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Missatge del Papa Benet XVI per a la Quaresma de 2011
«PEL BAPTISME HEU ESTAT SEPULTATS AMB CRIST, I AMB ELL TAMBÉ HEU
RESSUSCITAT»
Benet XVI 22/02/2011
Benvolguts germans i germanes,
La Quaresma, que ens porta a la celebració de la Santa Pasqua, és per a l’Església un temps
litúrgic molt valuós i important, amb vista al qual m’alegra adreçar-vos unes paraules
específiques perquè el visquem amb el compromís que cal. La comunitat eclesial, assídua en la
pregària i en la caritat operosa, mentre mira cap al trobament definitiu amb el seu Espòs en la
Pasqua eterna, intensifica el seu camí de purificació en l’esperit, per a obtenir amb més
abundància del Misteri de la redempció la vida nova en Crist Senyor (cf. Prefaci I de
Quaresma).
1. Aquesta mateixa vida ja se’ns va transmetre el dia del baptisme, quan «en participar de la
mort i resurrecció de Crist» va començar per a nosaltres «l’aventura joiosa i entusiasta del
deixeble» (Homilia en la festa del Baptisme del Senyor, 10 de gener de 2010). Sant Pau, en les
seves Cartes, insisteix repetidament en la comunió singular amb el Fill de Déu que es realitza
en aquest lavacre. El fet que en la majoria dels casos el baptisme es rebi en la infantesa posa
en relleu que es tracta d’un do de Déu: ningú no mereix la vida eterna amb les seves forces. La
misericòrdia de Déu, que esborra el pecat i permet viure en la pròpia existència «els mateixos
sentiments que tingué Jesucrist» (Fl 2,5), es comunica a l’home gratuïtament.
L’Apòstol dels gentils, en la Carta als Filipencs, expressa el sentit de la transformació que té
lloc en participar en la mort i resurrecció de Crist, indicant la seva meta: «Així conec el Crist i la
força de la seva resurrecció i puc entrar en comunió amb els seus sofriments, tot configurantme a la seva mort, esperant d’arribar a la resurrecció d’entre els morts» (Flp 3,10-11). El
baptisme, per tant, no és un ritu del passat sinó el trobament amb Crist que conforma tota
l’existència del batejat, li dóna la vida divina i el crida a una conversió sincera, iniciada i
sostinguda per la gràcia, que el porti a aconseguir la talla adulta de Crist.
Un nexe particular vincula el baptisme
amb la Quaresma com a moment
favorable per a experimentar la gràcia
que salva. Els pares del concili Vaticà
II van exhortar tots els pastors de
l’Església a utilitzar «amb més
abundància els elements baptismals
propis de la litúrgia quaresmal»
(Sacrosanctum Concilium, 109). En
efecte, des de sempre, l’Església
associa la vetlla pascual a la
celebració del baptisme: en aquest
sagrament es realitza el gran misteri
pel qual l’home mor al pecat, participa
de la vida nova en Jesucrist
ressuscitat i rep el mateix esperit de
Déu que va ressuscitar Jesús d’entre
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els morts (cf. Rm 8,11). Aquest do gratuït ha de ser revifat en cadascun de nosaltres, i la
Quaresma ens ofereix un recorregut anàleg al catecumenat, que per als cristians de l’Església
antiga, així com per als catecúmens d’avui, és una escola insubstituïble de fe i de vida cristiana:
viuen realment el baptisme com un acte decisiu per a tota la seva existència.
2. Per a emprendre seriosament el camí cap a la Pasqua i preparar-nos per a celebrar la
resurrecció del Senyor —la festa més joiosa i solemne de tot l’any litúrgic—, què pot haver-hi
de més adequat que deixar-nos guiar per la paraula de Déu? Per això l’Església, en els textos
evangèlics dels diumenges de Quaresma, ens guia a un trobament especialment intens amb el
Senyor, fent-nos recórrer les etapes del camí de la iniciació cristiana: per als catecúmens, en la
perspectiva de rebre el sagrament del renaixement, i per a qui està batejat, amb vista a passos
nous i decisius en el seguiment de Crist i en el lliurament més ple a ell.
El primer diumenge de l’itinerari quaresmal
subratlla la nostra condició d’home en
aquesta terra. La batalla victoriosa contra les
temptacions, que dóna inici a la missió de
Jesús, és una invitació a prendre consciència
de la pròpia fragilitat per a acollir la gràcia que
allibera del pecat i infon nova força en Crist,
camí, veritat i vida (cf. Ordo Initiationis
Christianæ Adultorum, n. 25). És una crida
decidida a recordar que la fe cristiana implica,
seguint l’exemple de Jesús i en unió amb ell,
una lluita «contra els qui dominen aquest món
de tenebres» (Ef 6,12), en el qual el diable
actua i no es cansa, tampoc avui, de temptar
l’home que vol acostar-se al Senyor: Crist surt victoriós, per obrir també el nostre cor a
l’esperança i guiar-nos per a vèncer les seduccions del mal.
L’evangeli de la transfiguració del Senyor posa davant els nostres ulls la glòria de Crist, que
anticipa la resurrecció i anuncia la divinització de l’home. La comunitat cristiana pren
consciència que és portada, com els apòstols Pere, Jaume i Joan, «a part, dalt d’una muntanya
alta» (Mt 17,1), per acollir novament en Crist, com a fills en el Fill, el do de la gràcia de Déu:
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo» (v. 5). És la
invitació a allunyar-se del soroll de la vida diària per a submergir-se en la presència de Déu: ell
vol transmetre’ns, cada dia, una paraula que penetra en les profunditats del nostre esperit, on
discerneix el bé i el mal (cf. He 4,12) i enforteix la voluntat de seguir el Senyor.
La petició de Jesús a la samaritana: «Dóna’m aigua» (Jn 4,7), que es llegeix en la litúrgia del
tercer diumenge, expressa la passió de Déu per tots els homes i vol suscitar en el nostre cor el
desig del do de l’aigua que es convertirà en una «font d’on brollarà vida eterna» (v. 14): és el do
de l’Esperit Sant, que fa dels cristians «autèntics adoradors» capaços de pregar al Pare «en
Esperit i en veritat» (v. 23). Només aquesta aigua pot apagar la nostra set de bé, de veritat i de
bellesa! Només aquesta aigua, que ens dóna el Fill, irriga els deserts de l’ànima inquieta i
insatisfeta, «fins que descansi en Déu», segons les cèlebres paraules de sant Agustí.
El «diumenge del cec de naixement» presenta Crist com a llum del món. L’evangeli ens
interpel·la a cadascun de nosaltres: «Creus en el Fill de l’home?» «Hi crec, Senyor» (Jn
9,35.38), afirma amb alegria el cec de naixement, donant veu a tots els creients. El miracle del
guariment és el signe que Crist, junt amb la vista, vol obrir la nostra mirada interior, perquè la
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nostra fe sigui cada cop més profunda i puguem reconèixer en ell el nostre Salvador únic. Ell
il·lumina totes les foscors de la vida i porta l’home a viure com a «fill de la llum».
Quan, el cinquè diumenge, es proclama la resurrecció de Llàtzer, ens trobem davant del misteri
últim de la nostra existència: «Jo sóc la resurrecció i la vida. […] Ho creus, això?» (Jn 11,2526). Per a la comunitat cristiana és el moment de tornar a posar amb sinceritat, junt amb Marta,
tota l’esperança en Jesús de Natzaret: «Sí, Senyor: jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu,
el qui havia de venir al món» (v. 27). La comunió amb Crist en aquesta vida ens prepara per a
creuar la frontera de la mort, per a viure sense fi en ell. La fe en la resurrecció dels morts i
l’esperança en la vida eterna obren la nostra mirada al sentit últim de la nostra existència: Déu
ha creat l’home per a la resurrecció i per a la vida, i aquesta veritat dóna la dimensió autèntica i
definitiva a la història dels homes, a la seva existència personal i a la seva vida social, a la
cultura, a la política, a l’economia. Privat de la llum de la fe, tot l’univers acaba tancat dins un
sepulcre sense futur, sense esperança.
El recorregut quaresmal troba el seu
compliment en el tridu pascual, en
particular en la gran vetlla de la nit
santa: en renovar les promeses
baptismals reafirmem que Crist és
el Senyor de la nostra vida, la vida
que Déu ens va comunicar quan
vam renéixer «de l’aigua i de
l’Esperit
Sant»,
i
confirmem
novament el nostre compromís ferm
de correspondre a l’acció de la
gràcia per a ser els seus deixebles.
3. El nostre submergir-nos en la
mort i resurrecció de Crist
mitjançant
el
sagrament
del
baptisme, ens impulsa cada dia a
alliberar el nostre cor del pes de les
coses materials, d’un vincle egoista
amb la «terra», que ens empobreix i ens impedeix estar disponibles i oberts a Déu i al proïsme.
En Crist, Déu s’ha revelat com a Amor (cf. 1Jn 4,7-10). La creu de Crist, la «paraula de la creu»
manifesta el poder salvador de Déu (cf. 1Co 1,18), que es dóna per a aixecar l’home i portar-li
la salvació: amor en la seva forma més radical (cf. Enc. Deus caritas est, 12). Mitjançant les
pràctiques tradicionals del dejuni, l’almoina i l’oració, expressions del compromís de conversió,
la Quaresma educa a viure de manera cada cop més radical l’amor de Crist. El dejuni, que pot
tenir diferents motivacions, adquireix per al cristià un significat profundament religiós: fent més
pobre la nostra taula aprenem a superar l’egoisme per a viure en la lògica del do i de l’amor;
suportant la privació d’alguna cosa —i no sols del superflu— aprenem a apartar la mirada del
nostre «jo», per a descobrir algú al nostre costat i reconèixer Déu en els rostres de tants
germans nostres. Per al cristià el dejuni no té res d’intimista, sinó que obre majorment a Déu i a
les necessitats dels homes, i fa que l’amor a Déu sigui també amor al proïsme (cf. Mc 12,31).
En el nostre camí també ens trobem davant la temptació del tenir, de l’avidesa de diners, que
traeix la primacia de Déu en la nostra vida. L’afany de posseir provoca violència, prevaricació i
mort; per això l’Església, especialment en el temps quaresmal, recorda la pràctica de l’almoina,
és a dir, la capacitat de compartir. La idolatria dels béns, en canvi, no sols allunya de l’altre,
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sinó que desposseeix l’home, el fa infeliç, l’enganya, el defrauda sense realitzar el que promet,
perquè situa les coses materials en el lloc de Déu, única font de la vida. ¿Com es pot
comprendre la bondat paternal de Déu si el cor està ple d’un mateix i dels propis projectes, amb
els quals ens fem la il·lusió que podem assegurar el futur? La temptació és pensar, com el ric
de la paràbola: «Tens molts béns en reserva per a molts anys […]. Però Déu li digué: “Insensat!
Aquesta mateixa nit et reclamaran la vida”» (Lc 12,19-20). La pràctica de l’almoina ens recorda
la primacia de Déu i l’atenció envers els altres, per a redescobrir el nostre Pare bo i rebre la
seva misericòrdia.
En tot el període quaresmal, l’església ens ofereix amb abundància particular la Paraula de
Déu. Meditant-la i interioritzant-la per a viure-la diàriament, aprenem una forma preciosa i
insubstituïble de pregària, perquè l’escolta atenta de Déu, que continua parlant al nostre cor,
alimenta el camí de fe que iniciem el dia del baptisme. La pregària ens permet també adquirir
una nova concepció del temps: de fet, sense la perspectiva de l’eternitat i de la transcendència,
simplement marca els nostres passos cap a un horitzó que no té futur. En la pregària trobem,
en canvi, temps per a Déu, per a conèixer que «les seves paraules no passaran» (cf. Mc
13,31), per entrar en l’íntima comunió amb ell que «ningú no podrà prendre’ns» (cf. Jn 16,22) i
que ens obre a l’esperança que no falla, a la vida eterna.
En síntesi, l’itinerari quaresmal, en el
qual se’ns invita a contemplar el Misteri
de la creu, és conèixer Crist «tot
configurant-me a la seva mort» (Fl
3,10), per a dur a terme una conversió
profunda de la nostra vida: deixar-nos
transformar per l’acció de l’Esperit Sant,
com sant Pau al camí de Damasc;
orientar amb decisió la nostra existència
segons la voluntat de Déu; alliberar-nos
del nostre egoisme, superant l’instint de
domini sobre els altres i obrint-nos a la
caritat de Crist. El període quaresmal és
el moment favorable per a reconèixer la
nostra debilitat, acollir, amb una revisió
de vida sincera, la gràcia renovadora
del sagrament de la penitència i
caminar amb decisió cap a Crist.
Benvolguts germans i germanes,
mitjançant la trobada personal amb el nostre Redemptor i mitjançant el dejuni, l’almoina i
l’oració, el camí de conversió cap a la Pasqua ens porta a redescobrir el nostre baptisme.
Renovem en aquesta Quaresma l’acolliment de la gràcia que Déu ens va donar en aquest
moment, perquè il·lumini i guiï totes les nostres accions. Allò que el sagrament significa i
realitza estem cridats a viure-ho cada dia seguint Crist de manera cada cop més generosa i
autèntica. Encomanem el nostre itinerari a la Mare de Déu, que va engendrar el Verb de Déu
en la fe i en la carn, per a submergir-nos com ella en la mort i resurrecció del seu Fill Jesús i
obtenir la vida eterna.
Benedictus pp XVI
Vaticà, 4 de novembre de 2010
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VIURE LA QUARESMA
Un temps fort de creixement personal
Josep Codina i Farrés – Gentilesa de la Missa de cada dia – Editorial Balmes, Editorial Claret,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
El dia del baptisme, la comunitat cristiana es va comprometre a ajudar-me a créixer com a
persona, tal com Déu l’ha projectada i volguda. Aquest compromís suposava acompanyar-me i
fer-me costat tot al llarg de la meva vida per aprendre a seguir Jesús com a Camí, Veritat i
Vida. La Quaresma anual és una expressió privilegiada del compliment d’aquest compromís per
part de la comunitat.
La Quaresma és una oferta seriosa i eficaç que la Comunitat cristiana em fa cada any per
revisar a fons la vivència de la meva fe i la manera de viure les meves relacions amb mi mateix,
amb els altres, amb la creació i amb Déu.
És un temps que em crida a ser realista i autèntic per millorar la qualitat i la solidesa de la meva
vida i, alhora, un temps per il·luminar novament el meu present i el meu futur amb la llum de la
fe i de l’Evangeli.
Una Quaresma que em faci créixer humanament i espiritual hauria de ser:
• Un temps d’entrenament «humà» intensiu de 40 dies:
– per lliurar-me de tot allò que amenaça la meva «salut» humana i espiritual.
– per fortificar en mi allò que m’ajuda a ser més persona; allò que em pot estimular a viure
millor les meves responsabilitats.
• Un temps per fer una revisió seriosa de la qualitat de la meva vida:
– per millorar les meves relacions amb mi mateix, els altres i Déu.
– per aprendre a ser més moderat i exigent en el meu estil de vida i, així, poder ser més
solidari amb els altres.
• Un temps privilegiat per refer la meva opció cristiana:
– per intensificar la meva relació personal amb Déu mitjançant la pregària.
– per aprofundir la meva amistat amb Jesús, llegint i meditant cada dia l’Evangeli i donant
més importància a l’Eucaristia.
– per revisar i millorar la meva implicació en la comunitat cristiana.
La Quaresma, un llarg recorregut
La Quaresma és un llarg recorregut de 40 dies a la llum del misteri pasqual. Els cristians ens
hem donat aquest temps de revisió i de conversió com a preparació de la Pasqua, inspirant-nos
en l’experiència que Jesús va viure en el desert per preparar-se per a la predicació de la Bona
Nova. Van ser 40 dies dedicats a la pregària, a la reflexió i a la comunió amb el Pare i amb els
homes a qui havia d’anunciar la Bona Nova. Portat per l’Esperit, els va viure en un ambient de
solitud i de dejuni.
Per a nosaltres, la Quaresma són 40 dies de preparació per viure intensament el Misteri
Pasqual, la Mort i la Resurrecció de Jesús. Per això, mirem d’intensificar la nostra comunió amb
Déu: «pregària»; la nostra solidaritat amb els germans: «almoina», i el nostre esforç
d’autocontrol i de lluita contra el mal: «dejuni». Però cal donar a aquestes paraules tot el sentit
que tenen en l’esforç quaresmal.
Els 40 dies de la Quaresma també ens recorden la vivència del Poble de Déu en el desert, des
de la sortida d’Egipte (alliberament) fins a arribar a la Terra Promesa. Les referències constants
que, durant la Quaresma, es fan a l’Aliança i al Baptisme ens ho recorden.
El fruit de la Quaresma dependrà del meu esforç per corregir el que calgui, i, també, del meu
desig de creixement personal. La Quaresma em fa prendre consciència que sempre podré
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comptar amb l’ajuda de Déu, amb les propostes de Vida de Jesús, amb la força de l’Esperit
Sant i amb el suport dels germans.
La invitació del Dimecres de Cendra
Quan el Dimecres de Cendra em reuneixo
amb els altres cristians per celebrar l’inici de
la Quaresma, sóc convidat a acollir la
imposició de la cendra, recordant el gest dels
pecadors que expressaven públicament el
desig de convertir-se, de rebre el perdó i
d’integrar-se plenament en la vida de la
comunitat cristiana en ocasió de la Pasqua.
Amb aquest gest reconec públicament que
em sento pecador i expresso la meva
convicció que puc ser millor i que em vull
«convertir », canviar, millorar. En el moment
de la imposició de la cendra, em diuen:
«Converteix-te i creu en l’Evangeli! ». És una
invitació que em fa la comunitat cristiana a escoltar Jesús en l’Evangeli i a adaptar-hi la meva
vida. En alguns llocs, per expressar el desig i el compromís de seguir Jesús, el qui rep la
cendra, en el moment de la imposició, posa la mà sobre el llibre de l’Evangeli obert.
La Quaresma, temps de «conversió»
La paraula «conversió» ens suggereix una actitud de canvi important i d’adaptació a una nova
realitat. En el llenguatge cristià expressa un «canvi profund» –«metanoia»– per adaptar la vida
a les propostes que Jesús ens fa a l’Evangeli perquè la nostra vida sigui més «humana» i
estigui més d’acord amb les exigències del Regne de Déu, una vida segons l’Esperit que habita
en nosaltres. Convertir-se suposa un canvi personal, un anar cap a quelcom de millor. Posar-se
en un estat de conversió és un gest engrescador, perquè significa que creiem que tenim la
capacitat i la voluntat de ser millors. De fet, la conversió ens fa viure en un estat permanent de
creixement humà. Ens ajuda a anar-nos alliberant de tot allò que ens podria deshumanitzar i
deteriorar.
• Convertir-me no és pas un esforç per evitar l’abisme; sinó llançar-me a la conquesta dels
cims.
• Convertir-me no és pas plorar el passat; sinó la represa quotidiana de la cursa malgrat les
caigudes i les decepcions.
• Convertir-me no vol dir «NO» al passat, que no puc canviar; sinó dir «SÍ» a la vida nova que
se m’ofereix avui! dir «SÍ» a Aquell i a aquells que creuen en mi i compten amb mi.
• Convertir-me no és pas mirar angoixat i impotent les cadenes que em tenen amarrat; sinó
esforçar-me per trencar les cadenes que em paralitzen la intel·ligència i el cor.
• Convertir-me és acollir l’amor i l’esperança en els ulls i en el cor! És posar vida i amor allà on
hi ha «mort» i «buidor».
• Convertir-me és creure, d’una vegada i de debò, en mi mateix, en Déu, en els altres, en la
riquesa de la vida i de l’amor!
Els tres eixos de l’esforç quaresmal
Durant la Quaresma, he de revisar i millorar les meves relacions essencials. Per a una vida
«humana» equilibrada i reeixida he de viure una bona relació amb mi mateix, amb els altres,
amb les coses i amb Déu.
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Viure una bona relació amb mi mateix
Vol dir esforçar-me per desenvolupar totes les possibilitats del meu ésser i tenir cura del meu
creixement integral: físic (salut), intel·lectual, psicològic, espiritual. En les pràctiques
quaresmals, ho expressem amb una paraula tradicional: «dejuni i mortificació», que també
podríem dir traduir per l’esforç d’autocontrol per eliminar de la meva vida tot allò que em pot
destruir o impedir de créixer i avançar. Suposa molta sinceritat amb mi mateix i un esforç real i
constant per millorar-me. No em puc acontentar d’eliminar els obstacles o els perills, el més
important és viure unes actituds de més fidelitat i de més solidaritat.
Per donar més sentit als esforços de moderació en les despeses durant la Quaresma i perquè
les meves privacions siguin més autèntiques i expressin el meu amor solidari envers els
germans, podria utilitzar la pràctica del «sobre solidari». Es tracta d’agafar un sobre al
començament de la Quaresma i anar-hi posant cada dia els diners que estalvio amb els meus
esforços de moderació i amb les meves privacions voluntàries. Al final de la Quaresma, podria
donar el que he recollit a alguna persona necessitada o a alguna institució benèfica com pot ser
Càritas. Aquesta pràctica del «sobre solidari» és un mitjà molt pedagògic i eficaç, tant en l’àmbit
personal com familiar.
Viure una bona relació amb els altres
Una vida basada en l’amor i la solidaritat, en què estigui disposat a acollir els altres i a ajudarlos encara que em costi i em demani imposar-me privacions personals. En el llenguatge
tradicional de la Quaresma, ho traduïm amb la paraula «almoina»: un do de si mateix sense
esperar res en retorn. Puc fer l’almoina de la meva presència, de les meves forces, del meu
temps, de la meva atenció, dels meus béns mate rials, dels meus coneixements, de la meva
vida espiritual...
Millorar la meva relació amb Déu
El primer aspecte que hauria de revisar i millorar en la meva
relació amb Déu, és veure quin cas faig del seu amor. Em podria
fer aquesta pregunta: Em deixo estimar per Déu? El que més em
pot motivar a escoltar Déu i a estimar-lo és ser conscient de
l’amor que em té. Per això, hauria de llegir i pregar molt sovint la
Paraula de Déu. Puc recordar que Déu m’ha fet a imatge seva,
que en i per Jesús m’acull en la seva família i m’estima com a un
fill, que tinc en mi el seu Esperit, que ha enviat el seu Fill Jesús
per revelar-nos la Bona Nova del seu amor de Pare i la grandesa
de la persona humana. Jesús ha mort i ressuscitat i ens està
preparant una estada a la Casa del Pare. Ara Jesús s’ofereix per
ser el meu company de ruta. «Veniu a mi tots els qui esteu
cansats i afeixugats i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i
feu-vos deixebles meus, que jo sóc benèvol i humil de cor i trobareu el repòs, perquè el meu jou
és suau, i la meva càrrega lleugera» (Mt 11,28-30).
La Quaresma és un temps de reconciliació
La reconciliació és la conseqüència lògica de la presa de consciència de les meves actituds
negatives envers Déu, envers els altres i envers jo mateix. Si només em quedés amb la
consciència del mal que he fet, cauria en el desànim i en l’angoixa. Això seria molt negatiu i
destructor. La reconciliació amb Déu és una actitud interior que es va realitzant de mica en
mica i que obre el meu cor a l’amor i al compromís. Jesús, sempre realista, va posar a la nostra
disposició una manera molt humana de fer visible aquesta reconciliació. Per això va demanar
als seus deixebles que ens reconciliéssim mútuament amb les actituds acollidores d’un perdó
autèntic. I va demanar sobretot als apòstols que, en nom seu, expressessin l’amor i el perdó de
8

Déu a tothom, tal com ho feia ell. El gest i la paraula com ens expressen el perdó de Déu i dels
germans esdevé una força de renovació interior. Per això, el Sagrament del Perdó és un
element molt important del procés quares mal. Segur que la Comunitat cristiana oferirà algunes
celebracions especials per a viure’l.
La Quaresma és un temps de resurrecció
Així com Jesús va viure la fidelitat quotidiana fins a donar la vida en una Creu i això el va portar
a la plenitud de la vida en la Resurrecció, també jo estic cridat a viure aquest procés, portant la
creu de la fidelitat quotidiana, amb la certesa que això em conduirà, amb Jesús Ressuscitat, a
la plenitud de la Vida amb Déu i amb els germans. L’horitzó de la resurrecció de Jesús i de la
plenitud de vida que m’és oferta és el que dóna sentit als esforços quaresmals.

Dominiques de la Presentació a la Casa de l’Església
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
De tots i totes és coneguda la realitat de la “Província Eclesiàstica de Barcelona” que va
començar a caminar amb el naixement de les diòcesis de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat
l’any 2004.
Això serveix d’introducció a la nova inserció de les Germanes de la Caritat Dominiques de la
Presentació, que des de fa poc més de dos mesos residim a la Casa de l’Església de Sant Feliu
de Llobregat i compartim la realitat del dia a dia en la marxa de la casa.
Des dels inicis de la nova diòcesi, les germanes ens vam inserir en tot el que era una història
que s’anava escrivint dia a dia amb senzillesa però donant vida a la nova estructura eclesial.
Tota la comunitat es sentí
compromesa,
una
germana
començà col·laborant en diverses
tasques,
Vida
Consagrada,
Ensenyament... En tot el que es
podia fer, l’edifici del Bisbat era
un replà de pisos a la cèntrica
plaça de la Vila de Sant Feliu de
Llobregat. Es veia la necessitat
de més espai, però com fer-ho?
...i va arribar el regal! les
Germanes del Bon Salvador de
Caen, amb més de 100 anys de
presència a la vila, donaren el
terreny per al nou bisbat.
El 15 de setembre de 2007, es posà la primera pedra i, a poc a poc, l’edifici anà creixent, un
pis, dos... i fins a 7.
I quasi sense saber com, un dia, el nostre Bisbe, Mns. Agustí Cortés, va preguntar si la
congregació assumiria ser la comunitat que tingués cura de la Casa de l’Església. No era un
servei llunyà al nostre carisma fundacional; quan l’any 1696 a Sainville (França ) la beata Marie
Poussepin inicia un nou estil de vida dominicana, no claustral, ho fa per donar resposta a les
necessitats del seu temps: educació de les nenes en zones rurals, atenció als malalts
necessitats i col·laboració en les parròquies, el que avui diem Pastoral. Ara en lloc d’una
parròquia serà un bisbat.
La manca de vocacions provoca que en dir sí a aquesta realitat s’hagi de tancar la petita
comunitat de La Torre de Claramunt, a l’Arxiprestat de Piera-Capellades, en el mateix bisbat,
9

on al llarg de 15 anys les germanes han compartit
la vida i han col·laborat en les tasques parroquials.
I després de quasi dos anys d’espera, el 7 de
desembre 2010, quatre germanes arribàrem a la
nostra nova comunitat per coordinar la marxa de la
Casa de l’Església, col·laborar en l’organització de
la sagristia de la Catedral de Sant Llorenç, atendre
els detalls de la casa, ser acollidores amb qui se’ns
acosta…
Un nou horitzó s’obre als nostres ulls, tot ho posem
en les Mans del Senyor dels camps, que Ell ens
ajudi a esdevenir testimonis de l’Evangeli a l’estil de
Domènec de Guzmán i Marie Poussepin i que com
Maria, la Mare de Jesús, les nostres vides siguin un SÍ incondicional a Déu, per “viure i morir al
servei de l’Església en l’exercici de la caritat”, com expressem en la nostra Professió.
Les fotografies donen una idea de com és la casa, té molta llum i la vista s’omple de claror, sol i vida.
Gnes. de la Caritat Dominiques de la Presentació - Casa de l’Església. Sant Feliu de Llobregat

8 de març, Dia de la Dona Treballadora – Manifest 2011
De nou aquest any tenim motius per celebrar de forma reivindicativa el Dia de la Dona
Treballadora. Dones de tot el món continuem en múltiples situacions de desigualtat.
En les condicions laborals, l’organització social i la divisió del treball són a l’arrel del problema:
mentre el 56% de treballadors ocupats són homes, només el 44% són dones. Les dones
constituïm menys del 40% del total de treballadors remunerats a temps complet i en canvi més
del 80% dels ocupats a temps parcial. La desigualtat salarial és encara del 20%.
Les tasques de cura encara avui es concentren en les dones, no només dels fills i filles, sinó
també de malalts i persones grans de la família, d’aquí que el 85% de les excedències són
sol·licitades per dones. Segons un estudi recent, el 63% de jornades reduïdes per la cura dels
fills menors de cinc anys són sol·licitades per dones mentre que el 19% per homes.
Les últimes mesures aprovades pel govern en el sistema de pensions situarà les dones encara
més en el llindar de la pobresa. Tampoc aquí es compleix el principi d’equitat, doncs la pensió
mitjana de les dones és de 599 €, un 39% més baixa que la dels homes, que està en 977 € al mes.
Aquest any, amb la situació de crisi, ha disminuït la representació de les dones dins el
parlament i el govern i ha desaparegut el Ministeri d’Igualtat.
Moltes dones segueixen patint violència, assetjament i maltractament psicològic i sexual a la
llar o al treball. Durant l’any 2010 han mort 71 dones per violència de gènere, 73% de les quals
eren immigrants. La situació de pobresa genera més conflictes personals i familiars amb el risc
d’arribar a l’exclusió social.
També, però, entre col·lectius diferents de dones es fa palesa la desigualtat d’oportunitats: el
treball de moltes dones immigrants en tasques domèstiques i de cura, dins l’economia
submergida, és el que permet a dones europees alliberar-se i ingressar al mercat laboral. No
podem obviar que el creixement econòmic dels seus països d’origen depèn en gran mesura de
les trameses d’aquestes dones.
La situació de les dones joves també és difícil. Aquelles que vulguin desenvolupar una carrera
professional s’han d’afrontar a una realitat laboral on, per una banda, poden ser vistes des del
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prejudici, com a dones que en el futur prioritzaran les responsabilitats domèstiques i familiars i,
per altra banda, s’esperarà d’elles que rendeixin al màxim i que es concentrin en la seva
activitat laboral. Les estadístiques també ens indiquen que segueixen havent-hi diferències
entre homes i dones joves pel que fa a la taxa d’ocupació: segons l’INE, el 2008 la diferència
entre homes i dones menors de 30 anys era del 10%.
Malgrat tot, el despertar de la dona no s’atura i
avui podem veure el seu paper motor en les
revoltes populars dels països de l’orient mitjà;
els seus esforços d’adaptació a casa nostra i les
seves denúncies de múltiples situacions
d’injustícia. S’ha fet ressò, últimament, del
patiment de més de 30.000 dones a qui entre
els anys 50 i 90 es va robar els fills; són 261 les
que han presentat ja denúncia.
Nosaltres, dones obreres i cristianes, acollint el
missatge de Jesús de Nazaret, que ens proposa
la igualtat i amor entre dones i homes d’arreu del
món, demanem als governs, empreses i
institucions que:
• Es promoguin polítiques per a la igualtat
d’oportunitats, de participació i redistribució
en els àmbits laboral, polític, social i familiar
que afavoreixin dones i homes per igual.
• S’articulin mesures correctives de la
desigualtat salarial i en el sistema de
pensions.
• L’Església catòlica modifiqui el seu discurs i
pràctica actual envers les dones.
• S’universalitzi l’educació infantil de qualitat i
els serveis professionals públics d’atenció a
la dependència.
MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: (ACO, GOAC, JOC,
MIJAC), CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS I DELEGACIONS DE
PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA

Mons. Vicente Jiménez Zamora, president de la Comissió Episcopal per a
la Vida Consagrada
L’actual bisbe de Santander substitueix al davant d’aquesta comissió episcopal el frare
franciscà Jesús Sanz Montes, que ha ocupat el càrrec dos triennis consecutius
Madrid, 02 de març de 2011 (IVICON).- L’Assemblea Plenària de la Confèrencia Episcopal
Espanyola, reunida des del passat 28 de febrer, ha elegit els bisbes que presidiran les catorze
Comissions Episcopals durant el pròxim trienni. Per a la Comissió Episcopal per a la Vida
Consagrada ha resultat elegit l’actual bisbe de Santander, Monsenyor Vicente Jiménez Zamora.
Neix a Ágreda (Sòria) el 28 de gener de 1944. Va ser ordenat sacerdot diocesà d’Osma-Sòria
el 29 de juny de 1968. És llicenciat en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de
Roma, en Teologia Moral per la Pontifícia Universitat Lateranense de Roma i en Filosofia per la
Pontifícia Universitat Sant Tomàs d’Aquino de Roma.
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Càrrecs pastorals
El seu ministeri sacerdotal i episcopal està unit a la seva diòcesi
natal, en la qual durant anys va impartir classes de Religió en
Instituts Públics i a l’Escola Universitària d’Infermeria, a més va
ser professor de Filosofia i de Teologia al Seminari Diocesà.
També va desenvolupar els càrrecs de delegat diocesà del
Clergat (1982-1995); Vicari Episcopal de Pastoral (1988-1993);
Vicari Episcopal per a l’aplicació del Sínode (1998-2004) i Vicari
General (2001-2004). Va ser, des de 1990 fins al seu
nomenament episcopal, abat-president del Cabildo de la
Concatedral de Sòria. Encara que el seu nomenament episcopal
tenia lloc el 21 de maig de 2004, el bisbe electe de Santander ha
estat al davant de la diòcesi d’Osma-Sòria des del 12 de
desembre de 2003, quan va ser elegit pel col·legi de consultors
administrador diocesà. Un dia abans, l’11 de desembre, el seu
antecessor, Mons. D. Francisco Pérez González, va prendre
possessión de l’Arquebisbat Castrense.
Altres dades d’interès
En la Conferència Episcopal Espanyola ha estat membre de les Comissions Episcopals per a la
Doctrina de la Fe (de 2007 a 2008) i Pastoral Social des de 2007.

Comissió de Bisbes i Superiors Majors integrada per la CEVC
Directora del Secretariat: Dª Lourdes Grosso García, M. Id.
Comissió de Bisbes i Superiors Majors integrada per la CEVC i els membres següents:
REPRESENTANTS DE LA CONFER (Conferència Espanyola de Religiosos):
Rvdo. P. Elías Royón Lara, SJ. President
Rvda. M. Julia García Monge, calassança. Secretària General
Rvdo. P. Manuel A. Tamargo Rodríguez, CMF. Vocal
REPRESENTANT DE LA CEDIS (Conferència Espanyola d’Instituts Seculars):
Dª. Lydia Jiménez González
(Directora General de les Croades de Santa Maria). Presidenta
PRESÈNCIA DE L’ORDE DE VERGES
Dª. Gloria Irene Álvaro Sanz (Diòcesi de Valladolid)
PRESÈNCIA DE LES NOVES FORMES DE VIDA CONSAGRADA
Rvdo. P. Luis Casasús Latorre (Superior General dels Missioners Idents)
PRESÈNCIA DELS VICARIS EPISCOPALS PER A LA VIDA CONSAGRADA
Rvdmo. D. Joaquín Martín Abad (Vicari Episcopal per a la vida consagrada de la diòcesi de
Madrid)

Els escolans se solidaritzen amb el Sudan
Dissabte 5 de març se celebra la Jornada de Portes Obertes de l’Escolania, dedicada
especialment a nens fins a 8 anys i les seves famílies
Divendres 18 de març, a les 21 h, l’Escolania ofereix un concert benèfic al Monestir de
Sant Cugat que ajudarà a finançar l’arribada de l’aigua a un camp de refugiats sudanesos
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Montserrat, 25 de febrer de 2011. Els escolans de Montserrat volen ajudar el poble sudanès.
Encara que actualment aquesta emergència no estigui en el focus mediàtic, un cop conegudes
les seves necessitats a través de l’ONG Intermón Oxfam, els mateixos
escolans han pres la iniciativa d’organitzar un concert solidari per recaptar
fons per finançar l’arribada d’aigua als camps de refugiats sudanesos. Així,
doncs, el proper divendres 18 de març, a les 21h, tindrà lloc un concert
benèfic al Monestir de Sant Cugat del Vallès, la recaptació del qual anirà
íntegrament a l’ONG Intermón Oxfam, que destinarà a l’esmentat projecte. Les entrades del
concert tenen un preu de 12€ i es poden adquirir a través del web d’Atrápalo
(www.atrapalo.com), a la botiga d’Intermón Oxfam de Sant Cugat (carrer d’Enric Granados, 10.
Sant Cugat del Vallès) i el mateix dia, si hi ha disponibilitat, al propi Monestir de Sant Cugat (Pl.
d’Octavià, 1. Sant Cugat del Vallès). També s’ha obert una fila zero per fer-hi donatius, a través
del compte d’Intermón Oxfam número 2100 0765 89 0200186019.
Cal recordar que l’any passat els escolans
també van tenir la iniciativa de realitzar un
concert solidari, en aquell cas destinat als
damnificats pels efectes dels terratrèmols
d’Haití, que va omplir de gom a gom la
Basílica de Santa Maria del Mar de
Barcelona. Enguany, i arran de la trobada
amb el director d’Intermón Oxfam a
Catalunya, Francesc Mateu, varen prendre
consciència de les necessitats del poble
sudanès i van optar pel projecte d’aquesta
ONG en aquest país africà.
7a Jornada de Portes Obertes a
l’Escolania: dissabte 5 de març
Com ja és habitual per aquestes dates,
l’Escolania celebra una nova jornada de
portes obertes. El proper dissabte 5 de
març, a partir de les 10h, tindrà lloc la
setena edició d’aquesta diada festiva,
que comença amb una xocolatada al
polisportiu del centre. A continuació, els
propis escolans són els encarregats
d’oferir una visita guiada per les
dependències de l’edifici a cadascuna de les famílies interessades. Durant el matí també es
farà una reunió informativa a les mares i pares, i paral·lelament una activitat musical per als
més petits que realitzaran els escolans. Per acabar, l’Escolania cantarà un motet polifònic, la
Salve Regina i el Virolai a la Basílica de Santa Maria. La inscripció a la jornada, que està oberta
a tots els nens de 6 a 8 anys amb ganes de cantar, s’ha de fer prèviament a través del web
www.escolania.cat o trucant al telèfon 93 877 77 67.
El curs 2005-2006, els estudis a l’Escolania es van ampliar un any. Des d’aquell curs acadèmic,
els nois entren a 4rt. de Primària, en comptes de 5è., la qual cosa facilita la seva integració en
el cor i la seva formació musical. L’estada a la residència, de dilluns a divendres, també és
optativa, a petició dels pares o dels propis nois; i el cap de setmana –de divendres a la tarda a
diumenge al matí- el passen a casa, amb les seves famílies. Diumenge al matí, els escolans
prenen part a la Missa Conventual del Monestir, i a la tarda participen a l’ofici de Vespres amb
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la comunitat benedictina. Fora d’aquests dos moments, els escolans poden estar al costat dels
seus pares i germans. Una altra de les decisions més ben acceptades en el seu moment per
les famílies va ser l’ampliació de les vacances d’estiu d’un a dos mesos.
I del 28 de març a l’1 d’abril, tornada a Rússia: concert a Sant Petersburg
Després del gran èxit del concert de l’Escolania a Moscou el proppassat 9 de gener, l’Escolania
torna a Rússia. En aquesta ocasió, ha estat convidada per participar en el Festival Internacional
de música de Sant Petersburg. Aquesta propera actuació del conjunt coral montserratí tindrà
lloc el dimecres 30 de març a la Gran Sala de la Filarmònica de Sant Petersburg.
La gira s’iniciarà el 28 de març i finalitzarà l’1 d’abril –durant aquells dies, els escolans
coneixeran també la ciutat-, i el concert, que estarà dirigit per Bernat Vivancos, acompanyat a
l’orgue i al piano per Mercè Sanchís, comptarà amb una primera part amb peces de Mestres de
l’Escolania de Montserrat (s. XIV-XXI), i la segona constarà d’obres d’autors centreeuropeus. El
programa sencer es pot descarregar a través del web de l’Escolania (www.escolania.cat).

Casal Loiola
(C/ Balmes 138, Tel. 93 415 64 34,
www.casalloiola.org, info@casalloiola.org)
- “Albert Camus, una moral laica exemplar”
(1, 8, 15, 22 de març a les 12 h). Per Antoni
Blanch, sj.
- Riuteràpia (15 de març a les 20 h). Per
Marco Rosales.
- 12 de març: Conferència “Sant Ignasi i
Barcelona” per Ignasi Vila, sj.
- Tertúlia “Acostant Cultures” amb una dona
armènia (en col·laboració amb Migrastudium)
dijous 3 de març a les 20 h.
- Tres punts de llum: 3 vides amb vocació de
servei empresarial, polític i social.
Reflexionar sobre el sentit transcendent de la vida a través de tres testimonis que, de diferents
maneres, han dedicat les seves vides al servei als altres.
15 març a les 21 h: EMPRESARIAL
Sr. Xavier Torra, director general de Simon Holding.
Com fer compatibles les lluites i afanys del món empresarial amb la vocació de servei als
altres?
22 març a les 21h: POLÍTICA
Sr. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya.
Com es prioritza la vocació de servei als altres en el món de la política on dominen la lluita pel
poder i la necessitat d’obtenir rèdits electorals?
29 març a les 21h: SOCIAL
Com es viuen les contradiccions del món i la pròpia limitació davant les inabastables
necessitats d’un món tan complex ?
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Conferència a Barcelona de Marc Recolons, jesuïta i un dels màxims
responsables de la Companyia de Jesús
El divendres 11 de març el jesuïta Marc Recolons serà a Barcelona, on pronunciarà una
conferència sobre els reptes de la Companyia de Jesús al segle XXI
En el marc de l’aniversari de la canonització de Sant Ignasi de Loiola (12 de març), els jesuïtes
de Catalunya han organitzat diversos actes per donar a conèixer el llegat d’aquest personatge
que fundà la Companyia de Jesús.
Un d’aquests actes comptarà, el divendres 11 de març,
amb la participació d’un dels màxims responsables dels
Jesuïtes a escala internacional. Es tracta del jesuïta català
Marc Recolons, Assistent del Pare General Adolfo Nicolás.
Marc Recolons (Barcelona, 1942) és un dels quatre
assistents del P. General, càrrec que el situa al capdavant
de la Companyia de Jesús a escala internacional. La seva
funció, entre altres, és vetllar perquè el P. General, màxim
responsable de l’Orde Religiós, pugui desenvolupar la
seva tasca, cosa que el converteix en un dels seus consellers més propers. Recolons és, a
més, Assistent per a l’Amèrica Llatina Meridional, càrrec que ocupa des de 2004. La seva
assistència inclou Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Paraguai, Uruguai i Perú.
Abans d’incorporar-se a la Cúria de la Companyia de Jesús a Roma, el P. Recolons va
desenvolupar la major part de la seva tasca a Bolívia, on ha treballat en la promoció social
camperola-indígena. Va entrar a la Companyia de Jesús el 1959 a Raïmat (Lleida) i va estudiar
Filosofia i Teologia a Sant Cugat. Va completar els seus estudis de Teologia a Cochabamba
(Bolívia). El 1971 va ser ordenat sacerdot a Barcelona. Entre 1976 i 1991 va treballar a
Charagua i La Paz, dirigint el CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado).
De 1993 a 1999 va ser Provincial de Bolívia i de 2000 a 2004 va treballar a Cochabamba. Ha
realitzat estudis especialitzats en antropologia guaraní i parla quítxua.
Els reptes de la Companyia de Jesús al segle XXI
La visió de l’actual conseller del Pare General
A càrrec de: Marc Recolons i Arquer, sj, assistent general de la Companyia de Jesús i
d’Amèrica Llatina Meridional. Conseller del P. General Adolfo Nicolás, sj
Dia i hora: Divendres, 11 de març. A les 19:30h
Lloc: Sala d’actes dels Jesuïtes. C/ Roger de Llúria, 13 de Barcelona

Sant Francesc Xavier: la missió al cor
FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA - «LA QUARTA HORA DE DIMECRES»
Dimecres, 2 de març de 2011, a les 12,10 h - Aula I
Sant Francesc Xavier: la missió al cor (1506-1552)
a càrrec de:Dr. LLORENÇ PUIG, S.I., director de Cristianisme i Justícia
presidirà: Dr. JOAN PLANELLAS, vicedegà de la FTC
ACTE OBERT A TOTHOM
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Un grup de joves pelegrinen de Manresa a Montserrat
El 25 de març de 1522, Ignasi de Loiola va baixar de
Montserrat fins a Manresa. Ignasi, nascut al castell de Loiola
(Guipúscoa) i membre de la noblesa, anava de camí a Terra
Santa. A Montserrat va deixar als peus de la Mare de Déu les
armes de soldat i va esdevenir un pelegrí. Després de vetllar
la Mare de Déu, continuà el seu camí cap a Manresa, on va
haver de fer una estada més llarga del què havia previst. Va
ser a Manresa on Ignasi va viure una profunda experiència,
que marcà la seva biografia i el seu llegat.
Gairebé 500 anys després, els jesuïtes de Catalunya
convoquen cada any en aquestes dates, una vetlla nocturna per ajoves. Amb aquesta
iniciativa es proposa als joves viure una experiència diferent: refer les passes d’Ignasi que, de
soldat, va esdevenir pelegrí. Aquest any, els joves faran una vetlla nocturna a la Cova Sant
Ignasi de Manresa i l’endemà al matí, sortiran cap a Montserrat. David Guindulain,
organitzador de l’experiència, considera que “reviure aquest temps pot ajudar aquells que
s’enfronten a decisions importants per a la seva vida”.
Els participants sortiran de Barcelona el divendres 25 de març a dos quarts de vuit del vespre.
La tornada serà l’endemà, 26 de març, a la tarda. El preu de l’activitat, que inclou viatges i
estada és de 25 euros.
Les inscripcions es poden fer fins els 21 de març al telèfon 669 485 781 (David Guindulain) o
per mail a dguindulain@gmail.com
- La marededéu de Bellpuig de les Avellanes, a subhasta un altre cop
ART 28/02/2011 - Segre.com
Els propietaris van impugnar la compra de Cultura
La imatge de pedra calcària del s. XIV.
| BARCELONA
La marededéu gòtica procedent del monestir de Santa Maria de
Bellpuig de les Avellanes tornarà a ser subhastada el 17 de març a la
sala Balclis de Barcelona, després que els propietaris de la peça
impugnessin la compra per part de la Generalitat, la passada
primavera, pel preu de sortida, 120.000 euros. La direcció general de
Patrimoni ha confirmat la seva assistència, va afirmar la delegada de
Cultura, Carme Vidal. Ara, si el Govern decideix finalment adquirir-la,
ho haurà de fer al preu de rematada (podrà igualar la xifra més alta
que sorgeixi en la subhasta i llavors exercir el dret de tempteig i
retracte). S'ha de recordar que aquesta escultura del segle XIV de
Bartomeu de Robió està declarada bé cultural d'interès nacional
(BCIN). Havia de subhastar-se el passat 20 de maig però Cultura va
paralitzar l'acte. La llei de patrimoni català estableix que els
propietaris d'art BCIN tenen l'obligació de notificar a la Generalitat la
intenció de vendre'l. Això permet al Govern exercir el dret de tempteig
i adquirir l'obra al preu de sortida. En aquest cas, el propietari no va
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fer els tràmits. Llavors Patrimoni va notificar la intenció d'estudiar si adquiria la peça, motiu pel
qual no va sortir a subhasta. Un mes després, el conseller de Cultura va anunciar que l'havien
comprat per al Museu de Lleida. Els propietaris van impugnar la compra. Ara la marededéu
torna a subhasta.

L’alcalde de Sabadell inaugura la nova avinguda de Don Bosco
L’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha presidit aquesta tarda a Sabadell l’acte de
descoberta de la placa dedicada a Don Bosco que des d’avui dóna nom a l’avinguda situada
entre el Col·legi Salesià i el Pavelló Poliesportiu. Un canvi de nom que és fruit de la demanda
de la Família Salesiana coincidint amb el 50è aniversari de la presència Salesiana a la ciutat.
L’acte ha comptat amb l’assistència, entre d’altres, del provincial dels Salesians, Àngel
Asurmendi; la provincial de les Filles de Maria Auxiliadora, Lourdes Ruiz de Gauna; el regidor
de Cultura, Lluís Monge; i el director de les comunitats dels Salesians i les Salesianes, Josep
M. Maideu i Montserrat Domènech; així com membres de la Comunitat Educativopastoral.
L’alcalde Bustos ha reconegut que “dir
Don Bosco és dir joventut i joventut
significa il·lusió i esperança”, per la qual
cosa ha agraït la presència salesiana
“per la seva educació en valors, que són
ara patrimoni de la ciutat” i ha demanat
a la Família Salesiana que “continueu
essent tal com sou”.
En la seva intervenció la Gna. Lourdes
Ruiz de Gauna ha expressat la
satisfacció de totes les Filles de Maria
Auxiliadora per la tasca transformadora
duta a terme al llarg dels anys al barri de
Nostra Llar. “Amb aquest acte”, ha dit,
“el carisma de Don Bosco i Mare
Mazzarello pren carta de ciutadania”.
Finalment, en les seves paraules, el P. Asurmendi ha donat les gràcies a l’Ajuntament atendre
la petició de donar el nom del fundador dels Salesians a la fins ara avinguda de Sabadell,
“signe que carisma de Don Bosco que arrelat a la ciutat”, on compta amb una Família
Salesiana molt activa.
Compromesos amb Sabadell
L’origen de l’Obra Salesiana de Sabadell se situa en l’any 1958, quan l’empresari Josep
García-Planas va voler donar una formació humana, cristiana i professional als seus
treballadors, per als quals havia construït el barri de Nostra Llar. Això el va impulsar a construir
dues escoles, una per a noies/joves (1959) i una altra per a nois/joves (1961), que va confiar
respectivament als Salesians i les Filles de Maria Auxiliadora, i que es van unificar el 1995.
L’any 1962 es va erigir la Parròquia de Sant Oleguer i, poc a poc, es va anar configurant també
l’oferta educativa en el lleure (1974, mitjançant l’esplai El Triqui/La Sala) i el compromís en la
cooperació al desenvolupament (2006, a través de l’ONGD VOLS), així com la casa d’acollida
per a joves en risc d’exclusió (1994-2008). També van anar apareixent els diversos moviments
laïcals d’espiritualitat salesiana, com els Salesians Cooperadors (1971) i les Llars Don Bosco
(1997).
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Actualment a l’Obra Salesiana de Sabadell hi col·laboren 171 persones, entre contractats i
voluntaris, que impulsen una escola per a 685 alumnes, dos esplais amb 178 usuaris, una
parròquia amb 350 feligresos estables i una ONGD amb 2 cooperants de llarga durada. La
Família Salesiana de Sabadell està formada per 5 salesians, 11 salesianes, 18 salesians
cooperadors, 12 matrimonis de les Llars Don Bosco i 40 socis de l’ADMA.
A continuació el periodista Plàcid
García-Planas, en nom de la
família, va agrair la placa de
reconeixement que li va lliurar el
director de la Comunitat Salesiana,
Josep M. Maideu, i va destacar
que, per sobre dels edificis, allò que
perdura és el compromís del seu
avi amb la societat que li va tocar
viure. “I això és per a nosaltres”, va
dir, “una fita difícil de superar”.
En una segona part, amb quatre
interludis musical, la historiadora i
antiga alumna Cristina García
Ibarrola va fer un repàs a l'origen,
l'evolució i l'actualitat de la
presència salesiana a Sabadell. La
idea original de García Planas de
conjuminar fe, cultura, habitatge i diversió va ser l'origen d'una presència educativa molt plural,
que –més enllà de cada una de les institucions fundades– abasta l'àmbit de l'escola, la inclusió,
el lleure i la fe, amb un denominador comú de valors com la justícia, l'esforç, la solidaritat,
l'alegria i la pau.
L'origen de l'Obra Salesiana de Sabadell se situa en l'any 1958, quan l'empresari Josep
García-Planas va voler donar una formació humana, cristiana i professional als seus
treballadors, per als quals havia construït el barri de Nostra Llar. Això el va impulsar a construir
dues escoles, una per a noies/joves (1959) i una altra per a nois/joves (1961), que va confiar
respectivament als Salesians i les Filles de Maria Auxiliadora, i que es van unificar el 1995.
L'any 1962 es va erigir la Parròquia de Sant Oleguer i, poc a poc, es va anar configurant també
l'oferta educativa en el lleure (1974, mitjançant l'esplai El Triqui/La Sala) i el compromís en la
cooperació al desenvolupament (2006, a través de l'ONGD VOLS), així com la casa d'acollida
per a joves en risc d'exclusió (1994-2008). També van anar apareixent els diversos moviments
laïcals d'espiritualitat salesiana, com els Salesians Cooperadors (1971) i les Llars Don Bosco
(1997).
Actualment a l'Obra Salesiana de Sabadell hi col·laboren 171 persones, entre contractats i
voluntaris, que impulsen una escola per a 685 alumnes, dos esplais amb 178 usuaris, una
parròquia amb 350 feligresos estables i una ONGD amb 2 cooperants de llarga durada. La
Família Salesiana de Sabadell està formada per 5 salesians, 11 salesianes, 18 salesians
cooperadors, 12 matrimonis de les Llars Don Bosco i 40 socis de l'ADMA.
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011
TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU
L’URC organitza, en col·laboració amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, amb el Monestir
de Montserrat i amb la Cova de Manresa, tandes d’exercicis espirituals obertes a les
religioses i religiosos que, en un clima intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu,
d’un temps de silenci i d’un temps de pau en uns dies de l’estiu.
Enguany no celebrem exercicis a Montserrat per motiu de les obres iniciades.

EE1

Dates: 3 a 9 de juliol
CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan"
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat
Preu: 275 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció
Reserva i pagament: URC

EE2

Dates: 7 a 13 d’agost
CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC
P. Josep Vilarrúbias, claretià
Inici: 7 d’agost, diumenge, amb el sopar
Final: 13 d’agost, dissabte, havent dinat
Preu: 275 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció
Reserva i pagament: URC

EE3

EXERCICIS ESPIRITUALS A LA COVA DE MANRESA
juny 11
21 - 30 TONI CATALÀ, sj. (en castellà)
juliol 11
01 - 10 JOSÉ I. GONZÁLEZ FAUS, sj. (en castellà)
11 - 20 ORIOL TUÑÍ, sj. (en català - amb Ev. Lluc)
21 - 30 JOSEP RAMBLA, sj. (en català)
agost 11
31 jul. - 07 XAVIER MELLONI, sj.
(Exercicis de Contemplació - demaneu informació)
16 - 24 VICTORIA HERNÁNDEZ (castellà - Pregar des del cos)
16 - 25 JORDI FONT, ÀLVAR SÀNCHEZ, sj., i M. VALLS, rjm.
(personalitzats)
Reserva i pagament a la Cova de Manresa (tel.: 93 872 04 22)
Tandes obertes. Places limitades
19

Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic:
Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)
Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte.
Una vegada confirmada la plaça, caldrà efectuar el pagament. La plaça es considera
coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça.
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-2200340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 (Vic, 3-9
de juliol) o EE2 (Vic, 7-13 d’agost)
Organitza: URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa.

Música + Valors = 70XSET
El grup musical de La Salle Catalunya prepara el seu nou disc
L’any 1992 van publicar el seu primer treball Pedres Vives!, i des de llavors n’han editat un total
de sis. El 1998 va veure la llum Qui diu que no cal? i el 2000 Jove!. Juegos de todos los colores
(1999) és un recull de cançons que es van traduir al castellà. Després de l’èxit de Braç amb
Braç, de l’any 2005, ben aviat podrem escoltar, cantar i fins i tot ballar amb les noves cançons
del disc Cor amb Cor.
70XSET es defineix com un grup de música
d’inspiració cristiana nascut al voltant de les
escoles de La Salle. Amb les seves lletres
volen transmetre uns valors i un missatge
que flueix de l’envageli, idees que
comparteixen amb tots aquells que desitgen
una societat més compromesa i més justa.
La majoria dels integrants provenen del món
de l’educació, de l’escola o del lleure, el que
fa que les seves cançons s’adrecin
especialment als infants i joves, a través
d’un llenguatge entenedor i amb un tarannà
fresc i proper.
Amb aquest estil propi, les seves cançons
es poden fer servir en pregàries i
celebracions, però també poden ser
ballades enmig d’un ambient festiu i també
en directe. De fet, han realitzat diversos concerts, tant de petit com de gran format: Aplecs de
l’Esperit, trobades juvenils, escoles, associacions, fundacions i obres socioeducatives... I
evidentment també s’han fet presents en trobades de La Salle com Montserrat a Peu, Pasqua
Jove, Trobada de l’Amistat o celebracions de centres.
Podeu contactar directament amb ells a través del correu electrònic 70xset@lasalle.cat o
mitjançant Facebook: www.facebook.com/70xset.
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Tauler d’anuncis i sol·licituds
Sovint, acudeixen a l’URC persones de diverses procedències tot demanant informacions,
orientacions o presentant sol·licituds de molts tipus. Aquesta vegada volem posar-ne algunes a
les consideracions dels nostres lectors i si poden contribuir a donar resposta en serem molt
agraïts. Caldrà posar-se en contacte amb l’URC per correu electrònic o per telèfon trucant a la
Noe (tardes, de 3 a 7).
1. Una foto històrica
Una persona, per motius familiars, vol localitzar les religioses a les quals correspon aquesta
fotografia. De quina congregació es tracta? De quin lloc?

2. Acompanyament a gent gran i a malalts terminals
Religiós interessat a conèixer persones o institucions dins de l’URC on es pugui demanar
informació sobre com acompanyar religiosos/es més grans i malalts terminals.
3. Estudiants d’arquitectura en recerca de rehabilitar espais de culte religiós
Som uns alumnes de l'Escola Superior d'Arquitectura del Vallès que ens presentem a un
concurs d’arquin fad per a joves arquitectes i/o estudiants d’arquitectura i aquest consisteix a
rehabilitar espais de culte religiós que no realitzen actualment aquesta funció o bé que, gràcies
a un ús parcial de la instal·lació, en podrien albergar d’altres també d’interès per a la ciutat, el
poble, el barri i els seus ciutadans…
Voldríem saber si existeix algun espai o indret que pugui complir aquestes característiques, és
a dir, una antiga església, monestir o convent en desús, abandonat o en mal estat on es pugui
intervenir.
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4. Voluntariat en projectes d’acció social
Dona jove disposada a ser voluntària quant a col·lectius com nens, immigrants, dones,
transeünts, alfabetització...
5. Haití
Una persona que hagi estat por motius socials a Haití (cooperant, camp de treball...) i pugui fer
una conferència de motivació de cara a la gent que participa en un projecte d’ajuda a aquest
país.

Racó de lectura: Valors tous en temps durs
Valors tous en temps durs
Segons es desprèn de l’Enquesta Europea de Valors, la societat catalana
del 2009 és més individualista, liberal, tolerant, plural i democràtica. És,
també, més lliure i més exigent, i continua en ple procés d’autoafirmació
identitària com a poble. Però, per damunt de tot, és una societat d’individus
que cerquen conquerir tots els espais de la vida quotidiana, per adaptar-los
a les seves pròpies preferències i apropiar-se’ls, tot respectant que els
altres facin el mateix de diferent manera, potser perquè intueixen que la
garantia de la llibertat dels altres és la pròpia garantia de llibertat. Una
societat que es reinventa individualment i col·lectivament, amb un punt de desencís en veure
que en determinats àmbits les seves elevades expectatives disten força de la realitat. Una
societat viva i dinàmica, que ha fet del concepte de “biografia del bricolatge" o “biografia del
faci-s’ho vostè mateix" d’Ulrich Beck una praxi generalitzada. Però també és una societat no
exempta de problemes, com el creixement de grups que han malentès aquest individualisme
des de l’egocentrisme hedonista, el presentisme i la irresponsabilitat.

Trobada a Montserrat: membres de les juntes directives de l’URC i CEVRE
Una vegada celebrada la cloenda dels 30 anys de l’URC, com a apèndix al programa aprovat,
el dia 26 de març, dissabte, les religioses i religiosos que han estat membres de les juntes
directives en algun període al llarg d’aquests 30 anys, secretaris generals inclosos, estan
convocats a viure a Montserrat una jornada de fraternitat, agraïment, diàleg i pregària.
- Eucaristia
- Reunió acompanyats del P. Abat
- Dinar de germanor
Cal que confirmin la seva assistència a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona).

Jornada Entitats Socials d’Església al servei dels desfavorits
Data: 12 de març, dissabte
Horari jornada: de 9.15 a 14.30 h
Hora dinar: 14.30 h (optatiu)
Lloc: Col·legi Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta). Passeig de la Vall d’Hebron, 258 –
Barcelona
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Destinataris: persones amb alguna responsabilitat en entitats socials d’Església i centres,
coordinació de programes, directius d’institucions, consiliaris...
Programa
9.30h
Inici de la Jornada. Salutació
Pregària conduïda per les Filles de la Caritat
10h
Primera intervenció
Sentit i eficàcia de l’acció social de l’Església, a càrrec de Mossèn Ramon Prat,
vicari general del Bisbat de Lleida
10.45h Pausa - cafè
11.15h Segona intervenció
El nou context de l’acció social. Reptes per a les entitats socials d’Església, a
càrrec de Rafael Ruiz de Gauna, de la Fundació Pere Tarrés, membre del grup
promotor d’entitats socials d’Església
12h
Presentació del treball en grups
12.15h Treball en grups
13.30h Posada en comú, tancament i continuïtat
14.30h Dinar (optatiu)

Seminari d’acompanyament comunitari per a religiosos/es
Seminari d’acompanyament comunitari per a religiosos/es
Els religiosos/es de vida en comú, mitjançant l'amor recíproc, tracten de viure la relació
conforme al model trinitari. Cuiden que la relació comunitària sigui veritablement fraterna.
L'ideal de fraternitat mereix un acompanyament comunitari que curi i alliberi la relació dels
condicionaments ocasionats per les ferides de ‘no estimació, que repleguen a la persona en si
mateixa, dificulten l'amor fratern i neurotitzen les relacions. L'acompanyament comunitari que
oferim planteja com sanar les relacions, prenent consciència de les ferides de ‘no amor'.
La relació fraterna és el reflex de la salut i la maduresa afectiva i espiritual de les persones i les
comunitats. La comunitat viu l'espai dialògic-emocional proporcional a la maduresa afectiva i
espiritual dels seus membres. Cada religiós/a és responsable de l'espai dialògic-relacional que
contribueix a generar en la seva comunitat. Impartim el seminari des de l’enfocament Gestalt i
Espiritualitat per a religiosos/es.
També, Seminari d’acompanyament de relacions humanes per a educadors cristians.
“Per canviar als homes, basta estimar-los. La nostra influència arriba fins on arriba el nostre
amor” (Pestalozzi).
La vida de l’escola la constitueix, en un elevat percentatge, l’estil de relació dels educadors
entre ells i amb els alumnes. L’Ideari de l’escola cristiana fonamenta l’estil de relació en el
concepte que l’antropologia cristiana té de la persona: “aquella volguda i estimada per Déu”.
Tenint en compte que la tasca educativa és (psicològica i formalment) un procés d’interacció
social, és imprescindible relacionar-se. Això sitúa l’educador davant del repte més gran: ser
“expert” en relació i en relacions. Com que en la relació es posen de manifest les ferides de
manca d’estimació de la persona i fan que es replegui en si mateixa, l'acompanyament que
oferim planteja la relació educativa a partir de l’espai dialògic-relacional des del qual l’educador
es relaciona, educa i estima. Parafrassejant Pestalozzi diem: l’educador educa en proporció a
la seva capacitat de relacionar-se i estimar. El seminari té un enfocament gestàltic.
Joan Mª Bovet, Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica i familiar
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Josep González, Màster en Fonaments i Perspectives d’una Cultura de la Unitat:
Orientació Teològica-Filosòfica – Psicoterapeuta Gestàltic – Màster en PNL –
SAT
(Enneagrama)
PSICOLOGIA I COMUNIÓ - Centre de Psicologia GESTALT-FIS, Família i Salut
Ausiàs Marc, 4, 4t 1a · 08010 Barcelona – T. 93 3013953 – 650778979
www.familiaysalud.net - fis@familiaysalud.net

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb

sec.urc@confer.es
urc.info@gmail.com
horeb.urc@gmail.com

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com
http://urc.confer.es
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