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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. No està permès remetre’l a altres 
persones o la seva explotació comercial. La difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que vetllen pel compliment d’aquesta 
normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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El alumnado de religión católica baja en
todas las comunidades autónomas
Madrid, 19 ene (EFE).- La cifra de alumnos que asisten a la clase de religión católica ha bajado
en todas las comunidades en el curso 2020-2021, el último del que hay datos, una bajada
sostenida en el tiempo que se repite en centros públicos, privados y concertados.

Un 59,5% han elegido esta asignatura de oferta obligatoria en España, pero voluntaria para el
alumno, según el anuario estadístico del Ministerio de Educación "Las cifras de la educación en
España. Curso 2020-2021 (Edición 2023)", recientemente publicado.

Así, más de tres millones de alumnos van a religión católica, a los que se suman los que acuden
de forma minoritaria a la asignatura de religión evangélica, islámica y judía, en todos los casos
por debajo del 1 por ciento sobre el total del estudiantado.

Con la entrada en vigor en enero de 2021 de la última reforma educativa, la ley Celaá o Lomloe,
la clase de religión ha dejado de contar para el cálculo de la nota media del curso y tampoco
tiene una asignatura espejo, pero el centro debe garantizar la atención educativa al alumno en
las horas en las que sus compañeros acuden a religión.

Con la Lomce del PP, la religión sí tenía asignatura alternativa, es decir, se obligaba de elegir
entre ella y otra, y su nota contaba, lo que favorecía la elección de religión por considerarla
menos exigente que el resto de opciones (otro idioma, dibujo técnico...).

El descenso registrado durante el curso 2020-2021 es acorde a la tendencia de los últimos
años, con unas cifras muy lejanas al 83 % de estudiantes que cursaban esta materia dos
décadas atrás (en el curso 2000-2001).

Sí se mantiene en el tiempo el bajo número de jóvenes de Bachillerato que optan por religión
católica, frente a los de la etapa de Educación Primaria y, en menor medida, los de Secundaria
Obligatoria (ESO), siendo mucho más popular en los centros concertados y privados.

A continuación el desglose por comunidades autónomas en los cursos 2019-2020 y 2020-2021
de los alumnos que toman clases de religión católica en todos los centros:

CCAA Primaria 2019-2020/2020-2021 ESO 2019-2020/2020-2021 Bachillerato 2019-
2020/2020-2021

Todos 61,2/59,5% 57,7/56,2% 36,3/35,6%

Andalucía 77,5/75,4% 68,7/67,4% 69/68,5%

Aragón 60,1/58,1% 56,7/55,5% 36,2/34,8%

Asturias 65,9/63,8% 67,5/65,2% 19,8/26,6%

Baleares 52,9/51% 46,6/44,8% 18/18,4%

Canarias 68/66,1 58,3/54,7% 38/36,7%

https://www.lavanguardia.com/vida/20230119/8693692/alumnado-religion-catolica-baja-todas-comunidades-autonomas.html


Cantabria 69,7/67,8% 66,9/64,7% 39,6/34,7%

C.León 73/72,1 73,1/72,4% 21,1/20,9%

C.La Mancha 74,9/73,5% 69,3/67,4% 26,6/25,6%

Cataluña 39,6/38,5% 40,3/67,4% 12/25,6%

C.Valenciana 57,6/55,9% 56,2/53,5% 33,6/32,7%

Extremadura 83,5/82% 77,6/76,4% 42,7/43,3%

Galicia 62,4/60,1 60,4/58,4% 36,9/43,3

C.Madrid 60,1/58,5% 55,5/54,8% 40,8/39,8%

Murcia 70,2/68,6 64,8/63,6% 25,9/25%

Navarra 55,3/53,2% 55/53,6% 20,5/192%

País Vasco 38,5/37,2% 41,1/40,1% 23,4/23,2%

La Rioja 69,1/68,1% 72,9/27,9% 22,8/21,6%

EFE

msr/jdm



Mitjà: catalunyareligio.cat

Publicat: 18/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 13.508 Lectores

Valor: 472€

URL: https://www.catalunyareligio.cat/ca/comenca-setmana-uni...

Comença la Setmana per la Unitat dels
Cristians: “Hem de mirar de fer junts allò
que no cal fer separats” | Catalunya Religió
Roger Vilaclara –CR Aquest dimecres les diferents confessions cristianes celebren l'inici de la
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians que s'allargarà fins al dia 25 de gener. "Es
tracta del moment més important de l'any que les esglésies ens hem donat per trobar-nos amb el
propòsit de reconciliació de tots els cristians", explica la directora del Secretariat Diocesà
d'Ecumenisme de l'arquebisbat de Barcelona, Montserrat Puigdellívol. Sobre el treball
ecumènic que fan les esglésies cristianes diu: "Hem de mirar de fer junts allò que no cal fer
separats". 

La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians és una oportunitat per experimentar
l'ecumenisme espiritual amb espais de pregària i de compartir. Amb tot, Puigdellívol explica que
l'ecumenisme neix de l'amistat i l'intercanvi amb l'altre: "És llavors quan veus que et pots
entendre". Per aquest motiu, des de l'arquebisbat també posen èmfasi en el que anomenen
"ecumenisme pràctic". És a dir, trobar altres camps on l'ecumenisme es pugui treballar. La
directora del Secretariat Diocesà d'Ecumenisme de l'arquebisbat de Barcelona parla d'àmbits
com l'ecologia, l'acció social o moments de l'any com el Temps de la Creació. "Treballar
l'ecumenisme en aquests àmbits ens permet acostar-nos a la societat", diu. Un fet que, amb les
conclusions del Sínode, s'ha vist que preocupa. 

Puidellívol també parla d'ecumenisme quan una comunitat s'ajuda amb una altra quan ho
necessita. De fet, assegura que a Catalunya sempre hi ha hagut una preocupació i un
arrelament pel camp ecumènic ja des dels seus inicis. "El treball ecumènic català també ha estat
capdavanter a escala estatal", afirma. I tot i que reconeix que "l'ecumenisme no passa pel seu
millor moment actualment", remarca que cal ser conscients que "té un recorregut molt llarg".
Puigdellívol recorda les paraules del papa Benet XVI: "Hem de caminar cap a la unitat, però
conscients de la diversitat". 

"Una manera de generar interès per l'ecumenisme als joves és introduir-lo en altres àmbits"

"És difícil, però mirem de treballar-hi bastant", explica Puigdellívol sobre el relleu generacional
en l'àmbit de l'ecumenisme. Al seminari, el Secretariat Diocesà d'Ecumenisme de l'arquebisbat
de Barcelona fa un treball a través d'assignatures o formacions sobre la introducció a
l'ecumenisme. "En l'àmbit d'arxiprestat, en la formació parlem de per què es produeix aquest
moviment, quines són les causes de fractura o divisions i com treballar-ho", explica
Puigdellívol. També aquest any, com a novetat, s'han elaborat uns materials que van dirigits
expressament a infants i adolescents de catequesi.

Montserrat Puigdellívol es refereix de nou a l'ecumenisme pràctic: "Una manera de generar
interès per l'ecumenisme als joves és introduir-lo en altres àmbits". Un treball que ja fan des de
l'arquebisbat amb pregàries com les de Taizé, convidant joves d'altres confessions en diferents
actes. Per fer-ho, és important mantenir contacte i treballar iniciatives amb el Secretariat de
Joventut.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/comenca-setmana-unitat-dels-cristians-mirar-fer


Pregàries a la Catedral de Barcelona o a Sant Pere de Reus

Enguany, l'arquebisbat de Barcelona inaugura la Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians a la Catedral de Barcelona aquest dimecres a les 18:30 h. La celebració estarà
presidida pel bisbe auxiliar Javier VIlanova i assistiran representants de totes les confessions
cristianes que hi ha a l'arxidiòcesi. 

A Tarragona, l’església prioral de Sant Pere de Reus acollirà la celebració organitzada pel
Secretariat diocesà per a les relacions interconfessionals, en la qual participarà l’arquebisbe
Joan Planellas. La pregària tindrà lloc el diumenge dia 22 de gener a les 18.00 h, i comptarà
amb la participació de les diferents confessions cristianes presents a l’arxidiòcesi.

La parròquia del Carme de Lleida celebrarà una missa-pregària ecumènica aquest dimecres a
les 19:00 h on participarà el rector de la parròquia ortodoxa romanesa de Sant Joan Baptista, el
pare Daniel Simon. El diumenge també se'n farà una altra a la parròquia de Sant Pau de la
Mariola a les 11:30 h. El dimecres 25 de gener es clourà la setmana amb un acte organitzat amb
totes les esglésies cristianes de Lleida a l'Església Ortodoxa Romanesa del Naixement de Sant
Joan a partir de les 19:30 h.

Treballar conjuntament per la defensa dels oprimits

La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians la va promoure a França l'abat Couturier
l'any 1935. A Barcelona va arribar el 1954 per iniciativa del reverend Rosendal. Aquell dia,
catòlics i protestants es van reunir, per primera vegada, per reflexionar i pregar junts. No és fins
al 1995 que a Barcelona s'inaugura la Setmana de Pregària a la Catedral de Barcelona amb la
participació de totes les confessions cristianes. A l'hemisferi nord, tradicionalment té lloc entre el
18 i el 25 de gener, coincidint amb les festivitats de la confessió de sant Pere i la conversió de
sant Pau. 

Des de 1968, els materials els preparen conjuntament la Comissió de Fe i Constitució del
Consell Ecumènic de les Esglésies i el Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels
Cristians de la Santa Seu. Per la preparació dels textos i les pregàries, cada any se li demana a
una regió que elabori els diferents materials centrant-se en una temàtica bíblica. Després, tot
l'equip del Consell Mundial d'Esglésies i l'Església catòlica revisa el text i es fan les adaptacions
i traduccions per a cada territori. 

Enguany, la regió encarregada de preparar aquesta setmana ecumènica ha estat un grup de
cristians dels Estats Units convocat pel Consell d'Esglésies de Minnesota. 'Apreneu a fer el bé,
busqueu la justícia' és el lema que han escollit amb la mirada posada als conflictes racials que
ha viscut històricament el país. El cas més recent a l'estat de Minnesota és el de George Floyd,
qui va morir en mans d'un oficial de policia de Minneapolis. Però la història de maltractament de
les comunitats de color als Estats Units ha creat àmplies desigualtats i desavinences que, en
conseqüència, han fet que la qüestió racial sigui un factor important de divisió eclesial. Així, el
verset que el Consell de les Esglésies de Minessota ha escollit com a lema per aquest any
"compromet a tots els cristians a treballar de manera conjunta per defensar els oprimits de la
nostra realitat social, que continua en una estructura d'injustícia i de corrupció", diuen des de
l'arquebisbat de Tarragona. 
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La Catedral, pionera 
en energia solar 
PATRIMONI  L’Església ha vist com la factura elèctrica s’enfilava i ha fet el pas 
d’incorporar plaques fotovoltaiques als seus edificis emblemàtics. Un dels primers és la 
Catedral del Sant Esperit, pionera en l’àmbit estatal en l’aposta per l’energia neta

L’escalada de preus de l’elec-
tricitat ha disparat la factura de 
la Catedral de Terrassa fins als 
11.747,30 euros l’any 2022, 3.000 
euros més que l’any 2019, quan va 
pagar 8.728,92 euros. Com a les llars 
de la ciutat, a les empreses i els 
comerços, l’augment del cost dels 
subministraments ha impactat en 
el pressupost de l’Església catò-
lica, que ha posat l’ull en l’ener-
gia solar. La Catedral, però, és un 
edifici del segle XVI, un immoble 
catalogat que s’ha de preservar i 
sobre el qual no es podia interve-
nir fins ara.

El ple de gener aprovarà una 
modificació puntual del POUM 

ques als edificis protegits.
La modificació del POUM serà 

sotmesa divendres de la pròxima 
setmana a l’aprovació provisional 
del ple. És el pas previ a la seva 
elevació a la Comissió d’Urbanis-
me de Barcelona per l’aprovació 
definitiva i la posterior publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat.

Sis plaques, 100% de cobertura
Amb l’ajust de la normativa, la Cate-
dral ja es prepara per a incorpo-
rar 16 plaques fotovoltaiques a la 
seva teulada. Els equips s’instal·la-
ran a una petita coberta de teules 
situada al peu del campanar, en un 
espai imperceptible des del carrer.

Es tracta d’un habitacle cons-
truït sobre la capella de l’Altíssim, 
obra de Lluís Muncunill, per aï-
llar-la de l’exterior i evitar filtra-
cions d’aigua i humitats. Aques-
ta caseta “moderna” i funcional, 
ha esdevingut providencial per 
al projecte de l’energia solar de la 
Catedral. L’estructura exterior de 
l’històric edifici no disposa d’altres 
cobertes compatibles amb la ins-
tal·lació de plaques solars, ocultes 
a l’exterior i ven orientades.

La petita teulada triada està en 
pendent i orientada a sud, el que 
garanteix les màximes hores d’in-
solació. “Instal·lem 16 plaques i una 
bateria que ens permetrà acumu-
lar energia per a les celebracions 
en horari nocturn”, comenta Mi-
quel Font. L’economista del Bis-
bat explica que la Catedral “con-
sumeix uns 13.000 quilowatts i la 
producció de les plaques supera-
rà lleument aquesta potència, de 
manera que tindrem una cobertu-
ra del 100% del consum amb ener-
gia solar”.

Les fotovoltaiques substituiran 
l’energia elèctrica i permetran il-
luminar amb energia neta totes 
les dependències del temple i ali-
mentar el sistema de climatitza-
ció. El pressupost per a la instal·la-
ció solar és de 18.000 euros, que 
l’Església espera poder cobrir en 
part via subvenció al patrimoni 
històric. L’estalvi en la factura per-
metrà amortitzar la inversió.

Aquesta no és l’única novetat 
en matèria tecnològica que situa 
la Catedral de Terrassa com a pio-
nera. “Hi ha un estudi per a instal-
lar càmeres que permetin trans-
metre cerimònies en ‘streaming’ 
–explica Miquel Font–. Hi ha per-
sones grans o amb dificultats de 
mobilitat que no poden despla-
çar-se i d’aquesta manera podri-
en seguir-les des de casa”.

D’altra banda, a la Catedral les 
aportacions econòmiques ja es 
poden fer per Bizum. Les genera-
cions més joves són les principals 
usuàries. Les donacions telemàti-
ques ja són una part dels entre 300 
i 500 euros mensuals de la recap-
tació i continuen creixent, diuen 
des de la Diòcesi de Terrassa.

D’altra banda, a l’agenda de l’Es-
glésia hi ha també la possibilitat de 
substituir en el futur les tradicio-
nals bosses del “cepillo” del tem-
ple per “safates metàl·liques amb 
connexió wifi que permetran fer 
les aportacions mitjançant el mò-
bil”. 

per ampliar l’inventari del Pa-
trimoni Cultural de Terrassa, un 
ajust normatiu que obre la porta 
a la instal·lació de plaques als edi-
ficis protegits, sempre amb con-
dicions de no visibilitat.

Des de l’àrea econòmica del 
Bisbat, Miquel Font va fer “fa 
uns mesos una primera propos-
ta a l’Ajuntament de Terrassa per 
equipar la Catedral amb energia 
solar i ens van dir que no era pos-
sible”. El projecte de l’Església ca-
tòlica, però, va coincidir amb la 
revisió de l’inventari del Patrimo-
ni Cultural de la ciutat, que final-
ment ha incorporat la possibilitat 
de col·locar plaques fotovoltai-

Una teulada estratègica 
La coberta de la caseta 
situada al peu del 
campanar de la Catedral 
és l’espai escollit per 
instal·lar les plaques 
solars. És pla, està 
orientat al sud i resulta 
imperceptible des del 
carrer
 / NEBRIDI ARÓZTEGUI

16 plaques 
permetran 
il·luminar 
i escalfar 
el temple i 
una bateria 
acumularà 
energia
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El projecte solar de 
la Catedral podrà 
donar cobertura a tot 
el consum energètic 
del temple i acumular 
energia

100%

mil euros costarà 
l’equip fotovoltaic 
de la Catedral de 
Terrassa. El Bisbat 
cercarà vies de 
subvenció

18

El projecte d’energia solar del Bis-
bat de Terrassa abraça quatre edificis 
i el primer a equipar-se amb plaques 
fotovoltaiques ha estat la Fundació Bus-
quets, que ja ha instal·lat una primera fase 
de 40 plaques. En projecte també hi ha 
equipar l’edifici de la Cúria de la Diòcesi 
de Terrassa, situada al número 49 del 
carrer de Vinyals, i l’edifici del Seminari 
de la diòcesi, que té seu a Valldoreix.

Pel que fa a la Fundació Busquets, 
s’han invertit 40.000 euros en la pri-
mera fase de la instal·lació, que ha de 
contribuir a estalviar en la factura de 
l’edifici, una de les més elevades del 
Bisbat per les dimensions i l’activi-

La Fundació Busquets, 
la Cúria i el Seminari 

tat del centre. L’increment del preu 
de l’energia va disparar la factura de 
la Fundació Busquets, que es va enfi-
lar dels 22.000 euros dels primers deu 
mesos de 2021, als 41.000 euros en el 
mateix període de 2022. La primera fa-
se de plaques solars alimenta prop del 
50% del consum. Amb una segona ton-
gada, s’acostaria a la cobertura total.

Pel que fa a la Cúria, l’emblemàtic 
edifici dissenyat per l’arquitecte Jan 
Baca té el hàndicap que “la teulada de 
bronze no es pot foradar. Però hi ha un 
nervi entre peça i peça que ens perme-
trà instal·lar una malla i a sobre les pla-
ques”, explica Miquel Font.

L’aposta dels edificis històrics per l’energia 
solar topa sovint amb els criteris de pro-
tecció del patrimoni i també amb la buro-
cràcia. Així i tot, la voluntat és decidida i ja 
són molts els temples que s’il·luminen amb 
energia solar. A Espanya, el primer docu-
mentat va ser la parròquia de Sant Cebrià, 
de Barcelona, que el gener de 2019 va 
estrenar plaques fotovoltaiques. Després, 
altres com la parròquia de Sant Vicenç de 
Mollet han seguit els mateixos passos. Ho 
va fer amb l’autorització del Bisbat de Ter-
rassa, del qual depèn. A Espanya, l’arque-
bisbat de Valladolid ha instal·lat plaques 
solars a 3 parròquies i a un col·legi major; i 
l’arquebisbat de València enviava aquest 
agost a les parròquies, temples i convents la 
indicació d’incorporar energia solar.

A Europa, l’aposta per les energies netes 
xoca sovint amb la dificultat d’obtenir els 
permisos i, sobretot, d’encaixar els equips 
en edificis històrics, protegits i, a diferència 
de Terrassa, aïllats d’altres edificacions, 
totalment a la vista. Un dels grans temples 
que ha fet el pas a l’autoconsum energètic 
ha estat la catedral de Gloucester (Angla-
terra), coneguda popularment com la cate-
dral de Harry Potter. L’edifici ha estat plató 
de nombroses escenes de les vuit pel·lícules 
de la sèrie inspirada en els llibres de J. K. 
Rowling, per la seva similitud a Hogwarts. 
El temple, amb mil anys d’història, ha situat 
les plaques solars a la teulada de la nau sud, 
no perceptible des del carrer.

A Sant Vicenç de Mollet, 
amb el sí del Bisbat

La catedral de Harry Potter, 
una de les primeres
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El cura del Pare Manyanet investigado por
almacenar pornografía infantil vive al lado
de un colegio
El sacerdote Joaquín C., miembro de la congregación Pare Manyanet e investigado por
almacenar 39 gigas de pornografía infantil en su ordenador, reside en un edificio anexo al
colegio que la comunidad tiene en el distrito de Les Corts.

Como ha podido saber este medio, el padre vive en una residencia para curas ancianos
situada en el edificio que alberga la Curia General --el gobierno general de la Congregación de
los Hijos de la Sagrada Familia, a la que pertenece también el mencionado centro-- y la
enfermería. Según las fuentes consultadas se trata de un edificio “anexo, pero independiente” al
colegio, con una entrada propia y en el que Joaquín C. está “controlado”, aunque tiene libertad
para salir. “Era la mejor solución, no podíamos echarlo a la calle”, se defienden.

Estudiaron una casa de colonias

La decisión de que el presunto pedófilo se instalara en esta residencia emplazada a escasos
metros de la puerta del colegio Pare Manyanet de Les Corts se tomó tras considerar que este
lugar es en el que la comunidad tiene “más posibilidades de hacer un seguimiento del
cumplimiento de las medidas cautelares que le fueron impuestas”.

Exterior del colegio Pare Manyanet en Sant Andreu, Barcelona / GOOGLE MAPS

Preguntada sobre si un edificio anexo a una escuela es el lugar idóneo para que resida un
presunto pedófilo, la congregación asegura que el “problema” con el que se encontraron tras
conocerse el caso es que las comunidades religiosas a las que podían trasladarlo “están
vinculadas a escuelas o parroquias con actividades familiares”. Otra de las opciones que se
estudiaron “fue una casa de colonias en Begues, pero tampoco era el lugar más adecuado”,
reconocen. Al menos, alegan, en el edificio en el que reside Joaquín C. desde el día en que se
tuvo conocimiento de la denuncia viven los miembros del gobierno general y pueden saber lo
que hace el padre de forma directa.

Inmerso en un proceso canónico

En paralelo al proceso por la vía judicial, la congregación ha trasladado el caso a Roma, que le
impondrá una pena canónica si así lo considera. No obstante, aseguran las mismas voces,
están a la espera de que la justicia se pronuncie “dado que son los tribunales quienes tienen los
instrumentos para determinar el alcance del delito”. De hecho, la Santa Cruz se basará en la
sentencia emitida por los tribunales ordinarios para tomar una decisión definitiva en función de
los hechos probados.

Desde los Hijos de la Sagrada Familia sostienen que, pese a que el padre está siendo asistido
por un abogado de oficio y no de la congregación, están al día de su caso. “El material delictivo
fue descargado de internet y no es de producción propia, hecho que sería más grave porque
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podría afectar a la escuela. Pero no es el caso”, se defienden.

Se le prohibió cualquier actividad con niños

No obstante, la crudeza de las miles de imágenes que almacenaba el párroco --algunas de
violaciones-- tanto en su ordenador como en su teléfono móvil, empujó al juez a imponer
medidas cautelares, dada su proximidad con menores. El juez le prohibió desempeñar cualquier
tipo de actividad con niños. Una medida a la que la congregación ha sumado el veto de
desarrollar cualquier actividad pastoral y de oficiar cultos en público.

Añaden que las familias de los alumnos están al tanto de las medidas adoptadas, pese a que el
párroco no era profesor ni miembro de la comunidad educativa, sino el rector de la parroquia
Sant Josep Manyanet situada junto al colegio de Sant Andreu. “Además de la denuncia civil, en
espera de resolución, se puso en marcha la directiva canónica por la que se apartó al padre de
la comunidad, se le retiró de su cargo de rector nombrando a un administrador parroquial y se
inició el proceso canónico en Roma, informando al Obispado de Barcelona de todos los pasos.
Anteponiendo siempre la presunción de inocencia, condenamos sin paliativos este hecho y
estamos comprometidos a combatir este tipo de actuaciones delictivas sin vacilación alguna, en
línea con las indicaciones claras del papa Francisco, válidas para toda la Iglesia”, reza el texto
remitido a las familias.

El Manyanet despidió al informático

El caso salió a la luz después de que el técnico de informática del colegio Pare Manyanet de
Sant Andreu descubriera 39 gigas de material de contenido sexual con menores en el
ordenador que el sacerdote le dejó para que reparara. El colegio Pare Manyanet expedientó al
cura, pero también al informático. Primero, la congregación le solicitó que teletrabajara para,
posteriormente, acabar despidiéndolo.

Por ello, la Audiencia de Barcelona ha ordenado que se investigue al director de la escuela
en la que se produjeron los hechos, en el distrito de Sant Andreu, así como al responsable del
cumplimiento normativo de la congregación.
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Sin rastro de la investigación de Cambray
sobre la represalia al informático del Pare
Manyanet
Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, ambas respuestas se alejan de la realidad:
ni la 'conselleria' ha llamado al informático en los casi dos años transcurridos desde que EL
PERIÓDICO revelara el castigo de una escuela concertada a un trabajador que había
desenmascarado a un cura pedófilo en contacto con menores, ni consta rastro alguno de la
supuesta investigación efectuada por Educación para aclarar lo sucedido.

EL PERIÓDICO publicó la semana pasada que un juez investigará finalmente al director de la
escuela Jesús, Maria i Josep y al abogado de la orden Pare Manyanet, a la cual pertenece el
centro del distrito de Sant Andreu, por expedientar, amenazar con una querella criminal,
apartar de la escuela y despedir a un informático que había contactado con los Mossos
d’Esquadra al descubrir, en marzo de 2021, 39 gigas de pornografía infantil en el ordenador
de un sacerdote, exprofesor, que seguía en contacto con menores. 

En esa noticia se recordaba que, a pesar de tratarse de un colegio concertado por la Generalitat,
Educació no había investigado lo ocurrido y ni siquiera había contactado con el informático, que
ha vivido un calvario durante este tiempo, repudiado por la escuela, presa de ataques de
ansiedad. "Todo esto me afectó mucho. Destruyó mi autoestima e incluso tuve pensamientos
intrusivos de suicidio", explicó el afectado a este diario, tras más de año y medio de terapia
necesaria para sobrevivir a una situación que le provocó graves secuelas psicológicas. 

Ninguna llamada

Sobre el hecho de que Educació no haya investigado la represalia del centro al informático –
algo que finalmente sí hará un juez tras la denuncia presentada por la víctima–, la propia víctima
lamentaba la semana pasada en EL PERIÓDICO que Educació no haya querido escuchar su
versión de lo acontecido. También explicaba que había echado de menos una simple llamada
de apoyo de la Conselleria. Aseguraba que esto último hubiera sido de gran ayuda cuando la
dirección del centro lo amedrentó asegurándole que iba a denunciarlo por delitos que
comportaban hasta cinco años de cárcel, tal como hacía constar por escrito el severo
expediente que se abrió contra él. 

Pero Cambray este lunes en Catalunya Ràdio desmintió al informático asegurando que desde
su departamento sí se habían puesto en contacto con él. Tras esa declaración, este diario ha
vuelto a preguntar al informático si era verdad que alguien de Educació lo había llamado pero
este, sorprendido, lo ha negado de nuevo. Este diario ha trasladado la contradicción a un
portavoz de Cambray que ha matizado que la llamada de un representante de la Conselleria no
fue al informático sino a su abogada. Consultada al respecto Paula Narbona, la abogada del
informático, esta también ha negado haber recibido ninguna llamada del departamento. EL
PERIÓDICO ha preguntado de nuevo a Educació y el portavoz ha mantenido que la supuesta
llamada a la letrada existió pero, dado que a través de este diario el informático insiste en que
no se produjo, se contactará "de nuevo" con la abogada.
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Sin pruebas de la investigación

Educació admitió a finales de 2021 que cuanto había hecho –después de conocer por EL
PERIÓDICO qué había sufrido el informático– fue preguntar al colegio, a través de uno de sus
inspectores, si el sacerdote que será juzgado por tenencia de pornografía infantil seguía en
contacto con menores y, en paralelo, activar también a sus servicios jurídicos para personarse
como acusación particular en la causa abierta contra este clérigo.

En Catalunya Ràdio, en cambio, Cambray, que asumió el cargo de 'conseller' un mes después
de que el colegio se ensañara con el informático, respondió este lunes ofreciendo una versión
diferente a lo mantenido por Educació a finales de 2021. Cambray dijo que sí habían
investigado estos hechos y justificó su respuesta aludiendo al gesto de personarse como
acusación particular, una acción que la justicia ha rechazado. Consultado el colegio implicado
al respecto de la investigación, fuentes del Pare Manyanet mantienen lo que ya contaron hace
un año: que únicamente les consta un requerimiento por parte de Educació a propósito de la
situación del sacerdote. Nada más.

Noticias relacionadas

Este diario ha preguntado a la Conselleria acerca de este cambio de versión y fuentes de
Educació han respondido que se ha hecho "un seguimiento muy exhaustivo" de la situación y
que se abrió un expediente cuando se tuvo constancia "de la tenencia de material pedófilo". Sin
embargo, añaden que "no tienen competencia" para actuar en el caso del informático porque
ese trabajador "no era ni personal docente ni PAE". Es decir, si bien subrayan que están
pendientes de la causa abierta contra el sacerdote pedófilo, admiten que no han pedido
explicación alguna a la dirección de un centro concertado por la Generalitat que castigó al
empleado que hizo posible con su denuncia que se abriera esa causa.

Si Educació no ha hablado con el informático, como mantiene el propio informático, ni con su
abogada, como mantiene la propia abogada, y al mismo colegio implicado no le consta que la
Conselleria haya formulado ninguna pregunta sobre el trato dispensado al citado informático, ¿a
qué se refiere Cambray cuando afirma que sí han investigado estos hechos?
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n El projecte de Fàbrica Nova, per 
la seva magnitud econòmica, ur-
banística i social, necessita algú 
que hi pensi les 24 hores del dia. 
Aquesta persona serà el fins fa poc 
gerent de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC); Xavier 
Massó. De Terrassa i veí de Vila-
decavalls, farà el camí invers que 
feia fins ara per anar a la feina. En 
lloc d’agafar direcció Barcelona 
anirà en direcció a Manresa. 

L’alcalde de Manresa, Marc 
Aloy, i el rector de la Politècnica, 
Daniel Crespo, van presentra ahir 
Massó en un acte a l’Ajuntament. 
Llicenciat en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials per la UAB, el 
1992 va entrar a treballar a la UPC, 
on ha desenvolupat diversos càr-
rec de responsabilitat en el camp 
de la gestió com director econò-
mic i serveis. Del gener del 2018 
fins a l’octubre de l’any passat va 
ser gerent de la UPC.  

Campus del Besòs 
També ha participat activament 
en el projecte del Campus Nord 
de la UPC i, més recentment, al 
campus Diagonal-Besòs de la ma-
teixa Politècnica que es va posa en 
marxa el 2017 i que «pot servir de 
model» del pol de coneixement 

de Fàbrica Nova, segons va dir 
Aloy. A la presentació va assegu-
rar  que Massó coneix la universi-
tat, coneix la ciutat i també el pro-
jecte de Fàbrica Nova, i que ha ar-
ribat el moment de començar a 
concretar accions després d’un 
any de planificació, de donar a co-
nèixer el projecte i de buscar fi-

nançament.  
El rector Crespo va insistir que 

hi ha d’haver un equip que pensi 
únicament i exclusivament en el 
projecte, «lògicament amb la 
col·laboració de la universitat i 
l’Ajuntament». A més a més «això 
de construir un campus no li ve de 
nou. Recull qualitats, experiència 

i coneixement del projecte, amb 
la qual cosa no hi haurà temps 
morts», va assegurar. 

«Vinc a sumar», va dir Massó, 
que s’imagina un projecte a 8 o 10 
anys vista tot i que va afirmar que 
en una primera fase, d’aquí a 4 o 5 
anys, ja hi podria haver a Fàbrica 
Nova «alguna activitat» que no va 

precisar, de la UPC a Manresa. 
Va insistir que és una possibi-

litat d'or per fer un projecte nou i 
diferent, allunyat de la tradicional 
concepció que es pot tenir d'un 
campus universitari reclòs i tan-
cat en sí mateix, sinó obert a la ciu-
tadania i participatiu. També va 
remarcar que el projecte ha de 
permetre recosir urbanísticament 
la ciutat en un entorn que fa 40 
anys que ho necessita. 

Despatx a Manresa 
Assumirà el càrrec a partir del 24 
de gener, un cop hi doni el seu vist 
i plau el Consell Social de la Poli-
tècnica. El seu despaxt serà a 
Manresa. Inicialment a l’escola 
universitària de l’avinguda de les 
Bases. És un fixatge conjunt de 
l’Ajuntament de Manresa i la Po-
litècnica de Catalunya, el que su-
posa que el projecte de Fàbrica 
Nova comença a generar «despe-
ses que assumim conjuntament», 
va remarcar Aloy.  

A l’acte de presentació de Mas-
só hi van assistir regidors de 
l’Ajuntament; directius de la UPC 
a Manresa encapçalats pel seu di-
rector, Pere Palà; i també el vice-
rector d’Infraestructures de la Po-
litècnica, Jordi Ros, i l’actual ge-
rent, Ivan Planas. 

L’exgerent de la Politècnica serà el nou 
director del projecte de Fàbrica Nova
u Xavier Massó, de Terrassa, va tenir un paper actiu en la construcció del campus Diagonal-Besòs de la UPC, inaugurat el 2017
JORDI MORROS.MANRESA

D’esquerra a dreta, Daniel Crespo, Marc Aloy i Xavier Massó MIREIA ARSO

n La UPC Manresa coordina les 
proves de la Copa Cangur de Ma-
temàtiques a Manresa, que en 
aquesta edició tindran lloc demà 
al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. El 
concurs planteja reptes amb pun-
tuació dinàmica, com la borsa que 
depèn de l’oferta i al demanda. 

Un total de 29 equips de la Ca-
talunya Central participaran en 
aquest concurs, que es durà a ter-
me en dos torns: el dels equips Ca-
det (amb alumnes de 1r i 2n 
d’ESO) i el dels equips Júnior (3r i 
4t d’ESO).  

La demanda dels instituts a la 
seu de les proves a Manresa ha es-
tat tan elevada que s’ha organitzat 
també una subseu en un institut 
de Vic.  

Format per set alumnes, cada 
equip disposarà de 60 minuts per 

resoldre 12 problemes. Els grups 
competeixen entre ells contra re-
llotge i amb gran pressió, ja que la 
puntuació per a cada problema 
resolt es va modificant segons es 
desenvolupa el concurs. Els mi-
llors equips passaran a la fase fi-
nal de la Copa Cangur. 

Més de 200 estudiants de 
secundària competiran a 
la Copa de Matemàtiques
REDACCIÓ. MANRESA

Imatge d'una prova anterior

UPC

Sor Lucía denuncia 
el desnonament 
d’un infant amb 
paràlisi cerebral
GEMMA CAMPS. MANRESA

n La monja sor Lucía Caram ha 
denunciat el desnonament pre-
vist a Manresa per part de Solvia 
d’una família amb dos fills petits, 
un dels quals, de 6 anys, amb pa-
ràlisi cerebral. Malgrat els intents 
d’aquest diari per saber la versió 
de la immobiliària, no ha estat 
possible. 

Caram explica que el proper 
dia 31 d’aquest mes està previst 
que s’executi el desnonament. Re-
clama que s’aturi el desnonament 
o que Solvia ofereixi una alterna-
tiva a aquesta família, alhora que 
fa una crida a la ciutadania a tro-
bar una solució per a ells.  

Es tracta d’una parella jove que 
també té una nena de 2 anys. En 
el seu SOS, demana una casa amb 
planta baixa o amb ascensor per 
temes de mobilitat de l’infant amb 
paràlisi cerebral. 
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Mariano Fazio: “Cal establir ponts amb
aquells que pensen diferent per poder
dialogar” | Catalunya Religió
OPUS DEILes 58es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, que han començat
aquest dimarts, versen sobre 'La fe en el debat cultural'. En el primer dia d'aquestes jornades
s’han analitzat els trets fonamentals de la societat moderna. Tots els ponents han tingut un
record especial pel difunt Papa emèrit Benet XVI i la seva gran aportació intel·lectual en el camp
del diàleg entre fe i raó. Les jornades finalitzen aquest dimecres amb la ponència del bisbe de
Solsona, Francesc Conesa.

La primera de les intervencions, d'aquest dimarts, ha anat a càrrec de Mariano Fazio, vicari
auxiliar de l’Opus Dei, el més estret col·laborador del Prelat qui ha parlat de corrents culturals
contemporanis, en el marc més ampli de la modernitat. Ha fet un repàs de les característiques de
la cultura actual vinculades a la ideologia de gènere, transhumanisme, ecologisme profund i
cultura woke o de cancel·lació. Entén, Fazio, que tota l’edat moderna "ha estat una lluita entre
dos bàndols: a favor o en contra de la secularització".

Ha començat alertant de certa nostàlgia que podria temptar a qui consideri l’edat mitjana com
una suposada edat d’or de l’Església. Fazio ha advertit, sense oblidar tantes coses positives del
món medieval que no va saber interpretar correctament la màxima evangèlica: “donar al Cèsar
allò que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu”.

"La sortida de la dictadura del relativisme és el diàleg entre raó i fe"

En aquest sentit, Mariano Fazio ha considerat que la secularització iniciada a la baixa edat
mitjana entesa com a desclericalització, s'ha d'entendre com un fet positiu. Després, s’ha acostat
al nostre temps situant-se al segle de les llums i per contemplar des d’aleshores el recorregut de
la secularització. El vicari auxiliar de l'Opus Dei ha considerat que la secularització moderna i
contemporània, que ha produït una positiva desclericalització, ha portat com a conseqüència
una actitud laïcista no desitjada, que no respon a l'harmonia que ha d'existir entre el que és
natural i el que és sobrenatural. Sent dos ordres diferents no s'han de separar.

Fazio ha recordat que la perspectiva sobrenatural ha de valorar en el punt just l'autonomia d’allò
natural. La veritable secularització seria el que algunes persones han anomenat la laïcitat sana i
altra laïcitat positiva, enfront dels excessos del laïcisme.

Punts d'unió i establir ponts, claus del diàleg

Segons Mariano Fazio ha comentat, actualment estem en “la dictadura del relativisme”, en
paraules de Benet XVI, que té com víctima principal la veritat. "Coneixem, però, la sortida que és
el diàleg entre raó i fe, cal superar la visió del cientificisme", ha determinat el vicari auxiliar de
l'Opus Dei. Aquesta és la solució a la crisi moderna. Per altra banda, Fazio ha concretat que “en
la tasca pastoral que ens pertoca, cal ajudar les persones a pensar donat que podem arribar a
veritats que orienten la pròpia vida”.

Finalment, Mariano Fazio ha fet una crida a “buscar punts d’unió, establir ponts, amb aquells que
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pensen diferent per poder dialogar”.

"Per la vida sacerdotal és important una bona preparació intel·lectual"

El degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, Ignasi Fuster, el segon dels ponents de la
jornada d'aquest dimarts, ha donat arguments per l’ús de la raó amable que dona sentit als grans
interrogants de l’home. En aquest sentit, ha dit que “els grans pensadors no són elucubradors,
sinó que donen resposta a un temps i a uns interrogants com va fer sant Agustí amb la crisi del
seu temps, sant Tomàs, mostrant l’esplendidesa de la veritat.”

Fuster també ha afirmat que “cal buscar les certeses, defensar-les sense alçar la veu, donar
testimoni de vida que és testimoni de bellesa i saber viure la diferència en la tolerància i el
respecte.“

El vicari de l’Opus Dei per a Catalunya i Andorra, Ignasi Font, ha volgut mostrar l’agraïment al
Papa emèrit Benet XVI “pels nombrosos textos magisterials que ens ha regalat en els quals s’ha
ocupat del tema objecte de reflexió de les jornades, el gran repte que suposa per a la fe catòlica
la impressionant acceleració de la cultura contemporània”. Font ha fet esment “de la importància
d’una bona preparació intel·lectual per a la vida sacerdotal.”
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La Iglesia Anglicana "bendecirá" los
matrimonios del mismo sexo
Londres, 18 ene (EFE).- La Iglesia Anglicana anunció este miércoles una revisión "histórica" de
su posición sobre las parejas del mismo sexo y avanzó que "bendecirá" esas uniones en sus
templos, aunque descartó que sus sacerdotes oficien matrimonios gais.

"Las parejas del mismo sexo podrán venir a la iglesia para dar las gracias por su matrimonio o
unión civil y recibir las bendiciones de Dios", describió la Iglesia en un comunicado en el que
avanza asimismo que en los próximos días emitirá una nota en la que pedirá disculpas a la
comunidad LGBTQI+ por el "rechazo, la exclusión y la hostilidad" que ha sufrido.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, afirmó que la nueva postura "refleja la diversidad de
opiniones en la Iglesia de Inglaterra sobre cuestiones de sexualidad, relaciones y matrimonio".

"A algunos les parecerá que lo que proponemos hoy va demasiado lejos, mientras que para
otros no será suficiente, pero mi esperanza es que lo que hemos acordado será recibido con un
espíritu de generosidad, con voluntad de buscar el bien común", dijo el primado anglicano a la
BBC.

La propuesta de cambio, que llega tras un periodo de seis años de consultas sobre la cuestión,
quedará detallada en un informe que se someterá a la evaluación del sínodo de la Iglesia en
una reunión el próximo mes en Londres.

Tras ese encuentro, los obispos anglicanos establecerán las plegarias y bendiciones que se
ofrecerán a las parejas del mismo sexo y emitirán nuevas recomendaciones para sus
sacerdotes.

El arzobispo de York, Stephen Cottrell, se declaró este miércoles "profundamente arrepentido y
avergonzado" sobre el trato que ha dado la institución a los homosexuales en el pasado.

Los religiosos quieren "aprovechar esta oportunidad para empezar de nuevo con un espíritu de
arrepentimiento que nos enseña nuestra fe", afirmó. EFE

gx/er/psh

https://www.lavanguardia.com/vida/20230118/8692592/iglesia-anglicana-bendecira-matrimonios-sexo.html


Mitjà: Diari de Sabadell

Publicat: 19/01/2023

Edició: Diari de Sabadell

Secció: MISCELANEA

Audiència: 33.000 Lectores

Valor: 151€

Ciutat8   Dijous 19 i Divendres 20 de gener del 2023

Els termòmetres freguen els 
zero graus centígrads i Sabadell 
posa en marxa el seu protocol per 
l’Operació Fred. L’Ajuntament 
ha activat la fase 2 per atendre les 
persones sense sostre, i ahir obria 
per primer cop aquest any l’allot-
jament nocturn per a persones 
que fan nit al carrer. “Estem patint 
situacions adverses en l’àmbit cli-
matològic”, ha apuntat el regidor 
d’Acció Social, Eloi Cortés.

En aquest sentit, la nit de dime-
cres a dijous s’obria l’espai d’aco-
llida nocturn a la ciutat, un espai 
cedit per Aigües Sabadell i gesti-
onat per la Creu Roja, i avui dijous 
s’activa l’espai diürn que gestio-
na Càritas. Aquests dispositius es 
posen en marxa quan el termòme-
tre cau encara més, per sota dels 
2°C. Segons els darrers registres, 
les temperatures mínimes a Sa-
badell freguen els 3°C els últims 
dies. La previsió d’avui dijous és 
que les temperatures caiguin per 
sota dels zero graus.

Aquests dies, però, les Unitats 
d’Emergència Social (UES) de la 
Creu Roja han portat sopar i man-
tes a les persones que viuen al car-
rer en el marc de l’Operació Fred. 
Les UES han detectat un repunt 
de persones sense llar aquest hi-

vern, amb més de 200 persones 
que passen la nit al carrer, a l’inte-
rior de vehicles o a infrahabitat-
ges. Una dada que suposa un 50% 
més que l’any anterior. El 2022, la 
Creu Roja va atendre 232 perso-
nes, amb 3.124 intervencions.

En què consisteix el protocol?
Quan les temperatures cauen 
dels 4°C, s’activa la primera fase 
del protocol i els dispositius de 
Creu Roja, Actuavallès i Ningú 
Sense Sostre reforcen les seves 
sortides per ajudar els sensellar i 
les UES ofereixen sopar calent i 
mantes. Quan encara fa més fred 
(per sota dels 2°C), s’habilita un 
centre d’acollida nocturn al car-
rer de la Concepció que disposa 
d’una quinzena de places. L’ende-
mà, Càritas reforça el servei d’es-
morzar i obre el seu espai d’acolli-
da diürna del carrer Duran i Sors.

La sortida de les UES de la Creu Roja, ahir  / VÍCTOR CASTILLO

Càritas també posa 
en marxa el seu 
dispositiu diürn 
avui per atendre 
aquestes persones

Sabadell obre el seu 
allotjament nocturn 
per als sensellar 
Marta Ordóñez  •  @martaordonezgar

La pluja ha arribat amb comptagotes aquests darrers dies / AINA TORRES

L’arribada de la borrasca Fien 
ha deixat un rastre de molt vent, 
fred i poques precipitacions a Sa-
badell. Dimarts passat, segons 
l’anemòmetre del Servei Meteo-
rològic de Catalunya, ubicat a l’es-
tació automàtica Sabadell-Parc 
Agrari, es van superar les ràfegues 
de vent superiors als 70 km/h, ar-
ribant fins als 72 quilòmetres per 
hora, entre la franja horària de les  
13 h a les 15 h. 

La velocitat mitjana del vent du-
rant tot el dia va ser superior als 20 
km/h. Aquest episodi de vent molt 
intens va causar nombrosos des-
perfectes a la ciutat, entre els quals, 
la caiguda d’un arbre sobre un ve-
hicle a Can Deu. Els Bombers de 
la Generalitat van fer un total de 45 
actuacions. Les fortes ràfegues de 
vent, que ahir dimecres ja van per-
dre intensitat, no van venir acom-
panyades de precipitacions des-
tacades, com sí que va passar en 
altres punts del territori, especial-
ment, al nord de Catalunya.

Des del passat diumenge i fins 
ahir dimecres, tot i l’inesperat front 
del passat dimarts a primera hora, 
les pluges han estat molt minses, 

METEOROLOGIA  La borrasca Fien deixa ràfegues superiors als 
70 km/h i causa diversos desperfectes. A partir d’aquest 
dijous, les mínimes podrien caure per sota els 0°C

Molt vent,
fred i poca pluja
M. Camps R.  •  @campsmanel #CiutatDS  #TempsDS

inferior al litre i mig durant els qua-
tre dies (1,1). Aquest dijous, però, 
podria ser que en algun moment 
del dia caiguessin quatre gotes. A 
excepció d’avui a la tarda, el sol serà 
el gran protagonista fins a finals de 
setmana, amb una temperatura de 
rigorós hivern, per sota la mitjana 
climàtica. 

S’espera que la temperatura mí-
nima se situï per sota els 0°C du-
rant aquesta i les següents nits. En 
els darrers dies, la temperatura mí-
nima ha oscil·lat entre els 3,5°C i els 
1,3°C. 

Més de dos graus per sobre
“Durant la segona meitat de la set-
mana vinent la temperatura bai-
xarà entre 5°C i 10°C respecte a 
l’actual, i hi haurà glaçades, entre 
febles i moderades a l’interior i no 
se’n descarten de puntuals al lito-
ral”, apunten des del Meteocat. 
Durant aquesta primera quinzena 
de gener, la temperatura mitjana 
ha estat per sota els 9°C (8,6), molt 
per sobre de la mitjana del mes de 
gener de l’Atles Climàtic de Cata-
lunya (1961-1990), que se situa als 
6,55°C.

Durant aquesta 
primera quinzena de 
gener, la temperatura 
mitjana ha estat per 
sota els 9°C (8,6°C), 
molt per sobre de la 
mitjana del mes de 
gener de l’Atles Cli-
màtic de Catalunya 
(1961-1990), que se 
situa als 6,55°C

En els darrers 
dies, les 
precipitacions 
abundants 
han esquivat 
Sabadell, a 
diferència 
d’altres punts
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Mossèn Josep Maria Fabró i les misses
vivencials | Catalunya Religió
Jordi Forners La casualitat, o la causalitat, ha fet que un servidor hagi coincidit des del 1999,
gairebé en la mateixa cronologia, amb mossèn Josep Maria Fabró als centres penitenciaris de
Brians 1 i, després, a Brians 2.

Per la meva condició de creient, vaig romandre atent i amb ànsia observadora a les primeres
aparicions dins la presó d’aquell mossèn que amb res s’assemblava a aquells prelats autoritaris,
amb rang de funcionaris, integrants del Cuerpo de Capellanes de Instituciones Penitenciarias.
Jo coneixia l'existència d'aquest "cos de capellans" d’antany a través de la lectura d’aquell
anomenat Acord sobre assistència religiosa catòlica als Establiments penitenciaris, signat amb
data 20 de maig de 1993 entre el ministre de Justícia Juan Alberto Belloch (PSOE) i el
president de la Conferència Episcopal Espanyola, l'arquebisbe de Saragossa Elías Yanes, en
aplicació del que disposava l'acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu, de 3 de gener de 1979,
sobre Assumptes Jurídics.

Ben al contrari, mossèn Fabró era el màxim exponent de la senzillesa, la humilitat, l’honestedat i
l’austeritat, valors cristians que tenia interioritzats i que impregnaven en tot moment la seva
manera de ser. Buscava una mena de mimetisme vers aquell Déu fet home, encarnat en la figura
de Jesús de Natzaret, qui ens ensenyà aquestes mateixes virtuts, el naixement del qual hem
celebrat fa tres setmanes, gairebé coincidint en el temps amb el traspàs del mossèn, el 27 de
desembre, als 77 anys. Certament, els nostres valors, convertits en hàbits, esdevenen virtuts, i
en Josep Maria havia convertit en hàbits tots els seus valors. Així doncs, fou un virtuós.

Uns hàbits que palesava quan ell, en tots els seus actes, considerava sempre per damunt de tot
l’atenció a les persones, empatitzant amb els sentiments de les persones que tenia al davant. En
el cas que ens ocupa, havia triat un col·lectiu no gens fàcil: la marginació dins la marginalitat, si
es pot definir així. Amb problemàtiques i situacions molt complexes, conflictives, però res
escapava a la seva capacitat de perseverància, de persuasió, de lluita -moltes vegades estèril-, i
donat el cas, també la seva capacitat de perdonar.

Destacava també pel seu pragmatisme. Un pragmatisme també evangèlic, ja que no tot havia de
ser la predicació de la Bíblia o l’espiritualitat. Assumia gestions del dia a dia dels interns, de les
seves famílies, fent encàrrecs a l’exterior, entregant-los roba o llibres, ingressant-los diners al
peculi (em consta que a vegades de la seva pròpia butxaca). Realitzava visites freqüents als
centres penitenciaris amb les seves sandàlies i el seu caminar intens, ràpid, visitant diferents
despatxos, oficines, serveis socials, o també les direcccions dels centres, i després fent un
recorregut pels mòduls, per a informar als interns sobre la gestió o tramitació de l’assumpte de
què es tractés. Unes pràctiques que també combinava –si era necessari o era requerit per a fer-
ho- amb el seu acompanyament pastoral i espiritual, amb una actitud sempre prudent i
escoltadora. I també, com és obvi, amb les celebracions litúrgiques dels dies festius.

En algunes ocasions, a mi m’havia semblat que pecava d’un excés de generositat, d’altruïsme,
sobretot pels riscos d’un excés de confiança cap a determinades persones; però és que ell
sempre feia abstracció del currículum concret de cada intern. Per a ell, tothom era igual. I sí, a
vegades, aquest excés de generositat tampoc era comprès per part d’alguns estaments

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/lectors-escriuen/mossen-josep-maria-fabro-misses-vivencials-302740


penitenciaris. Però, per damunt de tot, si ens atenem a la intencionalitat d’en Fabró, penso que
hi hauria un consens unànim en què aquesta era, sense cap mena de dubte, absolutament
impol·luta. Per això, en Josep Maria, malgrat alguns puntuals o excepcionals recels, fou sempre
una persona respectada i admirada per tots els professionals penitenciaris.

Destacable fou la implantació de la casa d’acollida a Martorell, on podien allotjar-s’hi els interns
en les seves primeres sortides de permís ordinari quan no disposaven de cap altre domicili; per
a poder gaudir dels permisos de sortida. Era un requisit reglamentari comptar amb una adreça a
l’exterior i molts interns van poder beneficiar-se d’aquesta mesura al donar l’adreça de la casa
d’acollida del carrer d’Àngel Guimerà de Martorell, que fundà i que gestionava mossèn Fabró
juntament amb un equip de col·laboradors i voluntaris, alguns dels quals –si no m’equivoco- ex
interns. Una altra història és que, a l’hora de la veritat, una vegada al carrer, hi fessin cap o no…
però això ja són figues d’un altre paner…

En ocasió de les particularitats de l’àmbit, mossèn Fabró tampoc s’escapà d’algunes situacions
inèdites que li feren acumular una mena d’anecdotari:

Una vegada, hom fou interpel·lat amb aquesta pregunta:

- “Escucha, Fabró, ¿tú todavía eres cura?”

- "Hombre, claro que sí; ¿Cómo no voy a ser cura?

- "Joder, ¡no sabes lo que te estás perdiendo, macho!

Al principi, es va situar en la línia argumental del interpel.lant, i amb un to de veu “pujat” i un
rostre vermellós com d’indignació, respongué:

- “¡Y tú qué sabes lo que yo me estoy perdiendo! ¡Acaso tú sabes lo que hago yo en mi casa de
puertas para adentro! ¡Mecatxis la punyeta!”

Aquesta darrera expressió era l’únic petit “renec” que proferia en Fabró quan el guió el portava
inexorablement a haver-ne de fer ús.

Acte seguit, ja amb el to rebaixat i abandonant el fil argumental anterior, li explicà –ho
resumeixo- que la seva entrega i donació als altres i a la causa de Jesucrist, comportava per a
ell un plaer i una felicitat infinitament més gran que la que es pogués derivar d’aquelles altres
satisfaccions finites i materials a les que es pogués referir el seu interlocutor.

Una altra anècdota, o curiositat:

- "Oye, Fabró, has llegado tarde hoy… se acaba de marchar la  competencia…”  (referint-se als
Testimonis de Jehovà).

- “¿La competencia? ¿Qué competencia…? ¿Es que acaso tú te crees que yo estoy en posesión
de la verdad absoluta? ¡Mecatxis la punyeta!”

A continuació, li explicà d’una forma entenedora –ho resumeixo- que ningú pot fer-se valedor de
la veritat absoluta, i que, en realitat, tots cerquem, des dels nostres principis, i cadascú segons
les seves creences aquell Déu veritable de qui emana, ara sí, la veritat absoluta.

Al cap de molts anys de conèixer-nos, a principis del 2008, vaig voler descobrir com era mossèn



Fabró més enllà de les presons. Ell mai deixà d’exercir la seva pastoral, també a la comunitat. I
em vaig assabentar que celebrava l’eucaristia els diumenges al matí a l’església de Crist
Salvador, al barri de Buenos Aires; Martorell. Aquella meva primera assistència a una missa
d’en Josep Maria em va captivar… era fàcil trobar-hi, sentir-hi, palpar-hi –enmig d’aquella
celebració- la presència de Déu, d’un Déu viu!

Mossèn Josep Maria, com no podia ser d’una altra manera, seguia els cànons establerts, però
els adaptava sempre a les circumstàncies que ell considerava que podien traduir i fer viva i real
la presència de Crist a l’altar, fent-hi la seva aportació intel·lectual, reflexiva i adaptada al
moment. Ah! I si convenia, interrompia la celebració i després ja la continuava:

-“Hola, Pepita! No t’havia conegut! Feia dies que no ens vèiem… que no has estat bona?”

De seguida, vaig voler posar nom a les Misses d’en Fabró: "les Misses Vivencials", en
contraposició a les misses de missal, rutinàries, tal vegada inintel·ligibles o de llibre. Jo havia
realitzat feia uns anys un curs intensiu de llengua alemanya en una acadèmia que emprava el
mètode vivencial. Era un mètode –deien- que permetia començar a dir les primeres frases ja des
del primer dia; la presentació de la professora ja va ser en alemany, tots la vam entendre perquè
ens va dir com es deia, acompanyada dels gestos, i a continuació ens va preguntar com ens
dèiem cadascú; i ningú tenia ni idea de l’idioma, però li vam respondre. A la segona setmana, ja
conversàvem…

A les misses d’en Fabró és com si s’emprés aquest mètode directe, vivencial, però aplicat a la fe
cristiana. Vaig seguir anant, alguns diumenges, quan no em coincidia en dia de treball, a les
misses vivencials d’en Fabró. No em sabia greu haver-me de desplaçar; m’hi sentia bé per la
proximitat amb Déu que s’hi vivia.

Recordo que en una ocasió li vaig donar quatre o cinc entrades per anar a veure la Passió de
Sant Fructuós a l’amfiteatre de Tarragona, una obra espectacular, teatral i musical, basada en la
Passio Fructuosi, les actes martirials anònimes del bisbe de Tarraco Fructuós i els diaques
Auguri i Eulogi, protomàrtirs hispànics, que van ser cremats per no renunciar a la seva condició
de cristians. Li va agradar molt i em va estar molt agraït per aquest detall.

L’any 2019 vaig patir una malaltia greu, i es va interessar diverses vegades pel meu estat de
salut. Em va animar, tot i que ell ja estava bastant afectat per la seva malaltia crònica i li estaven
fent proves.

He perdut un amic amb el seu traspàs, però, els qui el vam conèixer podem seguir fent el nostre
camí tot anhelant poder arribar a “aquella Terra promesa” i amb la il·lusió i la ferma esperança
que quan s’escaigui aquest anhel, en Fabró serà un dels que vindrà a rebre’ns.

A reveure, Josep Maria!
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