
 

Associació SAÓ-Prat, un projecte intercongregacional 
 

L’Associació SAÓ-Prat és una obra social de les comunitats religioses concepcionista, 
marista i teresiana, que neix l’any 2004 als barris de Sant Jordi i Sant Cosme del Prat de 
Llobregat a partir de l’experiència i la inquietud per les necessitats de la infància i joventut en 
situació de risc social. 

 
LA VIDA DE LES COMUNITATS 
 

La comunitat concepcionista ja portem vint anys vivint al Prat. Actualment som cinc 
germanes que atenem diferents àmbits: Escola Cristiana de Vilanova i La Geltrú, Escola 
Cristiana a l’Eixample de Barcelona, àrea de religió en l’escola pública del Prat i SAÓ. 
La comunitat teresiana de tres germanes vivim en una comunitat de la Zona Franca, amb 
noies acollides de la DGAIA que conviuen en el mateix pis. La Cata és la directora de SAÓ. 
La Trini és voluntària de SAÓ. La Montse, d’una altra comunitat teresiana, també és 
voluntària de SAÓ. La comunitat marista de tres germans dedicats a SAÓ som els últims 
arribats al Prat l’any 2000. Vivim al barri de Sant Cosme.  
Ja fa anys que les tres comunitats, a més de compartir l’acció social a SAÓ, ens trobem al 
llarg del curs diverses vegades per celebrar les nostres festes: a l’octubre, Santa Teresa, al 
desembre, La Immaculada, al juny, Sant Marcel·lí Champagnat. També la nit de Nadal de 
cada 24 de desembre compartim tots junts la pregària i l’àpat de festa. Precisament va ser en 
aquestes trobades fraternals entorn la taula que va néixer la idea de SAÓ, ara ja fa cinc anys. 
És sorprenent veure com ha crescut SAÓ en tan poc temps. 

Barcelona, 22 d’octubre de 2009                                                                         ANY II. núm.      
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ELS PROJECTES DE SAÓ 
 

SAÓ són les sigles de Suport-Aprenentatge-Orientació, també en el món de pagès significa 
la terra assaonada, la que ha rebut l’aigua de pluja necessària per sembrar i fa que les llavors 
puguin germinar. 
 

El nostre objectiu és promoure la realització de projectes orientats a atendre necessitats, 
especialment en el camp dels infants i joves en situació de risc social. 
 

Els diferents projectes que portem a terme possibiliten atendre un ventall d’edats dels 4 al 20 
anys:  

1. El Centre Obert SAÓ adreçat a infants i adolescents fora de l’horari escolar. Estimula 
el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics i l’esbarjo. 

2. Reforç educatiu. Aquest projecte forma part del Pla d’entorn del municipi del Prat de 
Llobregat. Consisteix en una intervenció educativa en centres educatius públics de la 
ciutat per motivar l’aprenentatge d’aquells 
infants i adolescents que comencen a tenir 
problemes amb els estudis. 

3. TET (Transició-Escola-Treball). Servei 
d’acompanyament d’adolescents a punt de 
complir 16 anys i que no tenen interès i/o 
capacitat de continuar uns estudis reglats. 
Aquest programa es desenvolupa en 
coordinació amb els IES de la ciutat. 

4. Curs de Formació Laboral de paleta, 
electricista i fontaner per a joves majors de 
16 anys en situació de risc social. És 
interessant veure la cara de satisfacció 
que posen quan acaben de construir la 
seva primera paret de totxos. Quina cara de felicitat! Han passat molts anys en 
l’escola rebent esbroncades, sancions i expulsions i en el curs experimenten que són 
capaços de fer alguna cosa ben feta. L’autoestima els puja. El somriure aflora. “Sóc 
capaç de construir amb les meves mans. Sóc persona. Sóc!” 

5. INCORPORA. Programa d’inserció laboral de l’Obra Social de La Caixa per a joves 
que cerquen una feina. 

6. Empresa d’Inserció REFORMES SAÓ, SL. Una empresa en l’àmbit de la construcció 
que fomenta la inserció laboral directa dels joves. 

 
Com veieu és una realitat intercongregacional jove, amb un gran ventall de possibilitats que 
es van consolidant a mesura que tots plegats anem fent camí. Creiem que el treball 
intercongregacional és una aposta de futur de la vida religiosa a Catalunya, encara que en 
els inicis dificultats no en faltaren. Formes de fer diferents fan necessari molt de diàleg entre 
nosaltres i aprendre de les diferències que ens enriqueixen i no ens paralitzin. Tot un repte 
apassionant. 

                                                          Les comunitats de SAÓ-Prat
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Agustí Borrell: Per què sóc professor i per què sóc religiós? 
 

Agustí Borrell és carmelita descalç.           
Superior provincial des de 2008. 

 

Formo part d’un orde religiós, els carmelites 
descalços, que no es defineix per una activitat 
única i específica. Un dels elements fonamentals 
que configuren la nostra identitat és la pregària, 
viscuda en un ambient de fraternitat i de senzillesa. 
Tanmateix, aquesta vivència es pot expressar en 
una gran varietat d’activitats apostòliques. En el 
meu cas concret, una de les dedicacions preferents és l’ensenyament universitari, a 
diversos nivells, especialment a la Facultat de Teologia de Catalunya, en alguns Instituts de 
Ciències Religioses i a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Una primera constatació personal és que podria ser igualment carmelita sense fer classes. 
Però la pregunta és: ¿podria també ser professor sense ser religiós? Aparentment sí, però 
la veritat és que en aquests moments em puc imaginar perfectament a mi mateix sense 
classes, però no pas sense la vida religiosa. I m’adono que el fet de ser carmelita pertany al 
camp de la meva identitat i l’ensenyament és tan sols una forma concreta de realitzar la 
missió, que té un abast molt més ampli i que pot prendre moltes altres formes. 
Tanmateix, precisament perquè allò que em defineix en el fons és la meva identitat de 
religiós, aquest és un element que amara profundament totes les dimensions de la meva 
vida. També, és clar, el treball a la universitat, per més que a primera vista puguin semblar 
dues realitats separades o separables. Una de les aportacions que he rebut de la meva 
tradició espiritual, si més no com a ideal vers al qual tendir, és la unitat de vida. 
En què influeix, doncs, el meu «ser» en el meu «fer»? Segurament en poques coses visibles 
per a un observador extern, però en moltes de ben profundes i importants per a mi. Per 
exemple, la motivació del meu treball no ha de ser (i espero que no sigui!) el plaer 
intel·lectual, ni el pur interès pedagògic, ni menys encara la recerca de reconeixement o de 
poder, o d’una bona retribució econòmica. Em semblaria que tots aquests objectius, que 
poden semblar legítims en el plantejament habitual de la nostra societat, són incompatibles 
amb la vida religiosa. 
D'altra banda, quan analitzo la meva forma de treballar, sento com una exigència constant la 
feina ben feta. Certament que ha de ser un deure universal, independentment del 
compromís personal en l’àmbit de la fe, però per a un religiós és igualment una necessitat 
que neix de la seva condició de servidor de Crist i dels altres. Fins i tot quan es tracta de 
qüestions tan directament vinculades amb la pròpia fe com els cursos que faig sobre la 
Bíblia o sobre Jesús, entenc que la seriositat acadèmica i el rigor científic són 
imprescindibles, i que poden ser per a moltes persones un testimoniatge més atractiu que la 
confessió explícita de fe. 
Un altre aspecte en què certament la meva manera d’actuar està condicionada per la meva 
vida religiosa és el tipus d’atenció als alumnes. També en aquest àmbit es pot dir que 
tothom qui es dediqui a l’ensenyament ha de tenir ben present que tracta amb persones, i 
estar atent al seu procés d’aprenentatge. Però estic convençut que la meva manera real de 
tractar els estudiants està marcada profundament per la voluntat de no perdre de vista la 
centralitat de Jesucrist en la meva vida, cosa que em dóna una concepció molt determinada 
de la persona humana i que porta gairebé inconscientment un «plus» de sensibilitat que fa 
anar més enllà de l’interès purament acadèmic pels estudiants. 
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En podria continuar afegint. Trobo que són realitats aparentment genèriques, difuses, però 
que en canvi tenen una incidència molt directa en la manera de treballar. Potser no són 
manifestacions espectaculars de la pròpia identitat religiosa, però m’és suficient de creure 
que donen a la meva activitat un to suficient per poder-la considerar «missió» i no tan sols 
activitat professional. 
  
Formació permanent: José Antonio Pagola parla de convertir-se a Jesucrist 
 

José Antonio Pagola és un sacerdot basc 
que va néixer el 1937. Llicenciat en Teologia 
per la Universitat Gregoriana de Roma (1962), 
llicenciat en Sagrada Escriptura per l’Institut 
Bíblic de Roma (1965), diplomat en Ciències 
Bíbliques per l’École Biblique de Jerusalem 
(1966). Professor al Seminari de Sant Sebastià 
i a la Facultat de Teologia del Nord d’Espanya 
(seu de Vitòria). Ha desenvolupat la 
responsabilitat de ser rector del Seminari 
diocesà de Sant Sebastià i, sobretot, la de ser 
vicari general de la diòcesi de Sant Sebastià. 
 

Jornada de formació permanent URC-CEVRE: CONVERTIR-NOS A JESUCRIST 

Data: 7 de novembre de 2009, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

         L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JAP 
 
 

Aplec de l’Esperit: Jornada d’Animadors 
 

Celebració de la Jornada d'Animadors (catequistes, animadors, 
responsables i consiliaris) del proper 15 de novembre, a l’escola 
Pia de Terrassa (c/ Col·legi, 14. A l'escola hi ha aparcament. 
L'estació dels FFGG està a 5 minuts caminant).  
Podeu informar-vos i inscriure-us-hi via Internet, al web de l’Aplec 
(trobareu l’enllaç a www.jovesij.com o al web de la vostra 
delegació). Per a qualsevol aclariment podeu dirigir-vos: de dilluns 
a divendres, al 93 412 15 51 (Francesc) o a l’oficina de l’Aplec, 93 
780 98 88, els dimecres, de 16 h a 18h (Ignasi). El correu 
electrònic de l’Aplec és aplec2010@gmail.com.  
 
La Delegació de Pastoral de Joventut de Terrassa  ofereix a les 6 
de la tarda un espai de trobada lúdic (Gospel i els quatre himnes 
dels últims aplecs actualitzats) i alhora solidari ( els guanys seran 
destinats a finançar l’Aplec). Es tracta d’un concert que tindrà lloc als Salesians de Terrassa: 
C/ Sicília, s/n. Hi ha aparcament. El concert és obert a persones que no participin de la 
Jornada d’Animadors. Es podran adquirir les entrades en aquell moment o també via web. 
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Recessos d’estiu 
 

Hi ha una modificació de les dates de la primera tanda d’exercicis a Montserrat, prevista del 
12 al 18 de juliol de 2010. Per tant, les dues tandes resten de la manera següent: 
 
Primera tanda: del dilluns dia 5 al diumenge 11 de juliol 
Predicador: Gmà. Josep Miquel BAUSET 
Títol: Apassionats per Déu. Testimonis de l’Antic Testament 
30 places 
 
Segona tanda: del dilluns dia 9 al diumenge dia 15 
d’agost 
Predicador: P. Cebrià PIFARRER 
Títol: Descobrir Jesús acompanyats per Sant 
Mateu 
30 places 
 
Cal afegir que també està convocada una tanda 
d’exercicis a la Cova Sant Ignasi de Manresa, del 
21 al 30 de juliol de 2010. En els primers mesos de 
l’any que ve, obrirem el període d’inscripció. 
 

Recuperar avui la figura de Maria de Natzaret 
 

Marifé Ramos, a la Jornada de Formació Permanent celebrada a 
Barcelona el 17 d’octubre, va desenvolupar el tema Maria ens condueix 
al centre del nostre ésser. Va fer un exercici de recuperar la figura de 
Maria de Natzaret a través d’una visió profunda, innovadora, 
contextualitzada bíblicament, crítica amb la mentalitat patriarcal i amb 
els intents d’idealitzar Maria. Posteriorment, va 
tractar sobre Maria com a educadora de Jesús, 
Maria en la Passió, la teoria dels cercles i els 
riscs de la vida religiosa quan la idealitza. Les 

persones assistents van valorar molt favorablement la seva 
aportació. 
El guió esquemàtic de la seva intervenció així com algun altre 
document complementari es pot descarregar de la web de l’URC: http://urc.confer.es 
 

CIVCSVA: 100 anys al servei de la vida consagrada 
 

La CIVCSVA (Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica) porta 100 anys 
al servei de la vida consagrada. Aquilino Bocos, cmf, publica 
un article a Vida Religiosa, octubre 2009, pàg. 10-20, amb 
motiu de la cloenda de les celebracions del centenari.  
Las tasques més importants d’aquesta Congregació són: 

1. L’acompanyament als instituts en el seu cicle vital (reconeixement, aprovació, 
consolidació, possible fussió i, a voltes, supressió). 

2. L’aprovació de Constitucions, que són l’exponent del carisma i missió d’un institut a 
l’Església. 

3. Les Instruccions i altres documents, pel que comporta d’orientació de la vida consagrada.  
4. El servei de pont i via de comunicació que realitza, en part, a través de les Unions, 

Conferències o Confederacions de Superiors Majors. 
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La vida religiosa i els mitjans de comunicació 
 

El tema de reflexió de la LXI Assemblea general de l’URC, que tindrà lloc a 
Barcelona el 4 de novembre, versarà sobre la vida religiosa i els mitjans de 
comunicació. Si anunciar l’evangeli és la missió, quin paper tenen els mitjans de 
comunicació en aquesta tasca? Quina presència té la vida religiosa en els 

mitjans? Com la vida religiosa es presentada als mitjans? Com podem utilitzar els mitjans de 
comunicació per evangelitzar avui? Com poden formular els instituts religiosos l’objectiu de 
la comunicació? Hi ha servituds i paranys que cal evitar?  
 

Calendari: propers esdeveniments 
 
Octubre 2009 
  

23-25 - IV Congrés d’espiritualitat sobre Sant Pau, amb el lema “La mística renova el 
món”, organitzat pels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears. Santuari 
de Santa Teresina, Lleida. 
Eucaristia amb motiu de la canonització de Joana Jugan. Germanetes dels 
Pobres. 11.30h . Església Prioral de Sant Pere. Reus. 
Eucaristia amb motiu de la canonització de Joana Jugan. Germanetes dels 
Pobres. 11.30 h. Catedral de Barcelona. 

24 Ds 

Eucaristia amb motiu de la canonització del P. Francesc Coll.  
Gnes. Dominiques d’Anunciata. 20.00 h. Parròquia de Guissona. 
19.00 h. a la Basílica de Sta. Maria de Seu de Manresa. 

25 Dg Eucaristia amb motiu de la canonització de Joana Jugan. Germanetes dels 
Pobres. 11.00h. Catedral de Girona 

28 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
Novembre 2009 
 

3 Dt URC: Comissió Permanent 
4 Dc URC: LXI Assemblea general de l‘URC  
5 Dj Reunió de Delegats episcopals de Vida Consagrada 
7 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent: Convertirnos a 

Jesucristo. Ponent: José Antonio Pagola 
  Eucaristia amb motiu de la canonització del P. Francescs Coll. Gnes. 

Dominiques d’Anunciata, província Mare de Déu del Roser de Manresa.  
19.00 h, a la Basílica de Santa Maria de Seu de Manresa. 

10-12 - CONFER: XVI Assemblea - Madrid 
15 Dg Aplec de l’Esperit. Jornada d’animadors a Terrassa 
19 Dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Montalegre 
20 Dv Estació d’enllaç: Reconstruïm Jesús a través del cinema. Escola Tècnica 

Xavier (Xaverianes). 22.00 h. Av. Francesc Cambó, 12, Barcelona.  
 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb 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 

 


