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Rocca di Papa, 26 de març 2019 
 
 

Als membres del Moviment dels Focolars arreu del món. 
 
 
Estimadíssimes i estimadíssims, 

Com sabeu, des de fa gairebé vuit anys estem treballant en el nostre Moviment, tant 
al Centre com a les zones, en el desenvolupament d'estructures, reglaments i procediments 
que  ens  ajudin  a millorar  en  la  promoció  del  benestar  i  la  protecció  dels menors  dins  el 
moviment. 

El pensament dels últims papes i les línies de conducta que va dictar el papa Francesc 
per a l'Església també han estat fonts de llum per definir, a l'abril de 2014, les "Línies guia del 
Moviment dels Focolars per a la cura i la protecció dels infants i adolescents”. 

D'acord amb el que preveuen, es va constituir, l'any 2015, al Centre del Moviment, la 
Comissió per a la Promoció del Benestar i Protecció dels Menors (CO.BE.TU), que ha treballat 
sota la supervisió d'un òrgan central de vigilància. Aquesta Comissió té la tasca de protegir, 
però també de promoure accions de formació dels nostres membres, en particular els que 
desenvolupen activitats amb menors. En els diferents països es van crear comissions  locals 
amb el mateix objectiu o, almenys, s'han designat encarregats qualificats per desenvolupar 
aquesta tasca. 

Del  14  al  17  de  març  de  2019,  a  Castel  Gandolfo  (Itàlia),  els  membres  de  les 
comissions i els encarregats es van reunir per primera vegada per estudiar el treball realitzat 
fins  ara.  Ha  estat  una  trobada  molt  fructífera,  caracteritzada  per  la  gran  maduresa  i 
professionalitat dels 162 participants de 38 països de tots els continents. La trobada ha estat 
també  una  contribució  important  per  al  treball  que  s'està  desenvolupant  en  la  revisió, 
actualització i internacionalització de les "Línies guia", que serà conclòs pròximament. 

Més enllà del valuós treball realitzat en la formació i prevenció, les comissions tenen també 
la tasca de rebre denúncies de presumptes abusos i realitzar la investigació interna. Es tracta 
d'un compromís gens senzill pel qual els estem molt agraïts. 

Amb una gran pena hem de reconèixer que també dins de la nostra gran família dels 
Focolars  han  ocorregut  casos  d'abús  a menors  per  part  de  persones  del Moviment  o  de 
persones que assistien a manifestacions organitzades per nosaltres. Es tracta en general de 
fets succeïts  fa  temps  (alguns  fa més de 20 anys), però d'altres,  lamentablement, són  fets 
recents i han estat involucrats membres consagrats. 

Amb  l'ajuda de  la Comissió Central  i  les comissions  locals hem considerat cada cas 
que  se’ns  ha  comunicat,  (per  ara  prop  de  vint),  per  comprendre  com  fer  justícia  a  les 
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víctimes, com acompanyar‐les a elles i a les seves famílies i quines accions internes prendre 
en  relació amb els autors dels abusos,  independentment, de  les accions  judicials previstes 
per les lleis dels respectius països. 

Aprofitem  aquesta  ocasió  per  convidar  a  tothom  a  comprometre'ns  amb  gran 
responsabilitat  en  aquest  objectiu  tan  important  com  és  la  promoció  del  benestar  i  la 
protecció dels menors. Les maneres de fer‐ho són variades. 

Sense  cap  dubte,  val  també  en  el  nostre Moviment  la  línia  de  tolerància  zero  en 
relació  amb  qualsevol  forma  de  violència,  abús,  maltractament,  actes  de  bullying  o 
cyberbullying  contra  qualsevol  persona,  especialment  si  es  tracta  de  menors  o  adults 
vulnerables.  Això  significa,  també,  denunciar  davant  les  comissions  locals  o  central, 
qualsevol sospita d'abús o violència. 

En aquest  context, és una  temptació  real pensar en no denunciar  casos pel bé del 
nostre Moviment, per evitar un escàndol o per protegir el bon nom d'algú. Per aquest motiu, 
convidem  ferventment  a  qui  fins  ara  no  hagués  tingut  el  coratge,  a  denunciar  casos  de 
violència, abusos o situacions que considerin que puguin constituir un risc per al benestar de 
les persones i la protecció dels menors. 

Recentment,  el  papa  Francesc  ha  expressat  que  els  escàndols  pels  abusos  estan 
produint una "gran purificació" en l'Església. També per a nosaltres, en la nostra petita part, 
cada cas implica una profunda purificació per al Moviment. Acceptem‐la amb humilitat i amb 
profunda  compassió  cap  a  qui  –potser  per  la  nostra  falta  de  atenció–  ha  patit  traumes 
indescriptibles.  Comprometem‐nos  a  orientar  i  reorientar  la  nostra  conducta,  com  a 
individus  i  com a Moviment, per a un  compromís  cada  vegada més  conscient  i madur en 
relació amb la protecció i al benestar, especialment dels menors. 

A més convidem a tots, no només a qui s'ocupa dels menors en el nostre Moviment, 
a  conèixer  les  "línies  guia"  i  a participar dels moments de  formació  sobre  aquests  temes 
perquè tots tenim relació amb les realitats juvenils. 

Els encoratgem  també a mirar més enllà del nostre moviment. En el camí  cap a  la 
realització de  la unitat no podem deixar de  sentir com a propi el crit de dolor de  tots els 
infants  i  adolescents del món.  La  violació dels drets dels menors,  els  abusos de  tot  tipus 
perpetrats contra ells en totes la latituds, és una de les nafres més gran del nostre temps, un 
dels rostres de Jesús Abandonat d'avui. Forma part de la nostra vocació anar al seu encontre. 
Per aquest motiu, voldríem estar en primera fila per  la defensa de  les persones més febles 
on sigui que elles siguin víctimes de qualsevol forma de violència o d'abús. 

Units en l'amor incondicional a Ell, el nostre únic bé, 
 

                   

                                                  PRESIDENT             CO-PRESIDENT 
                              

 


