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«Les persones 
ferides, 
ultratjades, 
intimidades... 
ens fan por?»

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

M. Teresa Compte Grau, presidenta 
de l’Associació per a l’Acollida i 
l’Acompanyament Betània
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A pocs dies de la cimera va-
ticana, del 21 al 24 de febrer, on 
Francesc es reunirà amb tots els 
presidents de les conferències epis-
copals del món per discutir sobre 
la prevenció dels abusos a menors 
i adults vulnerables, i amb un de-
goteig constant de nous casos als 
mitjans de comunicació, coneixem 
una iniciativa que acaba de néixer: 
Betània (https://acogidabetania.
es). Es tracta d’una associació que 
ofereix acollida i acompanyament a 
les víctimes dels abusos sexuals en 
el si de l’Església. En parlem amb la 
seva presidenta, M. Teresa Compte 
Grau.

Per què s’ha creat Betània?
La realitat de les persones que 

han estat víctimes necessita una 
resposta estructurada que es man-
tingui en el temps, sistemàtica, co-
herent en els seus procediments.

L’associació s’inspira en els prin-
cipis de la doctrina de l’Església?

Sí, fem l’opció per aquell que 
ha estat injustament tractat, per la 
persona que ha estat victimitzada, 
que pateix un trauma causat deli-
beradament per una altra persona 
o institució. Defensem el respecte 

a la seva llibertat, a la se-
va dignitat i als seus drets 
més fonamentals. Tenim 
molt present la promoció 
de la justícia, la restaura-
ció de la comunió, de la 
convivència. No oblidem 
que aquests casos d’in-
justícia es produeixen en 
institucions on es come-
ten aquests crims en nom 
de valors que són trans-
cendents, que malmeten 
l’ànima i les aspiracions, 
els desitjos de moltes per-
sones que han dipositat la 
seva confiança en altres 
persones que administren 
sagraments, que acompa-
nyen espiritualment, i que 
representen, d’alguna ma-
nera, el Déu en què creuen 
les persones victimitza-
des. Aquesta és una qües-
tió molt greu i que hem 
d’assumir, com a Església 
i com a ciutadans, perquè 
no es repeteixi, perquè 
malmet la comunió inter-
na i la convivència.

Quins serveis ofereix 
Betània?

Hem nascut com un 
projecte d’acompanyament integral 
que busca acollir la persona en la 
seva situació vital, en el seu procés, 
en el moment en el qual estigui, i 
mirem de donar una resposta que 
tingui en compte tota la dimensió 
de la persona. Hi ha un primer mo-
ment d’acollida, d’escolta a aquesta 
persona, de derivar-la quan necessi-
ta atenció psicoterapèutica (tenim 
psicòlegs, metges...) i de respondre 
també a les necessitats que es pro-
dueixen en un moment determinat, 
com poden ser la voluntat de de-
núncia (ja sigui en l’àmbit canònic 
o civil-penal) i també d’acompanya-
ment espiritual tenint en compte el 
mal que es fa a la dimensió espiritual 
de la persona.

És possible recuperar integral-
ment una persona abusada?

És possible. Jo ho he vist. He 
acompanyat i he estat a prop de 
víctimes que han aconseguit una 
vida nova. És un camí llarg, perquè 
és un procés de recuperació i de 
reconstrucció personal i del món de 
relacions que la persona victimitza-
da té. Una de les coses importants 
és que la persona es descobreixi 
com la protagonista del procés de 

EN PRIMER PLA

«Els agressors 
carreguen a l’esquena, 
a l’ànima i al cor de 
la víctima el mal i el 
pecat que ells han 
comès»

M. Teresa Compte 
presideix Betània.
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recuperació, que sigui capaç de tor-
nar a confiar en ella mateixa, que 
descobreixi les seves potencialitats, 
totes les coses bones de la seva 
personalitat... que es pugui curar 
el sentiment profund de culpa que 
té. Els agressors són molt hàbils, 
perquè transfereixen absolutament 
la culpa i carreguen a l’esquena, a 
l’ànima i al cor de la víctima el mal 
i el pecat que ells han comès. La 
recuperació és un procés llarg, cos-
tós, dur... però dels inferns se’n pot 
sortir, tot i que és impossible fer-ho 
sol. Nosaltres, humilment, perquè 
som molt conscients de la gravetat i 
de la profunditat d’aquestes ferides, 
proposem un camí de recuperació 
i ens comprometem a acompanyar 
les víctimes en aquest camí.

El nom de «Betània» no és casu-
al, imagino...

Betània ens remet a un lloc de 
repòs, de confiança, segur, on po-
der recuperar-se d’un procés que 
produeix extenuació, cansament 
indescriptible a les persones i a 
les famílies que han patit aquesta 
agressió. Les víctimes estan molt 
cansades físicament, moralment, 
intel·lectualment, espiritualment, 
pel mal que se’ls ha produït i per la 
revictimització que moltes vegades 
la mateixa Església els ha provocat. 
Betània és el lloc on Jesús es trobava 
amb els seus amics i reposava.

Per què estan sortint tants ca-
sos a casa nostra?

Els entesos en el tema diuen que 
no hi ha excepcions. És un proble-
ma universal. Nosaltres no som di-
ferents. Les víctimes han sofert tant 
de mal que l’han amagat perquè se 
senten culpables, avergonyides, 
perquè no tenen qui les escolti... 
hem cultivat una cultura d’encobri-
ment i de silenci que fa que no es 
parli d’aquests temes. Pensem que 
si no se’n parla és que no existeix i, si 
no existeix, no cal fer res... El que no 
hem fet és obrir les portes i no hem 
permès que les persones agredides 
poguessin parlar-ne perquè no hem 
ofert respostes. Les víctimes s’estan 
adonant que no estan soles i estan 
prenent consciència que el mateix 
que els ha passat a elles ha passat 
a altres llocs. La Santa Seu ha pres 
una determinació molt evident i que 
s’ha fet visible. Estem creant un cli-
ma on la llum permet que es pugui 
parlar d’això. Les persones que han 
estat víctimes se senten capaces 
de dir: «A mi també m’ha passat», 

i busquen llocs on explicar-ho. Ens 
passarà com ha passat a la resta de 
països del nostre entorn.

El Papa demana una resposta 
urgent i contundent. A les nostres 
comunitats hi ha prou sensibilitza-
ció?

Penso que no. Si Betània ha nas-
cut és perquè hi ha molts forats en 
aquesta qüestió i perquè s’ha d’in-
tentar donar respostes que no es 
donen, que no existeixen. Hi ha feina 
per fer perquè hi ha persones que 
estan demanant, de vegades en si-
lenci, que hi hagi una resposta. No 
crec que hi hagi una sensibilització 
en la comunitat eclesial. No se’n 
parla a les escoles, ni a les parrò-
quies, ni als grups de litúrgia, ni als 
grups d’oració ni als d’acció soci-
al... el que s’ha de fer és parlar-ne 

«Hem cultivat una 
cultura d’encobriment 
i de silenci que fa que 
no es parli d’aquests 
temes»

Les víctimes massa 
sovint se senten soles i 
incompreses.
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sense banalitzar-ho, sense exposar 
mai la víctima, per prendre consci-
ència del mal que s’ha fet. Que no 
se’n parli dificulta que dins la nos-
tra família eclesial es pugui tractar 
aquest tema. Cal parlar sense por 
perquè el mal ja està comès; no es 
comet un mal per parlar-ne. No hem 
de tenir por de les víctimes. Tenim 
por d’elles? Què és el que temem? 
Les persones ferides, ultratjades, in-
timidades, arraconades... són elles 
les que ens fan por?

No les escoltem prou?
No escoltem les víctimes i no 

sabem què els ha passat. A les víc-
times se les ha d’escoltar perquè no 
aprendrem res si no les escoltem. 
Les mesures que prenguem, si no 
les escoltem, potser ens serviran de 
poc. Val més que siguem valents i 

que demanem perdó quan l’ha-
guem de demanar.

Quina ferida deixa aquesta rea-
litat dins la mateixa Església?

Estem disposats a assumir que 
els abusos malmeten la comunió 
eclesial? No som conscients, de 
vegades, del que suposa que una 
persona ordenada o consagrada 
abusi en situacions especialment 
greus com pot ser la confessió, 
l’acompanyament espiritual, el dis-
cerniment vocacional... dintre d’una 
escola religiosa, d’una parròquia... 
Tot això vulnera, altera, malmet la 
comunió eclesial. Parlem de repu-
tació institucional o de credibilitat 
dels valors evangèlics en els quals 
diem que creiem? Les dues víctimes 
dels abusos són: la persona ultratja-
da i el nom de Déu. Hi ha millor ma-
nera de defensar el nostre Déu que 
perseguint la veritat? Optem per la 
veritat i per la justícia i garantim els 
drets de tots. Intentem fer bé les 
coses perquè el que hi ha darrere 
dels abusos és una devastació im-
pressionant.

Què esperen de la propera ci-
mera vaticana sobre els abusos?

El fet que es faci aquesta ci-
mera és ja reconèixer que tenim 
un problema que afecta l’Església 
universal. Tenim un problema insti-
tucional, normatiu, que s’haurà de 
tractar des d’àmbits molt diferents, 
no només des de l’àmbit pastoral, de 
l’acollida, de la visibilització, de la 
transparència. També des de l’àmbit 
normatiu. Crec que els canonistes 
han d’introduir la perspectiva de 
«víctima» a la nostra normativa in-
terna; s’ha de revisar com valorem 
la pròpia noció d’abús, de vulnera-
bilitat aplicat a les víctimes que han 
patit abusos sent adultes. Donem 
per fet que totes les víctimes són 
menors i no és veritat. A la víctima 
adulta, per considerar-la com a tal, 
de vegades li apliquem una dimen-
sió de la vulnerabilitat que no té res 
a veure ni amb la legislació inter-
nacional ni amb la comprensió del 
que és la dignitat i els drets humans. 
Vull afegir que els abusos no són un 
problema «masculí» o «d’homes», 
en el sentit que les víctimes són 
femenines i masculines; en menor 
proporció també hi ha agressores 
femenines (és un tema que s’ha d’es-
tudiar, però n’hi ha). Tots aquests 
aspectes, i més, són els que m’agra-
daria que es posessin sobre la taula 
a Roma.

«Parlem de reputació 
institucional o de 
credibilitat dels 
valors evangèlics 
en els quals diem 
que creiem?»

Exe Lobaiza




