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L'arquebisbe de Tarragona diu ara
que «tenir un mal moment» no
«rebaixa la importància» dels abusos
Jaume Pujol emet un comunicat en què assegura que els mitjans de comunicació
han interpretat les seves declaracions "com si pretengués rebaixar la importància
dels fets"

L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, atenent els mitjans de comunicació | ACN

L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha matisat les seves declaracions d'aquest dimecres
en què atribuïa els abusos sexuals de capellans a infants a "un mal moment"
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/30947/arquebisbe/tarragona/atribueix/abusos/mal/m
oment/dels/capellans) . A través d'un comunicat, Pujol assegura que alguns mitjans han
interpretat aquestes paraules "com si pretengués rebaixar la importància dels fets" i diu ara
que "qualsevol actuació d'aquest tipus, impròpia de ningú i més encara d'un prevere" li sembla
"gravíssima".
Pujol ha reiterat que demana perdó en nom de l'Església de Tarragona i que s'ha posat a
disposició d'escoltar les víctimes.
Tot plegat, després que aquest mateix dimecres el màxim representant de l'Església a la
demarcació de Tarragona apuntés que els rectors de Constantí i Arbeca "no són uns desgraciats,
han pogut tenir els seus errors o faltes, però no són tan greus com per dir que han de ser
secularitzats".
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(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/30946/rector/arbeca/demana/disculpes/agraeix/conf
ianca/dipositada/arquebisbe)
En aquest sentit, manifestava que les accions d'alguns religiosos, com els abusos, poden ser a
causa "d'un mal moment" dels mossens. L'arquebisbe ha intentat treure ferro a les acusacions
dient que el fet que una persona estigui "obsessionada amb el sexe i ho va buscant és una cosa"
i el "mal moment", n'és una altra.
L'arquebisbe ha expressat que "no ens tocava a nosaltres portar-ho a la justícia" i que era una
tasca que li corresponia a les famílies en cas que ho haguessin volgut denunciar. Ara bé, el
religiós ha apuntat que "si hi hagués hagut alguna cosa més penal ho haguérem fet".
Jaume Pujol ha destacat que no ha destituït cap dels dos rectors i que han estat ells els que han
demanat "absentar-se". L'arquebisbe desconeix que faran els mossens Xavier Morell i Josep
Maria Font a partir d'ara però està clar que serà fora de les parròquies. "Han entès que no poden
estar a les parròquies", ha sentenciat.
"Tolerància zero"
L'arquebisbe ha defensat que sempre han actuat correctament amb les famílies que podrien
haver denunciat els casos i que han fet el que ordena la Santa Seu, la qual els ha demanat
"tolerància zero" amb els abusos. Sobre això, no ha dubtat en intentar desviar la mirada dels fets i
ha dit que cal "una investigació" també en els àmbits de la família, del lleure, de l'esport i l'educació
pe saber "què està passant" i generar més sensibilització.
Per altra banda, ha afirmat que el cas "més penós" és del mossèn Pere Llagostera, de Constantí i
que des que és arquebisbe no hi ha hagut més casos, a banda dels dos exposats.
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