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Església a Espanya

redacció / Madrid

«Tota llei d’avortament és dolenta 
i no es pot legitimar mai la mort d’un 
innocent.» El secretari general de 
la CEE ha tornat a recordar recent-
ment la posició de l’Església catòlica 
davant de la nova reforma de la llei 
de l’avortament, arran sobretot de la 
inclusió de la malformació fetal com 
a motiu legal per avortar. «L’Església 
fa una opció per la vida amb totes les 
conseqüències —ha defensat—. Com-
prenem la situació dramàtica de dolor 
i de patiment dels pares que es veuen 
en aquesta situació, especialment la 
dona, però no podem tarifar la vida 
humana amb unes categories de qua-
litat.» Això no obstant, Gil Tamayo 
també ha assenyalat «que la nova llei 
és menys dolenta que l’actual», perquè 
protegeix més la vida: es passa de llei 
de terminis a llei de supòsits, s’admet 
l’objecció de consciència com a dret, 
es busca protegir el nasciturus i no es 
considera l’avortament com a dret...

Aquestes afirmacions del secretari 
general de la CEE han tingut lloc a 

redacció / Madrid

El P. Adolfo Nicolás, superior general 
de la Companyia de Jesús, va presidir el 
21 de juny passat a Madrid la creació 
de la nova província d’Espanya. L’acte, 
al qual van assistir més de 500 jesuïtes 
i col·laboradors de la Companyia va 
consistir en una eucaristia, durant la 
qual es va llegir el decret de creació 
de la nova província i la patent del no-
menament del P. provincial, Francisco 
José Ruiz Pérez.

En l’homilia, el P. general va dema-
nar a la Companyia de Jesús que afronti 
amb creativitat els reptes i dificultats 
que planteja un món en què «vivim de 
pressa, amb més pressió i amb menys 
temps». I va afegir: «Seguim necessi-
tant l’aportació de tothom, no podem 
prescindir de la saviesa de ningú.»

Amb aquesta celebració ha culminat 
el procés d’integració de les províncies 
a la Companyia de Jesús a Espanya en 
què s’ha estat treballant de manera 
progressiva des del 2008 i que supo-
sa una renovació de les estructures 
d’organització interna dels jesuïtes al 
nostre país. Les cinc províncies que fins 
ara existien a Espanya s’integren en 
una província que es dota de noves es-
tructures. El seu objectiu és respondre 
als reptes de la societat actual i facilitar 
el treball apostòlic de la Companyia 
de Jesús.

Aquesta renovació es concreta prin-
cipalment en dos aspectes: potenciar la 
presència i la proximitat a cada territo-
ri, a través de la creació de plataformes 
locals i territorials i, al mateix temps, 
impulsar el treball conjunt de les per-
sones i institucions que treballen en un 
mateix àmbit a través de plataformes 
sectorials.

Pel que fa a l’organització territo-
rial, la nova província comptarà amb 
plataformes apostòliques locals (PAL), 
que agrupen les diverses activitats o 
institucions de la Companyia de Jesús 
d’una zona concreta que treballaran 
sota la coordinació i animació d’un 
superior local. En una PAL trobem, 
per exemple, comunitats de jesuïtes, 
col·legis, parròquies, organitzacions 
socials, etc.

A més, la Companyia de Jesús a 
Espanya comptarà amb dues plata-
formes territorials (PAT) que, tenint 
en compte les peculiaritats culturals i 
lingüístiques de cada territori, corres-
ponen a les actuals províncies Tarraco-
nense (Catalunya) o Loiola (País Basc i 
Navarra). A cada una hi haurà un de-
legat territorial nomenat pel superior 
general. En el cas de Catalunya, el nou 
delegat és el P. Llorenç Puig, director 
de Cristianisme i Justícia.

D’altra banda, les institucions, acti-
vitats i projectes de la Companyia de 
Jesús s’organitzaran en cinc sectors 
apostòlics, per potenciar la feina en 
xarxa. Aquests són: educació, univer-
sitats, social, pastoral i formació dels 
jesuïtes.

Un procés de sis anys

La Companyia de Jesús es un orde 
religiós de l’Església catòlica fundat per 
sant Ignasi de Loiola i aprovat el 1540 

Defensa de la vida «amb totes les conseqüències»
la roda de premsa posterior a la cele-
bració de la Comissió Permanent de 
la Conferència Episcopal Espanyola 
(CEE), reunida a Madrid el 25 i 26 de 
juny. S’hi ha començat a treballar un 
nou Pla Pastoral per al trienni 2016-
2020. Ja se n’ha presentat un primer 
esborrany. Aquest nou Pla Pastoral es 
redactarà tenint en compte l’exhorta-
ció apostòlica del papa Francesc, Evan-
gelii gaudium, centrada en l’anunci de 
l’alegria de l’Evangeli en el món actual. 
Un altre dels assumptes tractats a la 
Permanent del CEE ha estat el de la 
nova llei d’educació. Els bisbes s’han 
mostrat preocupats per com s’ha 
concretat, per part del Govern cen-
tral i de les comunitats autònomes, 
el desenvolupament normatiu de la 
nova llei d’educació (LOMCE), on de 
fet es deixa oberta la porta a l’in-
compliment tant del dret dels pares 
a educar els fills segons les seves con-
viccions, com del que està establert 
als acords Església-Estat pel que fa a 
l’ensenyament de la Religió catòlica. 
José M. Gil Tamayo ha recordat que 
el problema afecta totes les confessi-

ons religioses: «No es tracta de cap 
reivindicació de privilegis per part 
de l’Església catòlica, sinó, primer de 
tot, de garantir el dret constitucional 
dels pares a educar els fills segons les 
pròpies conviccions.»

En algunes comunitats autònomes, 
l’assignatura queda, a Ensenyament 
Primari, amb tan sols 45 minuts setma-
nals assignats. «Creiem que es tracta 
d’un temps totalment insuficient per 
proporcionar una educació mínima 
de qualitat», ha afirmat el secretari 
general de la CEE. D’altra banda, al 
Batxillerat la Religió queda a mercè 
de l’opció lliure de les comunitats 
autònomes, i fins i tot dels centres.

Als bisbes els amoïna l’incompli-
ment del principi constitucional que 
garanteix el dret dels pares a educar 
els fills segons les seves convicci-
ons morals i religioses, així com la 
disparitat de criteris de les diverses 
comunitats autònomes o centres es-
colars. La petició de la CEE és que el 
Govern aprovi un decret llei en què 
s’estableixi l’horari mínim d’aquest 
ensenyament.

Els jesuïtes s’integren en una sola província
El nou delegat de Catalunya és el P. Llorenç Puig

pel papa Pau III. Avui està estès arreu del 
món, amb gairebé 17.000 jesuïtes. Espanya 
compta amb 1.160 jesuïtes.

Des dels inicis, l’activitat de la Compa-
nyia de Jesús s’ha anat diversificant segons 
els reptes de cada lloc i de cada generació, 
des de la docència universitària fins a 
l’atenció al món de la marginació, passant 
per l’educació de la joventut o el mestrat-
ge de l’experiència espiritual. Caracteritza 
totes les activitats la promoció de la justícia 
i el diàleg amb la cultura.

Responent a la crida de la darrera 
Congregació general, la Companyia de 
Jesús arreu del món està fent un procés 

El. P. Adolfo Nicolás ha presidit l’eucaristia que ha segellat la integració de les províncies jesuïtes d’Espanya.

L’objectiu del 
procés d’integra-
ció és respondre 
als reptes de la 
societat actual i 
facilitar la feina 
apostòlica de 
la Companyia 
de Jesús

de recerca de noves formes d’organitza-
ció per respondre creativament a noves 
realitats. En aquest context, el 2008 les 
cinc províncies que ocupen el territori de 
l’Estat espanyol van començar un procés 
de reflexió. Partint de la realitat i les 
necessitats, s’ha dut a terme un itinerari 
de recerca de noves formes d’organit-
zació interna que permetin realitzar les 
prioritats apostòliques de la Companyia 
de Jesús. El projecte va ser aprovat pel 
P. general Adolfo Nicolás el 2010, i a 
partir de llavors va començar el procés 
d’integració que ha culminat aquest 21 
de juny.


