Glossa

Compromís inequívoc
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Acaba de sortir la carta apostòlica en forma Motu Proprio
“Vos estis lux mundi” del papa Francesc perquè “s’adoptin a nivell universal procediments dirigits a prevenir
i combatre aquests crims [els abusos sexuals a menors]
que traeixen la confiança dels fidels”. Si ho recordeu, el
mes de febrer passat, el Papa va reunir, en una cimera
extraordinària, tots els presidents de les Conferències
Episcopals per a tractar el problema dels abusos sexuals
per part de clergues. Les normes contingudes en aquest
document és el fruit principal d’aquell treball col·legial.
La introducció del document afirma que els deixebles de
Jesús hem de “ser un exemple lluminós de virtut, integritat i santedat […], en particular, en la nostra relació amb
el proïsme” per la qual cosa cal “una profunda conversió
dels cors, acompanyada d’accions concretes i eficaces
que involucrin a tothom” de tal manera que mai més es
repeteixi, a l’Església, cap delicte d’abús sexual.
Les noves normes: persegueixen l’eliminació de la cultura
del silenci, l’ocultació i la impunitat, afavorint la denúncia,
garantint-ne la tramitació i castigant els que ho intentin
impedir; obliguen a la creació en cada diòcesi o conjunt de
diòcesis, abans d’un any, “d’un o més sistemes estables i fà-

cilment accessibles al públic per a presentar els informes
[de denuncia], incloent eventualment la creació d’un ofici
eclesiàstic específic”; fomenten l’obtenció d’informes a
partir de les investigacions de rumors o notícies; protegeixen totes les persones que facin els informes i els qui,
d’acord amb aquestes normes, en promoguin la seva correcta tramitació; i estableixen que s’atenguin les persones
que afirmin haver estat afectades, junt amb les seves famílies, “amb dignitat i respecte” i se’ls hi ofereixi “acolliment, escolta i seguiment, atenció espiritual i assistència
mèdica, terapèutica i psicològica, si fos el cas”.
No puc fer altra cosa que convidar-vos a llegir el document,
almenys la primera part —com sempre el trobareu íntegre a la web del Bisbat—. Aprofito per recordar-vos que el
passat mes de febrer, ja vàrem crear la comissió diocesana
per a la protecció dels menors i adults vulnerables i per a
l’atenció de les víctimes d’abusos sexuals. Des d’aleshores,
ja estan operatius el telèfon 677 83 05 03 i el correu electrònic abusos@bisbatsolsona.cat. A més, us informo que la
comissió diocesana està treballant a bon ritme per a convertir la nostra diòcesi en un lloc encara més segur per als
infants i adults vulnerables i perquè esdevingui un instrument de guarició de totes les víctimes d’abusos sexuals.
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