
 

Barcelona, 26 de novembre de 2009                                                                         ANY II. núm.      

El Lloc de la dona: 25 anys de presència oblata al Raval de Barcelona 
 

 
 
El Lloc de la dona és un centre d’atenció social adreçat a dones autòctones i immigrants que 
estan en situació de millorar la seva qualitat de vida. Està gestionat per les Germanes 
Oblates i té els objectius següents: 

- Afavorir processos d’autonomia personal i d’inserció sociolaboral. 
- Promoure  la sensibilització social i el treball comunitari en coordinació amb entitats 

públiques i privades. 
 
El 17 de novembre, el Lloc de la dona, promogut per les Germanes Oblates, ha celebrat els 
25 anys de presència al barri del Raval de Barcelona. La seu de l’Institut d’Estudis Catalans, 
al carrer del Carme, ha estat l’escenari de la festa. L’acte cultural i històric ha estat presentat 
per la Gna. Lourdes Perramon, directora del Lloc de la dona. La Gna. Anunciación Munárriz, 
superiora provincial de les Oblates del Santíssim Redemptor, ha tingut una intervenció que, a 
causa del seu interès, reproduïm de manera integral tot seguit: 
 
Bona tarda, en nom de les Germanes Oblates, una salutació cordial a totes les persones que 

aquí esteu. Sigueu benvingudes i benvinguts.  
Estem de festa. Les Oblates celebrem 25 anys de 
permanència al Raval. 25 anys en què ens vam fer 
veïnes dels qui viuen en aquest barri; un entorn amb 
un rostre multicolor, plural, solidari i acollidor.  
Un camí inserit en la realitat, fecundat de somnis i 
utopies. Entreteixint alternatives, que obrin noves 
possibilitats a les dones que es troben en situacions 
de vulnerabilitat, d’exclusió social, que exerceixen la 
prostitució, perquè se sentin i siguin ciutadanes que 
construeixen, amb altres ciutadans i ciutadanes, un 
món habitable i digne.  



Aquests 25 anys no es poden entendre sense remuntar-nos a una data, l’1 de juny de 1864, 
segona meitat del segle XIX. José Mª Benito Serra, natural de Mataró, i Antonia de Oviedo, 
de Lausana, Suïssa, obren, a Ciempozuelos, poble proper a la ciutat de Madrid, la seva 
primera casa d’acollida, el primer projecte d’atenció a dones en situació d’exclusió social per 
l’exercici de la prostitució.  

Urgits per la fe i l’experiència d’un Déu, que vol que tots tinguin VIDA i la tinguin en 
abundància, s’esglaien davant el patiment de les dones que hi havia a l’Hospital de Sant 
Joan de Déu, estigmatitzades per l’exercici de la prostitució i amb serioses dificultats per 
integrar-se a la societat.  

 Afinen l’oïda i la sensibilitat per escoltar i comprendre la seva realitat.  
 Descobreixen i reflexionen les causes que incideixen i provoquen aquesta situació 

d’exclusió i les denuncien davant la reina Isabel II i altres personalitats del moment.  
 La proximitat a aquesta realitat dolent, els mou a oferir-se en alternativa 

d’humanització i evangeli.  
 Creen el recurs adequat, obrint una casa d’acollida perquè les dones puguin cuidar-se 

i treballar la seva autonomia i reinserció a la societat.  
  

El 17 d’agost de 1894, ja compten amb 16 cases a Espanya i obren la 
primera a Barcelona. Una breu estada al carrer Bacea, a prop de 
Santa Maria del Mar, els fa establir-se al carrer de Bellesguard.  
Amb tot el que signifiquen aquests 145 anys de presència, 
acompanyament i posada al dia de la nostra Institució, s’entén que el 
18 de gener de 1984 les oblates vinguéssim a viure al desaparegut 
carrer Cadena, l’actual Rambla del Raval. Un llarg camí que es va 
començar amb molta il·lusió i que ha significat sortir, mirar la realitat, 
apropar-se, avançar, arriscar, impulsar, establir relacions, aprendre, 
desaprendre… Un llarg camí amb l’objectiu d’afavorir processos de 
promoció i inclusió social de les dones que, per exercir la prostitució, 
són expulsades als marges, on l’estigmatització, l’exclusió de les 
estructures de decisió i participació ciutadana propicien la desigualtat 
d’oportunitats.  
Les línies transversals que recorren tot el nostre camí han estat i són 
la identitat carismàtica oblata, l’escolta de la realitat, el treball en 
xarxa, el dinamisme en les respostes i la transformació i implicació 
social.  
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opostes i afanys” (Oscar 

 • Identitat carismàtica oblata  
La fe en el Déu de Jesús, “present a les realitats humanes”, “que està i actua al món”, 
configura la nostra existència, ens fa especialment sensibles a les situacions en què es 
troben les dones que exerceixen la prostitució, ens dóna el coratge i la força per proclamar la 
dignitat de tota persona i implicar-nos en aquesta realitat.  
 
 • Escolta de la realitat  
Apropant-nos on les dones viuen i exerceixen la prostitució, per tant, una història compartida 
amb elles, cuidant la presència solidària i propera. Perquè només des d’aquesta trobada i 
proximitat hem pogut i podem entreveure propostes i entreteixir sinergies. Dones que hem 
acompanyat i que ens han acompanyat, amb les quals hem compartit somnis, coratge, dolor, 
esperances, afanys, cansaments, respecte, fe en la persona, confiança… Des del principi 
ens han ensenyat a mirar amb ulls nous el barri, la seva realitat… situant-nos “al costat seu”, 
generant relacions d’empatia, fent que la concepció sobre la prostitució s’esquerdi i prengui 
nous matisos… sense condemnar, sense emetre judicis, incloent, integrant, respectant…  
Aquesta immersió en la realitat ens fa percebre que estem vivint un conjunt de 
transformacions econòmiques, socials, polítiques i culturals complexes i la nostra Institució 
no n’és aliena. La globalització de l’econòmic, la situació de crisi, l’avenç de la pobresa, 
l’interès d’embellir i cuidar la imatge de les nostres ciutats es rabeja de forma especial en les 
persones més vulnerables: dones que exerceixen la prostitució, immigrants, persones 
afectades per la pobresa i l’exclusió. Aquesta realitat ens repta constantment a lluitar per la 
seva dignitat i a promoure la justícia.   
El nostre agraïment a tantes dones amb les quals hem compartit i compartim la nostra vida, 
el nostre treball.  
 
 • Dinamisme en les respostes  
Una realitat sempre canviant, que ens qüestiona i ens porta a apostar, colze amb colze, amb 

el voluntariat i amb el personal contractat, per 
presències cordials d’inserció, per projectes en 
els quals s’harmonitzi: proximitat i 
professionalitat, atenció individualitzada i 
dimensió estructural, persona i context, 
obertura a la realitat i permanent dinamisme en 
les respostes. Són importants, per a nosaltres, 
en aquesta dinàmica, la perspectiva de 
gènere, la interculturalitat, el treball en equipo, 
la interdisciplinarietat, partir sempre de la 
realitat i comptar amb les dones, com a 
interlocutores de noves línies d’intervenció d
la Institució.  

 
 • Treball en xarxa  
Com “una forma de fer les coses, que suposa anar “teixint” relacions, aprenentatges, 
complicitats, avançant “de nus en nus” fins a tenir constituït un espai comú, obert i 
diversificat, en el qual es puguin anar sumant noves iniciatives, pr
Jara Holliday: El trabajo en red: tejer complicaciones y fortalezas).  
Des d’una mirada global, que ens fa descobrir que avui no serveixen només respostes 
individuals, ni només respostes locals. Tenim prou experiència i referències que el que passa 
en un lloc repercuteix en altres. Entendre els nostres projectes, amb una perspectiva global, 
com assenyalen les orientacions generals de la nostra Institució, ens ha emplaçat a establir 
aliances i crear sinergies entre tots els projectes i amb altres entitats com –gosaria dir– 
l’òptima solució als problemes socials, concretament a l’exclusió social. Agraïm aquest 
caminar en relació, en treball en xarxa amb altres entitats i serveis, amb què gaudim de 
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 per canviar les estructures, 
s lleis… projectes en col·laboració i intercanvi d’experiències.  

   

 de relacions 

compassiva més local i 

os a compromisos de transformació i participació en els àmbits individual i 

e 

ïts, on cada persona gaudeixi de les condicions socials que li permetin viure i realitzar-

 al 
ys, han estat i a les que ara estan a Barcelona, als que avui esteu aquí.  

oltes gràcies!  

Eulogos. Un aperitiu al claustre, amenitzat amb 
a. Moltes felicitats! 

 

moltes hores de treball en equip, anàlisi i reflexió, mobilitzacions
le
 

• Transformació i implicació social
Les orientacions institucionals 
comprometen la nostra 
implicació social al treball en 
favor de la justícia i en la 
construcció
d’igualtat.  
Entenem la nostra acció 
social des de la solidaritat feta 
proximitat i crítica. Des d’una 
crida que els projectes “no 
perdin el nord de la justícia 
social i de la dimensió 
estructural, política, de la 
justícia, sense deixar 
d’aportar la seva concreció 
social i la seva atenció 

propera” (José María Mardones: Recuperar la Justicia, pàg. 15). 
 
Una crida a unir les nostres veus a les de les dones, a les de les entitats, als grups i 
persones que denuncien estructures que generen injustícia, desigualtat i discriminació, 
vinculant-n
col·lectiu.  
Una crida a aprofitar el potencial del treball en xarxa per influir, en un treball conjunt amb les 
entitats públiques i privades, envers polítiques en les quals es respectin els drets d
ciutadania de tota persona, també de les que per una raó o altra exerceixen la prostitució.  
Una crida a no perdre l’esperança. Sabem que la utopia social, per a nosaltres la utopia de 
Jesús de Natzaret, cal lluitar-la. Des de la Institució de Germanes Oblates volem contribuir, 
amb altres, a construir un món sense opressió ni violència, sense injustícies, sense patiments 
gratu
se.  
Per acabar, l’agraïment cordial de la Institució als que han fet i fan possible que avui 
celebrem 25 anys al Raval: a les dones, a les entitats públiques i privades, al personal 
contractat, a col·laboradors/es i voluntariat, amics i amigues, a les Germanes Oblates que,
llarg d’aquests an
M
 
Posteriorment, Dolores Juliano va pronunciar una conferència sobre la història del barri del 
Raval des de la perspectiva antropològica. Altres parlaments abans de projectar un film 
commemoratiu dels 25 anys, realitzat per 
música, va cloure la fest

Barcelona. Verbum Dei  

ut Religiós de les Filles del 
Cor de Maria ubicada a Cerdanyola del Vallès.                           

Antònia M. Salvà i comunitat

 

Ens plau notificar que, gràcies al seu oferiment per publicar a la revista Horeb (núm. 36 de 
l'11 de juny del 2009), la nostra crida per a la recerca d'una casa on realitzar la nostra tasca 
evangelitzadora, hem trobat una residència propietat de l'Instit



CatalunyaReligió.cat, un punt de referència  
 

Intervenció de Jordi Llisterri i Boix, director de 
CatalunyaReligió.cat, durant l’Assemblea general de 
l’URC el 4 de novembre de 2009. 
 
En el marc de l’Assemblea de l’URC, cal agrair 
l’acolliment que ha tingut el projecte 
CatalunyaReligió.cat per part de les comunitats de vida 
religiosa a les quals hem sol·licitat el seu suport i 
col·laboració. Aquesta disponibilitat també s’ha 
concretat en el suport de l’URC i la seva disponibilitat 
per col·laborar en la difusió del projecte. 
 
CatalunyaReligió.cat és un portal d’Internet que avui ja 
és realitat, però que en les properes setmanes anirà 
desplegant tots els serveis que té previstos. Això es 
visualitzarà en quatre àmbits dels quals ara només es 

pot veure una part: actualitat i notícies; opinió; agenda d’actes; i recursos i serveis de 
formació i espiritualitat.  
 
L’objectiu final d’aquest projecte es convertir-se en un portal de referència a Catalunya 
sobre el fet religiós. En definitiva, que qualsevol persona interessada per la religió o amb 
inquietuds religioses hagi de passar per CatalunyaReligió.cat. No es tracta de suplir les 
diverses pàgines d’Internet d’entitats o institucions religioses que ja existeixen, es tracta de 
potenciar-les. Per aconseguir aquest objectiu, treballem amb tres accents que han de 
diferenciar el portal d’altres iniciatives presents a la xarxa.  
 
Professionalitat. El portal es realitza amb criteris professionals sense renunciar a 
l’aportació voluntària i comunitària al projecte, però disposa d’un nucli de persones del món 
de la comunicació i de la pastoral que es dediquen professionalment a aquest projecte. 
Igualment, el portal està plantejat amb la voluntat d’aprofitar tots els recursos tecnològics i 
audiovisuals que permet Internet i potenciarà la creació de xarxes de persones que se 
sentin vinculades al projecte. Això, evidentment, demana comptar amb recursos econòmics, 
encara que austers, suficients. 
 
Centralitat. No és el portal de cap grup o entitat en particular. És un projecte que busca la 
centralitat i que fuig dels radicalismes i dels integrismes. Un punt de trobada ampli que 
singularitza l’Església a Catalunya és la seva decisiva adhesió a les constitucions del Concili 
Vaticà II i a la seva identificació amb la cultura i llengua catalana com a expressió de la 
identitat pròpia de Catalunya. És el catolicisme que s’expressa en Arrels Cristianes de 
Catalunya i en les resolucions del Concili Provincial Tarraconense. Són els punts de 
referència de CatalunyaReligió.cat. 
 
Sumar-hi esforços. No busquem omplir la xarxa de nous continguts. El portal tindrà espais 
de creació pròpia, especialment en l’àmbit informatiu i d’opinió, però sobretot el que pretén 
és promocionar els espais i serveis d’Internet que ja existeixen i que val la pena donar a 
conèixer. Com que no té una finalitat lucrativa, el portal no té necessitat d’incrementar el 
nombre de pàgines visitades, el que necessita és que sigui un espai on es trobi tot el que hi 
ha la xarxa i que la gent sàpiga que passant per CatalunyaReligió.cat trobarà “el bo i millor 
de cada casa”. 
 
Aquest tres punts de diferenciació són la clau per aconseguir un dels principals objectius del 
portal: mostrar la riquesa, vitalitat i pluralitat del fet religiós a Catalunya, especialment de la 
tradició catòlica, majoritària al nostre país.  
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CatalunyaReligió.cat neix d’un grup de laics que hem buscat el suport d’institucions 
religioses per poder realitzar el projecte. La principal preocupació que hem compartit amb 
aquestes institucions i que pensem que pot donar resposta a aquest portal és el dèficit de la 
presència pública de l’Església catalana. Un dèficit que és dóna tan internament –entre els 
mateixos cristians– com externament –la imatge que projectem cap a enfora–. En aquest 
aspecte hi ha tres punts forts de l’activitat de l’Església catalana dels quals cal potenciar-ne 
la visibilitat pública: el treball educatiu i 
el servei de les escoles cristianes, 
l’aportació dels centres d’educació en 
el lleure, especialment en l’àmbit dels 
valors, i la indiscutible tasca social i 
solidaria. Són tres eixos que tindran 
una presència singular en el portal.  
 
Una altra preocupació fonamental és la mirada a Europa com a espai natural de referència 
que sempre ha tingut l’Església catalana. Del cristianisme europeu podem extreure moltes 
experiències interessants perquè ja han viscut processos de secularització semblant als que 
estem vivint avui a Catalunya i a tot Espanya.  
 
Finalment, cal remarcar que no és possible realitzar aquest projecte sense la complicitat de 
les institucions religioses presents a Catalunya. Algunes ja han explicitat aquest suport que 
apareixerà quan iniciem les properes setmanes la presentació pública del portal i altres 
esperem que s’hi afegeixin quan el projecte estigui plenament en marxa. És un suport que 
passa pel reconeixement i el suport a la difusió, com ha fet ja l’URC. Però també pel suport 
econòmic i l’aportació d’idees i propostes de persones que poden omplir de contingut aquest 
portal. En definitiva, un suport que passa per participar en la gestió del projecte i realitzar-lo 
conjuntament amb les entitats religioses de Catalunya. I en aquesta aportació és 
imprescindible la de la vida religiosa. 
 

Federació de Religioses Sanitàries de Catalunya (FERSCA) 
 

Intervenció d’Ana Mª Lander, fmn, per FERSCA, durant l’Assemblea general de l’URC el 4 
de novembre de 2009. 
 
En els últims anys han tingut lloc dos fets que han afectat les religioses que estem a 
Catalunya en els sectors sanitari, social i assistencial: 

 La dissolució de la FERS i, per tant, de la Regional 
FERS-Catalunya. 

 L’aprovació de la Fundació “Federació de Religioses 
Sanitàries de Catalunya” (FERSCA). 

 
La Federació Espanyola de Religiosos Sanitaris 
Ha estat un organisme de Dret Pontifici, amb personalitat 
jurídica pròpia integrada pels superiors majors dels Instituts 
Religiosos i Societats de Vida Apostòlica. 
 
A Catalunya la Federació va iniciar la seva activitat el 1955. 
Durant els 54 anys de permanència, FERS-Catalunya s’ha 
consolidat amb esperit de servei per donar resposta a les 
diverses necessitats socials que han sorgit dins del camp de 
la sanitat i de l’acció social. 
 
La vinculació de FERS-Catalunya a la societat catalana es va anar incrementant i 
consolidant de manera progressiva, amb presència en totes aquelles institucions públiques 
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vinculades als serveis socials, sectors de la salut i de la formació, per la qual cosa s’hi ha 
treballat conjuntament. Des de FERS-Catalunya es crea, l’any 1996, l’Associació de Centres 
Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CSSCC), organització patronal per a les residències 
d’ancians. 
 
Les actuals circumstàncies històriques van portar la FERS Nacional a plantejar la seva 
dissolució com a organisme amb personalitat jurídica pròpia i la seva integració a CONFER 
com una àrea dins d’aquesta. 
 
En l’Assemblea Nacional de Superiors Majors de FERS que es va celebrar el mes de maig 
de 2007 es va aprovar la dissolució de FERS. A partir d’aquí va seguir el procediment 
d’aprovació per part de la CONFER Nacional per a la integració de FERS a CONFER 
(assemblea del mes de novembre de 2007). Mitjançant el Decret de la Congregació 
Vaticana de Religiosos i Instituts Seculars de data 23 d’octubre de 2008, la FERS va quedar 
suprimida. 
 
FERS-Catalunya 
Des de l’inici del procés, a Catalunya ens reunim els superiors majors de la Regió i 
manifestem la nostra voluntat de no dissoldre'ns; al mateix temps apuntem vers estratègies 
a seguir en cas de dissolució de la FERS Nacional. 
 
Vam considerar que, tot i que moltes de les accions podríem portar-les a terme des de 
l’Associació CSSCC, volíem una institució que mantingués i desenvolupés la identitat i els 
valors del nostre ésser religiosos i religioses dins del món de la salut i, en concret, també 
sobre la mateixa associació patronal que havíem creat. 
 
La nostra experiència de col·laboració intercongregacional en un treball comú seriós i 
continuat era un estímul per a no perdre les oportunitats que tenim d’unir forces i possibilitar 
així estar presents com a col·lectiu en fòrums, no solament en l’àmbit civil, sinó també en 
l’àmbit eclesial, com per exemple el Pontifici Consell per als Agents Sanitaris, el Secretariat 
Interdiocesà de Pastoral de la Salut de la Tarraconense, CICIAMS (Comitè Internacional 
Catòlic d’Infermeres i Assistents Mèdics Socials) i uns altres. 
 
La formació d’agents de Pastoral de la Salut a través de l’Escola de Pastoral de la Salut 

Mare de Déu de la Salut, afiliada al Camillianum 
de Roma, era una altra realitat que no volíem 
perdre. 
 
A partir del projecte d’integració de FERS-
Nacional a CONFER, iniciem els passos per a la 
transformació de FERS-Catalunya, ja que la Unió 
de Religiosos de Catalunya (URC) no tenia en 
compte l’existència d'una àrea o vocalia per a 
l’activitat del sector. 
 
La junta de FERS prenem l’encàrrec que se’ns fa 
des de les congregacions religioses presents a 
Catalunya de preparar una institució que donés 

continuïtat a l’esperit i acció apostòlica de les congregacions religioses en el camp 
sociosanitari. El treball ha estat llarg: cerca, reunions, consultes, diàleg i experiències 
actuals que possibiliten la integració de religiosos/es i laics en la missió apostòlica de la vida 
religiosa des del carisma de cadascuna de les congregacions. 
 
Ens decantem per la figura jurídica de Fundació perquè considerem que és la més propícia 
per a no perdre la identitat del projecte que ens anima. En una reunió de superiors majors 
de Catalunya vinculats a les FERS, celebrada el 15 d’abril d’aquest any, es van aprovar els 



estatuts de la nova Fundació “Federació de Religioses Sanitàries de Catalunya” (FERSCA). 
El 28 de setembre d’aquest mateix any es va celebrar l’Assemblea constituent per al 
nomenament de patrons de la Fundació. 
 
Fundació FERSCA 

Neix la Fundació FERSCA 
(Federació Espanyola de 
Religioses Sanitàries de 
Catalunya), organització privada 

sense ànim de lucre inscrita en el Registre de Fundacions, amb personalitat jurídica pròpia. 
 
Té per objectiu la promoció de la salut, benestar, educació i desenvolupament
de totes les persones i col·lectius de qualsevol mena de situació de malaltia,
dependència, discapacitat, física o mental, marginació i situació d’exclusió o risc d’exclusió 
social, de manera integral i en tots els àmbits de la seva vida personal, econòmica i social, 
fomentant en el que és possible la millora de les seves condicions i qualitat de vida, ja sigui 
de manera directa o indirecta, a través de la família, col·lectius, professionals i entitats, 
públiques o privades, l’activitat o iniciatives de les quals resultin idònies per a l’èxit d’aquests 
objectius. 
 
El Patronat de la Fundació ha quedat constituït per: 
Consol Muñoz, presidenta electa entre els superiors majors amb càrrec actiu dins de les
respectives congregacions  
M. Pilar Rodríguez, vicepresidenta electa entre els superiors majors amb càrrec actiu dins 
de les respectives congregacions 
Milagrosa Bazán, vocal especial electa entre els superiors majors amb càrrec actiu dins de 
les respectives congregacions  
M. Dolors Sitjes, secretària electa entre el col·lectiu dels religiosos dins de les respectives
congregacions   
 
La resta de membres, fins a un nombre de 6 vocals més, podran ser escollits pel Patronat. 
Estem pendents de l’aprovació a través de la inscripció en el Registre de Fundacions de 
FERSCA a escala nacional. 
 
FERSCA treballarà en unió amb CSSCC. Ens queda una tasca per articular ambdues
institucions i elaborar un procediment que ens permeti donar continuïtat a l’acció que 
veníem exercint des de la FERS, alhora que propiciar la unió i participació de les 
congregacions religioses, com hem estat fent fins ara. Els estatuts estableixen la manera 
com les congregacions religioses que ho vulguem puguem pertànyer a FERSCA com a soci 
col·laborador. El Patronat ha d'establir la reglamentació específica per portar-ho a cap.
 
Moltes gràcies.
 

Boletín Salesiano: Laïcitat i laïcisme 
 

La publicació Boletín Salesiano tracta, en el número de novembre, com 
a tema del mes, Laïcitat i laïcisme.  
Un altre tema de molta actualitat, a càrrec de Dom Pascual Chávez, 
versa sobre Drets humans i educació, en el qual afirma el següent: 
“L’educació expressa el compromís per transformar la societat i el somni 
que no existeixin marginats”, “lamentablement en aquest moment 
present la situació és greu. Són molts els nens i joves en perill. Per a la 
Humanitat constitueixen un crit no escoltat i, per a la societat, un pes a 
la consciència”. 
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Xarxes solidàries a la República Democràtica del Congo 
 

Xarxes Solidàries, versió catalana de Redes, 
que aplega les Fundacions i les ONGD 
vinculades a Instituts de Vida Religiosa 
pertanyents a l’URC, ha decidit compartir un 
projecte, presentat per FISC (Fundació 
Internacional de Solidaritat Companyia de 
Maria) i que afecta la República Democràtica 
del Congo.  
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Est de la R. D. Congo, més de 5 milions de 
morts des del genocidi rwandès. 7.000 
combatents hutus, 6.000 homes sota 
comandament del general tutsi i congolès 
Laurent Nkunda i milícies progovernamentals amb 3.500 homes, tots ben armats. 
Regió rica en or, diamants i coltan, són els minerals més cobdiciats i el que explica que la 
regió hagi viscut més de 15 anys d’assalts i matances. La presència de diverses potències i 
de països de la regió ha estat constant per preservar els seus interessos. 
Es calcula en més de 500.000 persones les que han abandonat les seves llars, el darrer 
any, que amb el milió que ja hi havia sumen 1,5 milions de desplaçats. La gana i les 
malalties afecten sobretot els més vulnerables, com sempre dones i nens. 
Els mitjans de comunicació prefereixen mirar cap a un altre costat. 
A les parròquies i altres centres, Pares Blancs i Companyia de Maria atenen a Kasando, 
prop de Goma, 4.000 persones. Junts FISC i MEMISA de Bèlgica. 
A Mulo, Kyondo i Butembo són ateses 2.100 persones, en col·laboració amb les parròquies 
protestants i catòliques, també al Parc de Virunga són ateses 1.000 persones. El que més 
necessiten: aliments, mantes i assistència sanitària. Aquest és el destí dels 12.000 € que 
Redes aportarà a FISC per mantenir l’atenció als oblidats del planeta. Perquè seguim 
confiant que un món millor és possible. 
 

José Antonio Pagola parla de convertir-se a Jesucrist 
 

José Antonio Pagola, en la 
Jornada de Permanent 
convocada per l’URC el 7 de 
novembre, ha desenvolupat 
al tema Convertir-nos a 
Jesucrist. En les dues 
sessions del matí ha parlat 
de l’alternativa de Jesús  i 
d’algunes claus de 
l’espiritualitat de Jesús. 
Aquestes dues conferències 

seran divulgades pròximament a través d’Horeb. En la sessió de la tarda, el tema s’ha 
centrat en el títol del dia, Convertir-nos avui a Jesucrist, segons aquest esquema: 
 
1. Alguns fets en l’Església actual  
•  El r isc de la reacció automàtica  
•  L’opció pel restauracionisme 
•  Passivitat generalitzada 
•  És possible la conversió? 

http://www.fisc-ongd.org/
http://www.fisc-ongd.org/
http://www.fisc-ongd.org/


2. Tornar a Jesús el Crist 
•  No només «aggiornamento», sinó retorn a Jesús  
•  No només reforma religiosa, sinó conversió a 

l ’Esperit de Jesucrist 
•  No només canvis, sinó actualització de 

l ’experiència fundant 
•  No només adhesió doctrinal o celebració cultural, 

sinó seguiment f idel a Jesucrist  
 
3. Algunes línies d’acció 

1. Introduir la veritat de Jesús 
•  Posar la veritat de Jesús en el cristianisme actual 
•  Qüestionar falses seguretats 

 
2. Recuperar la identitat de seguidors de Jesús 

•  La nostra vertadera identitat 
•  La nova relació amb Jesús 

 
3. Envers una nova figura d’Església 

•  Importància decisiva del relat de Jesús 
•  Gènesi permanent de l ’Església 

 
4. Revifar l’esperança  

•  Preparar nous temps 
•  Treballar la conversió i el canvi 

 
La Bíblia de Montserrat per a dispositius mòbils 

 
La Biblioteca de Montserrat ofereix gratuïtament la possibilitat de baixar-se 
una versió electrònica de La Bíblia de Montserrat per a dispositius mòbils. La 
descàrrega d’aquest document es pot realitzar a través de la pàgina web de 
la Biblioteca del Monestir (www.bibliotecademontserrat.net). Abans de 
procedir a l’esmentada baixada, cal tenir instal·lat el software ISILO –que 
s’ofereix també de franc des de la mateixa web–. La descàrrega de l’ISILO 

es pot fer per qualsevol d’aquests models de PDA: Windows Mobile, Iphone, Palm OS o 
Android. Un cop instal·lat, el darrer pas és descarregar el fitxer de La Bíblia i posar-lo en el 
mòbil. La informació sobre aquest servei gratuït que s’ofereix des de Montserrat es pot 
descarregar fent clic a http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/labibliaalmobil.doc. 
 

Racó de lectura 
 

La pàgina www.vidimusdominum.org  de la USG/UISG s’ha fet ressò de 
la propera sortida a la llum del llibre Exégesis viviente de la Palabra. 
Nuevo Testamento y vida consagrada, del professor Severiano 
Blanco Pacheco. Un llibre que es convertirà, sens dubte, en una obra 
de referència important pel que fa als estudis sobre el Nou Testament 
i la seva relació amb la vida consagrada. El llibre ajudarà a entendre 
com el Nou Testament il·lumina la vocació, la identitat i el caminar 
(missió) de la vida consagrada. Crist, el centre de la Revelació, és qui 
fonamenta la vida de l’Església. Apropar-se al Nou Testament i deixar-
se sorprendre per ell és vital per a tota vida cristiana que vulgui ser 
vertaderament evangèlica. 

 (Másdecerca)
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http://www.bibliotecademontserrat.net/catala/jsp/index.jsp
http://www.bibliotecademontserrat.net/
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/labibliaalmobil.doc
http://www.vidimusdominum.org%C2%A0


La joia de la fe segons sant Lluc  
 

La Delegació de la Vida Consagrada del Bisbat de Sant Feliu organitza una trobada-recés 
d’Advent. 
Organitza Delegació de la Vida Consagrada del Bisbat de Sant Feliu 
Hi intervindran Conferència-recés d’Advent pel P. Cebrià Pifarré, osb, monjo de 

Montserrat: “La joia de la fe segons sant Lluc”. 
Informació sobre la Delegació de la Salut, pel Delegat Gmà. Miguel 
Martín, oh, de la comunitat de l’hospital de Sant Joan de Déu 
d’Esplugues 

Lloc Col·legi Sagrada Família, dels Germans de la Sagrada Família de 
Belley, a Gavà. Rambla Pompeu Fabra, 126-130, 08850 Gavà. 
T. 93 638 18 33 

Dia 28 de novembre, dissabte 
Hora 10.00 a 13.00 h 
Més informació Tel. 933 183 736  
 

La Cova de Manresa  
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La Cova de Manresa ( ) organitza 
per als mesos de desembre i gener les activitats 
següents: 

www.covamanresa.cat

1. Cinc dies d’exercicis 
03-09 desembre.- Carles Marcet, sj 
26-31 desembre.- Xavier Rodríguez i Ignasi Vila, sj 
(personalitzats) 
 

2. Stop en el camí. Pregant amb les grans obres de la música. Francesc Roma, sj  
 
3. Escoltar i actuar per arribar a ser. Asun Puche (psicòloga). Col·laboració Victòria 
Hernández (Casal L. Espinal) 
 
4. Assumir el fracàs. Jordi Font i Rodon, sj (Fundació Vidal i Barraquer) 
 
5. Ajuda psicològica per a la vida espiritual. Eduard Fonts (psicòleg) 
 
6. Mística i alliberament. Esteban Velásquez, sj (“Iniciativa por el cambio personal y la 
justicia global”) 
 
7. Seminari: “LA CONTEMPLACIÓ per assolir AMOR” 

Coordinen: Pere Borràs, Xavier Melloni, Josep Rambla, Francesc Riera, sj, i Anna 
Pitarch /  professors invitats:  Anna Saumoy, odn, i Marc Vilarassau, sj. 

 
Homenatge al bisbe Joan Carrera 

 
L’URC es va fer present a l’acte que es va celebrar dilluns 9 de novembre a 
la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona en memòria de qui va ser 
bisbe auxiliar de Barcelona durant 17 anys. En l'homenatge hi van participar 
personalitats del món polític, acadèmic i eclesial i la Coral Sant Jordi. 
Heus ací la referència del programa que va emetre el Canal 33 el dia 16 de 
novembre, sobre l’acte d’homenatge al bisbe Carrera a la basílica de Santa 
Maria del Mar. El resum dura uns 60 minuts. Per veure’l, només cal fer clic a 

l’enllaç següent: http://www.tv3.cat/videos/1635519

http://www.masdecerca.com/?p=3179
http://www.covamanresa.cat/
http://www.tv3.cat/videos/1635519


Professió solemne d’un monjo cistercenc a Poblet 
 

 
El dia 22 de novembre, solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de l’Univers, un membre 
de la comunitat del Monestir, fra Josep Antoni Peramos, ha fet la seva professió solemne 
com a monjo cistercenc de Poblet en el transcurs de la missa conventual de les 10.00 h del 
matí, presidida pel P. Abat Josep Alegre. 
 

Projecte de nova web per a l’URC 
 

S’obre una bústia de suggeriments a religioses i religiosos sobre el projecte d’una nova web 
per a l’URC, especialitzada en vida religiosa a Catalunya. Quins continguts hauria d’oferir? 
Quins serveis hauria de donar? Algunes observacions per que fa al disseny? Podeu fer 
arribar les vostres aportacions mitjançant correu electrònic a: urc.info@gmail.com
 

Calendari: propers esdeveniments 
 

Novembre 
28 Ds XVI Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars: “Els 

elements fundants de la Vida Religiosa: alternativa per al món d’avui”. 
Seminari conciliar, Diputació 231, Barcelona. De 9.30 a 18.00 

29 Dg Recés d’Advent, amb el tema “La missió dels sants i santes en l’Església, 
recordant el P. Francesc Coll, dominic, recentment canonitzat. Mons. Jaume 
Pujol. Convent de Santa Catalina, c) Bailèn, 10. Barcelona. 

30 Dl Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
 

Desembre 
 

15 Dt URC: Comissió Permanent 
18 Dv Estació d’enllaç: Un jueu, un protestant, un musulmà i un cristià: units per la 

Llum de la Pau. 22.00 h. Capella del Palau (Jesuïtes), c. Palau, 3, darrere 
Ajuntament 

19  Ds URC-CEVRE: trobada de la formació inicial – celebració del Nadal – Puresa de 
Maria – Sant Cugat del Vallès 

20 Dg Experiència SICAR, de 4.30 a 8.30 del vespre al Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les 

25 Dv Nadal 
 

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

 
 12

mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@

