Glossa

Mai més
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Com tots sabeu, he fet públiques les conclusions de treball de la Delegació diocesana de Protecció de Menors
i Adults Vulnerables sobre els abusos sexuals a infants
perpetrats per clergues de la diòcesi. M’hi havia compromès i ho he complert. Ho agraeixo a tots els membres de
la delegació.
Tots podeu llegir les conclusions i la declaració institucional adjunta a la pàgina web del bisbat. Per evitar repeticions, només recordo els subtítols d’aquesta nota: durant
els anys 50 i 70, dos capellans del nostre bisbat van abusar de vuit menors; els dos abusadors són difunts i tres
de les víctimes també; condemno els fets, demano perdó
a totes les víctimes, els ofereixo ajuda i em comprometo
a treballar per a evitar tot tipus d’abús a la diòcesi.
En aquesta glossa em vull dirigir molt especialment a
les persones que heu patit abusos sexuals per part d’algun clergue de la nostra diòcesi. Us demano perdó de tot
cor, miro de fer-me càrrec del vostre sofriment i us ofereixo, si creieu que us pot fer bé, l’espai per a denunciar
els fets —abusos@bisbatsolsona.cat / 677 830 503— i la
nostra ajuda.
Animo tots els fidels a rebutjar i condemnar els abusos
sexuals i també els altres tipus d’abusos. Donem tot el
nostre suport a les víctimes, començant per creure-les
i comprendre-les. Evitem qualsevol actitud, comportament o acte que lesioni la dignitat dels infants i dels
adults vulnerables.

“Animo tots els fidels a rebutjar i condemnar els abusos sexuals i també els
altres tipus d’abusos”

Som hereus d’una cultura eclesial i social on la dimensió afectiva i sexual de la persona era un tabú i, per tant,
silenciava qualsevol comportament abusiu per evitar
l’escàndol. Som fills, per tant, d’una societat i d’una
Església on s’han comés pecats gravíssims amb total
impunitat i on les víctimes han patit tota la vida sense
poder cercar cap tipus d’ajuda. No volem ser còmplices
d’aquesta cultura, al contrari, la volem canviar. Volem
dotar als capellans i laics d’eines i actituds concretes
per a prevenir i protegir.
L’Església de Solsona mai més, en cap dels seus espais,
pot ser un lloc de terror per a ningú. La nostra Església vol ser un “hospital de campanya” on tothom, especialment els ferits afectivament, pugui trobar un lloc
d’acollida i de guarició. Vol ser una “ciutat de l’alegria”,
formada per persones sanes on qualsevol infant trobi
un entorn segur, de confiança, d’afecte i de respecte
i on llurs pares tinguin totes les garanties i absoluta
tranquil·litat. Vol ser una “escola de la misericòrdia” on
tothom, sigui quina sigui la seva història, pugui experimentar el poder alliberador i transformador del perdó
misericordiós de Déu.
Al final de la meva declaració invito a tots a una jornada
de penitència —dejuni i oració— amb motiu d’aquests fets
terribles que acabo de fer públics. La convoco per al dissabte 28 de desembre, festa dels Sants Innocents, i us demano que duri fins a l’eucaristia de la festa de la Sagrada
Família. He demanat als preveres que en les eucaristies
d’aquella festa cada comunitat expressi lliurement el dolor pel que ha succeït, el suport a les víctimes i el propòsit
perquè cada comunitat parroquial esdevingui un hospital de campanya, una ciutat de l’alegria i una escola de
misericòrdia.
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