria matisar. És algú sensible, en recerca 
permanent. I està acabant la llicenciatura en Ci-
ències Religioses.

Em sembla que ens convé ser exigents en la 
preparació de qui està a l’ambó. Qui predica 
ha de poder llegir, dialogar i estar al cas de què 
passa al carrer. Si no, t’enxampen. El mateix 
passa a la catequesi. D’aquí el pànic escènic de 
la nostra mare.

És una sort que els petits facin bones pregun-
tes. Fa un temps en vam recollir algunes de 
molt divertides. I algunes que, formulades 
sense preàmbuls, et deixen sense aire. Com a 
adults, ens toca inspirar. Endins, ben endins. I 
no parlo només en sentit literal, perquè ens ar-
ribi de nou l’oxigen. Sinó perquè sapiguem tro-
bar la manera de no aparcar la conversa.

La feina de la catequesi també va per aquí. Sa-
ber-se situar davant del misteri. Hi ha diàlegs 
que eixamplen horitzons i ens obliguen a con-
tinuar fent camí. No fem com el cardenal, que 
resol ràpid la papereta. Ensenyem-nos a pensar.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.claret.cat/ca/llibre/HUMA-MES-HUMA-847727644 ?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
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Entre Gràcia i el Raval: 
diàleg entre comunitats per a l’acció social 

Aquest divendres a les set del vespre ha tingut 
lloc una trobada singular entre dues entitats 
cristianes que treballen des del cor de la ciu-
tat de Barcelona per a la integració social de 
les persones excloses i en situació de pobresa. 
‘Compartint experiències des del compromís” 
és el títol d’aquesta Taula de Diàleg entre catò-
lics i evangèlics.

Noemí Cortés, presidenta de la Institució Bí-
blica Evangèlica de Catalunya (IBEC), és la per-
sona al capdavant de l’obra social a l’Església 
Evangèlica de Gràcia al carrer Terol. Amb cent 
cinquanta-dos anys d’existència, aquesta esglé-

Campanya Llum de Nit. 
Església Evangèlica de Gràcia. 

sia evangèlica té un fort arrelament històric al 
barri de Gràcia i sempre ha estat una comunitat 
al servei de la ciutat.

Des de fa anys col·labora amb l’Ajuntament en 
el repartiment d’aliments a famílies necessita-
des i, especialment, entre el gener i març im-
pulsa la campanya Llum de Nit; una iniciativa 
adreçada a donar aixopluc i acolliment en les 
nits més fredes d’hivern a una trentena de per-
sones que, d’altra manera, dormirien als carrers.

“La idea de la Taula de Diàleg és crear ponts de 
relació i fomentar la col·laboració entre dife-

rents comunitats cristianes al voltant de l’acció 
social”, explica Cortés. En aquesta primera edi-
ció, els convidats a taula han estat l’Hospital de 
Campanya - Parròquia de Santa Anna i Llum de 
Nit, de la mateixa església de Terol.

La trobada ha donat a conèixer la tasca d’aques-
tes dues entitats a partir de les experiències 
viscudes, explicant nous projectes de futur i 
donar veu als assistents mitjançant un torn de 
preguntes, conclou Cortés. 

xavier memba –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/compartint-experiencies-compromis
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/64085
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/64085
http://ibec.cat/
http://www.esglesia-gracia.org/index.php/ca/
http://www.esglesia-gracia.org/index.php/ca/
https://www.santaanna.org/
https://www.santaanna.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/entre-gracia-raval-dialeg-ecumenic-accio-social
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Quarta visita turística dins la campanya 
‘Descobreix l’Urgell Ignasià’

La campanya ‘Descobreix l’Urgell Ignasià’ arri-
ba a la quarta visita turística amb un recorregut 
per la població del Talladell. Aquesta fou la dar-
rera sortida cultural per l’interior dels nuclis de 
població de la comarca de l’Urgell, per on passa 
el Camí Ignasià. Una cinquantena de persones 
gaudiren de la visita guiada a càrrec de l’histo-
riador i arqueòleg targarí Oriol Saula, sortint 
des de la Plaça del Freginal i recorrent diversos 
indrets del Talladell, escoltant les detallades 
explicacions d’aquesta localitat de poc més de 
230 habitants. 

josep castellà –bisbat de solsona | llegir al web +  

Salvador Cristau, nou administrador diocesà 
de Terrassa

El Col·legi de Consultors de la diòcesi de Terras-
sa s’ha reunit en sessió extraordinària aquest 
dimarts a la Cúria Diocesana per complir el 
que disposa el dret canònic amb motiu de tro-
bar-se la diòcesi en Seu Vacant (cc. 419 i 421), 
i ha escollit Salvador Cristau, bisbe auxiliar, 
com a nou administrador diocesà. Cristau ha 
acceptat i ha emès la professió de fe precepti-
va. Al mateix temps ha nomenat delegats seus 
els que han estat fins ara el vicari general i els 
vicaris episcopals.

bisbat de terrassa | llegir al web +

Augmenta el sensellarisme i l’habitatge 
insegur a Lleida

L’entitat social dels jesuïtes a Lleida, Arrels 
Sant Ignasi, presenta la seva memòria d’acti-
vitats del 2020 davant del recent creat Consell 
d’Amics d’Arrels, un òrgan de consulta, que pre-
tén aplegar a totes les persones que han format 
part del patronat de la Fundació i aprofitar el 
seu talent humà per ajudar l’entitat a estudiar 
les causes d’exclusió i incidir políticament per 
la millora de la vida de les persones que acollim 
i acompanyem. Aquest Consell ja ha estat im-
pulsor d’un manifest d’acollida digna a les per-
sones temporeres per la campanya de la fruita.

arrels sant ignasi | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/quarta-visita-turistica-dins-campanya-descobreix
https://www.catalunyareligio.cat/ca/salvador-cristau-administrador-diocesa-terrassa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arrels-sant-ignasi-crea-consell-amics
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arrels-sant-ignasi-crea-consell-amics
https://arrelssantignasi.cat/manifest-acollida-temporers/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/augmenta-sensellarisme-habitatge-insegur-lleida


Sabadell Institucions Religioses

Curs d’Assessor Financer per a 
Entitats Religioses i del Tercer Sector

Matrícula oberta ininterrompudament fins a l’agost del 2021.

100% online 
Accesible des de 

qualsevol dispositiu

Gratuït 
i exclusiu per a clients 

de Banc Sabadell

Curta durada 
4 mesos (8 ECTS y 12 hores 
de convalidació EFPA)

Diploma 
Títol propi 
de la UFV

Una proposta formativa única impulsada per Banc Sabadell en col·laboració amb 
la Universitat Francisco de Vitoria (UFV) i que té com a objectiu principal reforçar i 
ampliar el coneixement especialitzat de les institucions religioses i el tercer sector 
amb continguts adaptats a la realitat d’aquests dos col·lectius.

Més informació i inscripcions a:

InstitucionesReligiosas@bancsabadell.com
www.bancsabadell.com/institucionsreligioses 

PU
B
LI
C
IT
AT



Dv, 18/06/2021 | Catalunya Religió | núm. 12925 | PROTECCIÓ MENORS

Els professors del Manyanet: “Sempre hem estat 
al costat dels nostres alumnes”

L’equip docent de l’Escola Manyanet Sant An-
dreu ha trencat el silenci després que el suïcidi 
d’una alumna hagi qüestionat la gestió dels ca-
sos d’assetjament al centre. 

En un comunicat els docents assenyalen que 
la mort d’aquesta alumna ha estat una font de 
dolor i tristesa que han acompanyat “amb tots 
els recursos necessaris”, fins i tot dotant-se de 
l’acompanyament de professionals externs. 

En relació als possibles casos d’assetjament 
previs, que han aparegut als mitjans de comu-
nicació, els docents assenyalen que al llarg de 
la darrera dècada s’han obert 8 expedientes per 
indicis d’assetjament i en tots els casos “l’admi-
nistració educativa ha conclòs que no hi havia 
assetjament”. L’equip confia en poder aclarir 
els fets un cop finalitzades totes les investiga-
cions i afirmen que “si alguna cosa no s’ha fet 
bé, serem els primers a exigir responsabilitats i 
promoure els canvis pertinents”. 

Els professors asseguren que ha estat un any 
amb moltes dificultats per tota la comunitat 
educativa, però es refermen en la seva voluntat 
d’estar “al costat dels nostres alumnes, treballant 

https://santandreu.manyanet.org/
https://santandreu.manyanet.org/
https://www.ara.cat/societat/no-cas-aillat-mes-testimonis-questionen-manyanet-silenciat-casos-d-assetjament-escolar_1_4016272.html
https://www.ara.cat/societat/no-cas-aillat-mes-testimonis-questionen-manyanet-silenciat-casos-d-assetjament-escolar_1_4016272.html
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amb professionalitat, vocació i dedicació, amb 
especial interès pel seu benestar emocional”. 

A continuació reproduïm íntegrament el co-
municat de l’equip docent: 

Comunicat professors Manyanet Sant Andreu. 
Barcelona 17 de juny de 2021 

La mort de la nostra alumna Kira ens ha causat 
a tots un dolor i una tristesa de la qual enca-
ra no ens hem refet. Els dies posteriors a la 
seva mort vam haver de fer el cor fort i dedi-
car tots els nostres esforços a acompanyar els 
alumnes i companys de la Kira en el procés de 
dol. Vam estar amatents a l’estat emocional 
dels nois i noies i vam desplegar els recursos 
necessaris, servint-nos de l’ajuda de profes-
sionals externs, per poder ajudar-los a viure 
aquella terrible situació i aportar, com pogués-
sim, una mica de serenor. Un acompanyament 
que avui encara continua. 

Hem tingut molt present en tot moment la fa-
mília de la Kira. No hi ha paraules en el món 
que puguin oferir consol. La tristesa ha de ser 
infinita. Entenem que dins l’absoluta desespe-
ració sorgeixin mil preguntes sense resposta. 

En aquest context, s’han publicat nombrosos 
missatges a les xarxes socials o s’han presentat 
testimonis en mitjans de comunicació en con-
tra de la tasca de l’equip docent que ha format 
i forma part de l’escola. Alguns d’aquests mis-
satges inclouen atacs personals amb noms i 
cognoms de professionals del centre. Hem vist 
com es qüestionava la nostra tasca i es feien in-
sinuacions sense cap prova. El trasbals i la per-
plexitat ens han deixat indefensos. 

Tot l’equip docent hem desenvolupat la nostra 
tasca amb la màxima professionalitat i posant 
en el centre l’interès i el benestar de l’alumnat. 
Sempre hem treballat amb honestedat i una 
dedicació ferma. Quan hi ha hagut cap indici 
d’assetjament, s’ha actuat de forma immediata 
i coordinats amb els responsables de les admi-
nistracions. No és cert que molts alumnes de la 
nostra escola hagin marxat per qüestions d’as-
setjament. Ben al contrari, hem rebut molts 
alumnes que venien de situacions complexes 
i s’han trobat a gust amb nosaltres. En els dar-
rers 10 anys l’escola ha obert 8 expedients per 
indicis d’assetjament i, en tots els casos, l’admi-
nistració educativa ha conclòs que no hi havia 
assetjament. Tampoc hem tingut mai cap con-
demna dels diversos organismes públics que 

permanentment tutelen la nostra tasca edu-
cativa. Esperem que un cop portades a terme 
totes les diligències, contrastats els fets i finalit-
zades les investigacions, es pugui saber què va 
passar. I si alguna cosa no s’ha fet bé, serem els 
primers a exigir responsabilitats i promoure els 
canvis pertinents. 

Ha estat un curs dur, difícil i carregat de com-
plexitat per a tot el món educatiu. Per això es 
van reforçar especialment els aspectes més 
vinculats a les emocions. Som un col·lectiu 
que, amb encerts i errors, vetllem no només 
pels aprenentatges sinó també pel creixement 
personal dels alumnes. Ens dediquem de ple a 
la seva cura. Sempre estem i hem estat al costat 
dels nostres alumnes, treballant amb professi-
onalitat, vocació i dedicació, amb especial inte-
rès pel seu benestar emocional. 

Mentre fem aquesta feina, la pèrdua de la Kira i el 
seu record continua molt present entre nosaltres. 

Equip docent Manyanet Sant Andreu
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D’altra banda, l’Associació de Mares i Pares de 
l’Escola Manyanet Sant Andreu ha fet públic 
un comunicat aquest divendres en què de-
manen ser “curosos, respectuosos i  prudents 
amb les manifestacions públiques” en relació 
a la investigació sobre el suïcidi d’una jove 
del centre. Expressen “consternació davant la 
pèrdua de l’alumna” i recorden que “els fets 
desencadenants d’aquest lamentable succés 
estan sent investigats”. Diuen que per ara no 
els consta cap “evidència concreta i provada a 
dia d’avui”. I consideren que la difusió “sense 
proves o fonaments contrastat” de determi-
nats missatges crítics “no ajuda a l’esclariment 
dels fets”. 

El bon clima de convivència: 
una “aposta del centre”

El col·lectiu de famílies també es mostra pre-
ocupat per “qualsevol situació que pugui ser 
constitutiva de bullying o altre comporta-
ment”. I defensen l’activació dels protocols 
previstos en matèria d’educació i salut per 
part de l’escola. Amb aquesta comunicació 
busquen “transmetre un missatge de tran-
quil·litat i confiança a les famílies vers la Co-

munitat Educativa”. Esmenten també les 
eines de què disposa el centre i que “ajuden a 
la detecció i prevenció de possibles situacions 
de risc”. I subratllen “la cerca del bon clima de 

convivència entre tota la comunitat educati-
va” com una “aposta del centre”.

cr | llegir al web +  

http://ampamanyanetjmj.blogspot.com/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/professors-manyanet-si-alguna-cosa-no-fet-be
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Els Missioners Claretians actualitzen 
el protocol per a la protecció de menors 

Aquest dimarts s’ha realitzat a Barcelona una 
sessió de treball amb els responsables de les 
comunitats claretianes i directius de les se-
ves 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 Cos-
ta-Jussà, provincial de la província claretiana de 
Sant Pau –de la qual forma part el territori de Ca-
talunya des del gener de 2020– i el doctor Xavi-
er 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 Gene-
ral va encarregar a totes les províncies clareti-
anes 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 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/sanctuspaulusmanualyprotocolo2021.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/sanctuspaulusmanualyprotocolo2021.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/sanctuspaulusmanualyprotocolo2021.pdf
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Govern Provincial l’1 de juny. La congregació, 
compromesa amb la protecció, té un protocol 
des de 1998, que ha anat completant i actualit-
zant 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 normati-
ves i principis vigents. El text s’emmarca en la 
presentació del Vademècum dels Missioners 
Claretians: “L’abús de menors i persones vulne-
rables comès per un missioner profana la san-
tedat de l’altra persona, denigra la seva pròpia 
consagració i traeix el Senyor a qui proclama. 
Estem fermament amb el Pontífex per comba-
tre aquest mal que toca el nucli de la seva mis-
sió: anunciar l’Evangeli als petits i protegir-los 
dels llops voraços (…) si a l’Església es desco-
breix 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 clare-

tians 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 vul-
nerables” i “crear comunitats segures i solidàri-
es que ofereixin entorns d’amor on hi hagi una 
vigilància informada sobre els perills de l’abús”.

Entre altres punts, el protocol 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 en-
titat 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 res-
ponsable que hauran de signar individualment 
tots els responsables de les activitats.

En la presentació el doctor Puigdollers ha des-
tacat que “en el centre del document hi ha les 
víctimes i les seves famílies: protegir-les, acom-
panyar-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 Prevenció i Actuació davant 
d’una situació d’abús, que ha d’assumir i incor-
porar 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 ac-
tivitats, 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 compro-
mís institucional i del desig de tots per protegir, 
prevenir e intervenir per crear espais i entorns 
segurs”. I que el nou Manual provincial “ens con-
vida a la implicació de tots per assolir la seva fi-
nalitat i ofereix els canals institucionals, interns i 
externs per actuar i prevenir”.

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 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_sp.html
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/presentacioinformepuigdollers.pdf
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Recerca sobre possibles casos d’abusos. Com 
es va comunicar en el seu moment, el maig de 
2019 els Claretians de Catalunya van encarre-
gar 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 co-
municació. 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. Du-
rant el mes de març es van rebre algunes comu-
nicacions més. Finalment, en total, consten 22 
queixes i 7 missatges de suport adreçats al cor-
reu Prevenim, tots registrats entre febrer, març 
i abril de 2019.

El 2019 el Síndic de Greuges de Catalunya tam-
bé 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 missat-
ges 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 com-
panys 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”.

Les comunicacions rebudes es refereixen a ca-
sos 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 ate-
ses pel Servei d’Acollida i Recerca van fer cap 
petició personal o demanda concreta als Missi-
oners Claretians més enllà que s’investigués el 
cas, s’actués i es treballés per evitar-ne de nous.

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 Congre-
gació 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 de-
núncies, 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 públi-
cament 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 refe-
reix 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 comunica-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/claretians-posen-en-marxa-servei-acollida-recerca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/claretians-posen-en-marxa-servei-acollida-recerca
mailto:prevenim@claretians.cat
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ció 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 infor-
mació 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”.

D’acord amb l’informe, els Missioners Clare-
tians 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 implan-
tació 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 me-
nors. 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”.

claretians | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/claretians-actualitzen-protocol-menors
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La parròquia de Sant Pere de Lleida 
estrenarà 1.147 columbaris a finals 
de juliol
DM, 15/06/2021 | SEGRE

Les Caputxines de Manresa mostren 
espais fins ara tancats al públic
DJ, 17/06/2021 | REGIÓ 7

Les obres de la Sagrada Família 
aturades fins a 2024
DC, 16/06/2021 | LA VANGUARDIA

‘La Passió de la Cava’ de Deltebre 
celebra el seu 65è aniversari 
amb tres representacions
DJ, 17/06/2021 | SETMANARI L’EBRE

Formació i Treball ocupa 441 
persones tot i la pandèmia
DJ, 17/06/2021 | EL PUNT AVUI

L’església que van aixecar els veïns 
de Segur de Calafell aconsegueix 
ser parròquia
DM, 15/06/2021 | DIARI DE TARRAGONA

Carlos Bosch, nou director del 
Secretariat Interdiocesà de Joventut 
DJ, 17/06/2021 | TARRACONENSE

Saiz Meneses ja és arquebisbe 
de Sevilla
DLL, 14/06/2021 | EL 9 NOU

https://www.segre.com/noticies/lleida/2021/06/15/la_parroquia_sant_pere_estrenara_147_columbaris_finals_juliol_137916_1092.html
https://www.regio7.cat/cultures/2021/06/17/les-caputxines-manresa-mostren-espais-53661196.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210616/7532846/obras-sagrada-familia-paradas-hasta-2024.html
https://www.setmanarilebre.cat/noticia/139679/la-passio-de-la-cava-celebra-el-seu-65e-aniversari-amb-tres-representacions
http://admin2014.elpunt.cat/societat/article/5-societat/1987188-formacio-i-treball-ocupa-441-persones-tot-i-la-pandemia.html
https://www.diaridetarragona.com/costa/La-iglesia-que-levantaron-los-vecinos-de-Segur-de-Calafell-logra-ser-parroquia-20210614-0022.html
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