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NOTÍCIES DEL PAPA Francesc emprèn la reforma del Banc Vaticà El Sant Pare ha
posat en marxa la profunda reforma de l’Institut per a les Obres de Religió (IOR), la
banca vaticana, un dels organismes que ha fet més mal a la imatge de l’Església
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El Sant Pare ha posat en marxa la profunda reforma de l’Institut per a les Obres de Religió
(IOR), la banca vaticana, un dels organismes que ha fet més mal a la imatge de l’Església
catòlica a causa de les seves repetides polèmiques. Amb l’objectiu “d’harmonitzar millor” les
activitats d’aquesta institució amb la missió propia de l’Església i de la Santa Seu, el Pontífex
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ha creat una comissió que radiograﬁarà l’IOR per saber quines parts poden salvar-se i quins
han de reorganitzar-se. La comissió està formada per cinc membres, entre els quals hi ha un
espanyol, el bisbe Juan Ignacio Arrieta, secretari del Pontiﬁci Consell per als Textos
Legislatius, qui farà de coordinador. Segons va explicar el portaveu vaticà, Federico
Lombardi, les primeres conclusions de la comissió podrien ser-li presentades a Francisco al
mes d’octubre, quan tindrà lloc la reunió amb la comissió cardenalícia creada per reformar la
Cúria romana i ajudar al Govern de l’Església. Font: La Razón
NOTÍCIES DEL DIA
Nelson Mandela, en estat crític
La salut de l’expresident sud-africà Nelson Mandela -icona de la lluita contra l’apartheid-, en
estat crític des de diumenge passat, “ha empitjorat en les últimes 48 hores”, segons ha
anunciat el portaveu de la presidència de Sud-àfrica, Mac Maharaj, a la ràdio pública.
L’anunci es produeix després que el president sud-africà, Jacob Zuma, cancel · lés ahir un
viatge a Moçambic, després de visitar Nelson Mandela a l’hospital i comprovar que seguia en
situació “crítica”. Mandela té 94 anys i va ser hospitalitzat el passat 8 de juny en estat “greu
però estable” per una recaiguda d’una infecció pulmonar. Mentre se succeeixen les males
senyals sobre la salut de Madiba-com es coneix al seu país al primer president negre de Sudàfrica-, la família prepara ja un funeral que sembla cada vegada més imminent. Font: EFE
L’ONU alerta de l’abús de ‘drogues legals’
L’Oﬁcina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD) ha presentat a Viena
(Àustria) l’Informe Mundial sobre les Drogues 2013, on s’observa una estabilitat en l’ús de
drogues tradicionals, però s’apunta un augment “alarmant” de noves substàncies
psicoactives o psicotròpiques causa de la seva fàcil accés i falta de regulació.
Comercialitzades com drogues legals, i conegudes com a legal highs, estan proliferant a un
ritme sense precedents i presenten reptes imprevistos de salut pública, pel que Fedotov ha
instat els diferents govern a una “acció concertada per prevenir la fabricació, el tràﬁc i el
abús d’aquestes substàncies “. La venda d’aquestes drogues d’una manera legal, amb un
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accés directe, “ﬁns i tot a través d’Internet”, les fa més perilloses que les drogues
tradicionals i la seva descripció o els noms que reben-spice, miau-miau o sals de bany- poden
portar els joves a creure que el seu consum no té cap risc. Font: Europa Press
Alarma demogràﬁca
Fa una setmana, l’INE va fer públiques les dades demogràﬁques corresponents a l’any 2012.
Resulten demolidors. Des de 2008 el nombre de naixements s’ha reduït gairebé un 13%. La
taxa bruta de natalitat ha baixat ﬁns al 9,7 per 1.000 habitants. L’edat mitjana de la
maternitat en les dones s’ha elevat als 32,1 anys. Les llars amb un sol ﬁll es conﬁguren ja
com el model majoritari. La ﬁgura del germà estarà absent en la majoria de les famílies
espanyoles. Es mirin com es mirin, totes les dades són negatives. Després de 24 hores de la
publicació d’aquestes dades, la pauta dominant en l’opinió pública espanyola ha estat un
silenci. No s’ha obert cap debat de debò i en profunditat. Els partits polítics han callat.
Semblaria com si la societat espanyola tingués altres assumptes més importants i més
urgents als quals dedicar la seva atenció. Font: paginasDigital
Els bisbes demanen que totes les escoles ofereixin religió a batxillerat
En roda de premsa després de la celebració de la comissió permanent de la Conferència
Episcopal Espanyola (CEE), Mons Martínez Camino ha explicat que el tractament de
l’assignatura de religió en el Batxillerat “pot millorar” perquè els acords entre l’Estat i la
Santa Seu estableixen que l’assignatura sigui de lliure elecció, “però perquè pugui ser
lliurement triada ha de ser oferta i això no està clar en el Batxillerat”. “La CEE no ha pretès
que l’assignatura de religió sigui obligatòria”, ha aclarit Martínez Camino, qui ha lamentat,
però, que a batxillerat la decisió d’oferir aquesta assignatura “queda a discreció de les
autoritats administratives o acadèmiques”. A més, s’ha referit a l’estatut del professor de
religió, que en l’esborrany de la Lomce “roman invariad”. “És convenient que la llei clariﬁqui
que aquest estatut és especíﬁc” perquè els professors de religió tenen unes “qualiﬁcacions
especíﬁques” tal com ho reconeix el Tribunal Constitucional en una sentència de 2007. Font:
infoCatólica
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Una guia per a joves que vulguin anar de missions
Cada estiu, milers de joves comparteixen les seves vacances en alguna comunitat missionera
arreu del món. A través de diverses institucions missioneres, els joves marxen buscant viure
noves experiències i conèixer noves realitats. Obres Missionals Pontifícies edita cada any la
guia “Compartir la Missió”, que recull 48 ofertes missioneres diverses. Aquesta guia serveix
perquè els joves puguin trobar l’oferta que millor s’adapti al seu perﬁl. “Un primer de juliol
vaig agafar un avió amb les mans buides i he tornat amb una gran riquesa”, ho aﬁrma Lucía
Fonts. Aquesta jove va dedicar dos mesos de les seves vacances a la missió d’Egipte,
juntament amb les missioneres combonianes. En un context cultural musulmà, la jove va
aprendre que l’anunci de l’Evangeli només es pot realitzar a través dels propis actes,
fonamentats en la pregària. “He estat testimoni del servei donat per amor i dedicació de les
missioneres”, explica la jove. Font: Flama
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