
 

Santa Maria del Mar acollirà la beatificació de Josep Tous 
 

El dia 19 de desembre el papa Benet XVI va signar 
el decret de validesa d’un miracle atribuït al prevere 
caputxí Josep Tous. Amb aquest decret s’obria la 
porta a la beatificació d’aquest religiós català, que 
es preveu el diumenge 25 d’abril, festa del Bon 
Pastor, a la basílica de Santa Maria del Mar de 
Barcelona, en una solemne concelebració presidida 
pel cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del 
Vaticà. 
Josep Tous i Soler va néixer a la població 
d’Igualada el dia 31 de març del 1811. Va ingressar 
als caputxins al convent de Santa Eulàlia de Sarrià 
el dia 18 de febrer del 1827. Uns anys després, el 
1831, el va seguir en la mateixa vocació 
franciscanocaputxina el seu germà petit, Joan, que 
l’any 1866 va morir a les missions de Veneçuela 
amb el nom religiós de fra Nicolau d’Igualada. 
Josep Tous va cursar la carrera eclesiàstica als 
convents de Calella, Girona, Valls i Vilanova de 
Cubelles. Una vegada acabats els estudis 
escolàstics va rebre l’orde del presbiterat a 

Barcelona el dia 24 de maig del 1834. Arran dels decrets d’exclaustració del juliol del 1835 
va ser expulsat del convent barceloní de Santa Madrona (situat a la Rambla) i va compartir 
amb els seus germans de comunitat l’empresonament a les Drassanes i al castell de 
Montjuïc.  
L’agost de 1835 va obtenir un passaport que li permetia sortir a l’estranger i el mes de 
setembre va anar a Perpinyà i a Montpeller. Després de passar per diversos convents 
caputxins de França i d’Itàlia, va romandre un temps a Garessio (al nord d’Itàlia). Des de 
l’agost del 1836 fins al febrer del 1837, es va establir a Chambery. Després va sojornar a 
Marsella i, una vegada aconseguida la patent de predicador, l’any 1838 va fixar la seva 
residència a Tolosa de Llenguadoc, on va fer de capellà de les monges benedictines. Allí va 
romandre fins a l’any 1843, quan va retornar a Catalunya. 
A Barcelona, inicialment, va fixar la residència al carrer Tantarantana i va col·laborar 
pastoralment, com a beneficiat, a la parròquia de Santa Maria del  Mar. Poc després, Josep 
Tous va exercir com a vicari a Esparreguera (1845-1848) i, finalment, va ser adscrit a la 
parròquia barcelonina de Sant Francesc de Paula, residint al carrer de les Basses de Sant 
Pere. 
Josep Tous va viure sempre com a religiós caputxí i va maldar per tal que les seves monges 
visquessin també franciscanament. En efecte, el dia 27 de maig de 1850, amb el beneplàcit 
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del bisbe de Vic Llucià Casadevall, l’exclaustrat caputxí Josep Tous va fundar a la població 
de Ripoll l’Institut de Terciàries Caputxines de la Divina Pastora (actualment caputxines de 
la Mare del Diví Pastor), dedicades a la formació cristiana de les noies. 
Josep Tous va esmerçar tota mena d’esforços a la consolidació d’aquesta congregació que 
fundà; uns esforços que mantingué tenaçment fins al mateix moment de la seva mort 
(ocorreguda en opinió de santedat el dia 27 de febrer del 1871), mentre celebrava 
l’Eucaristia per a les monges i alumnes del col·legi del carrer Jonqueres de Barcelona. 
La vida i obra del P. Tous la veiem caracteritzada per una gran bondat i, sobretot, marcada 
per una peculiar sensibilitat i esperit de servei. 
 
Fra Valentí Serra de Manresa 
Arxiver dels caputxins de Catalunya – Catalunya Cristiana 7.01.2010. 
 

A qui i a què parem l’orella? Per què? 
 

Déu vos guard. 
Des dels qui ens trobem a la Vocalia de 
Pastoral Juvenil i Vocacional, i tot seguint 
l’ordre alfabètic dels cognoms, em correspon el 
“Para l’orella” que compartim en aquest número 
d’Horeb. 
 
A qui i a què parem l’orella? Per què? 
 
Sense esgotar-ne tota l’escala i d’una forma 
simple, tres paradigmes  entorn d’aquestes 
preguntes: 

‐ L’oïda de l’autosentir-se: que para l’orella 
a aquelles persones que són del mateix àmbit i corda i a allò que és del cercle 
d’interessos i motivacions. Cercle que gira sobre si mateix, com uns cavallets de fira, 
en els quals varien més o menys els firaires segons les circumstàncies, però sempre 
són els mateixos cavallets.  

‐ L’oïda oberta a escoltar: que capta tot el que succeeix, en  la diversitat, riquesa i 
pluralitat de tot el que es pot captar. Com l’enregistradora-filmadora que capta els 
instants d’un esdeveniment amb totes les seves imatges i sons, però que després cal 
revisar i polir i afinar, donant a cada so la seva importància i primacia, més enllà que 
en el moment i en la filmació el cop de porta provocat pel vent hagi sonat més fort 
que les paraules que s’estaven dient. La importància i el valor del que es s’oeix no és 
proporcional ni es mesura pel fort o estrident que s’ha oït. 

‐ L’oïda que ensordeix: per la limitació i el desgast, a la qual cal ajudar i dotar dels 
mecanismes i hàbits adients per evitar l’aïllament; o que ensordeix amb altres 
motivacions de fons, per la prudència, pel desencís, per innivació… i davant la qual 
no es pot sinó treure “els taps de l’orella”.  

La resposta  a aquestes qüestions, que són constant en cada moment de la vida, tenen en  
el procés personal i en la vida moltes connotacions i etapes, però hi ha quelcom que les 
reflecteix i és en com i amb quines actituds vivim i on fonamentem la nostra vida. 
No deixem mai de parar l’orella, en el bategar del món i del nostre cor, per estar vius i 
connectats a la vida, a la gent, als joves, a les famílies…, des de les nostres accions i 
serveis en l’educació, la solidaritat, la sanitat, els serveis apostòlics, etc., i des de les nostres 
comunitats de vida consagrada. Que els que ens parin l’orella a nosaltres sentin aquesta 
Vida. 
Ricard Costa-Jussà, claretià 

Para l’orella



 3

Comissió Permanent de l’URC: reunió del 12 de gener de 2010 
 

La Comissió Permanent de l’URC, sota la presidència de la 
Gna. Cristina Martínez, s’ha reunit a la seu de la plaça 
Urquinaona per celebrar la primera reunió del 2010. 
Els temes tractats han estat, principalment, els següents:  
► Decisions econòmiques: aprovació del balanç de 2009 i del 
pressupost de 2010. 
► Preparació de la Trobada amb la CET (Conferència 
Episcopal Tarraconense) i l’URC  

► Celebració del 30è Aniversari de la creació de l’URC: 29 d’abril, dijous 
► Jornada de la Vida Religiosa: 2 de febrer 
► Consulta sobre la web de l’URC 
► Formació inicial 
► Temes de presidència i de secretaria general 
 

La formació inicial obre el segon trimestre 
 

Han començat les classes del segon trimestre en el curs de la formació inicial, adreçada a 
postulants i novicis dels instituts masculins i femenins de l’URC. Les matèries s’imparteixen 
cada dilluns, de 15.30 a 19.30 h. 
► De la psicologia a l’espiritualitat, Joan Mª Bovet 
► El misteri de Déu, Lluís Serra 
► Lectura i compromís amb la realitat, Eulàlia Jubany 
► Litúrgia de les Hores, Wilson Srampickal 
 

La web del V Centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús 
 

La pàgina web oficial de preparació per a la 
celebració del V Centenari del naixement de 
Santa Teresa de Jesús ja està disponible a 
Internet. El portal www.paravosnaci.com 
oferirà una gran quantitat de materials i 
documentació per ajudar en l’animació del 
Centenari a les comunitats de frares, 
monges i resta de la família carmelitana. 
La nova pàgina web facilitarà l’accés a les 
diferents “fitxes de treball” que la comissió 

preparatòria del Centenari oferirà amb relació a la lectura i l’estudi de les grans obres 
escrites per la Santa avilesa i que aquest any se centrarà en el Libro de la Vida. A més, una 
Carta Setmanal sobre un tema teresià, notícies sobre la preparació del centenari, enllaços, 
recursos i recomanacions de diferents materials i iniciatives són alguns dels continguts que 
el visitant podrà trobar al portal. 
Segons ha manifestat el vicari general dels Carmelites Descalços i encarregat de la 
preparació del Centenari, el P. Emilio José Martínez, “aquesta pàgina web serà una de les 
eines més útils per dur a tots els racons els passos que es vagin fent amb relació al 
centenari, com també per motivar un renovat acostament a Santa Teresa de Jesús”. 
El lloc web, que ha arrencat amb la seva versió en llengua castellana, estarà disponible 
pròximament en altres sis llengües principals (italià, anglès, francès, alemany, portuguès i 
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polonès) per facilitar tant com sigui possible l’ús i la propagació del 
contingut als diferents països. 
 
Evangelio 2010 y Santa Teresa  
  
L’Editorial de Espiritualidad acaba de publicar Evangelio 2010 y 
Santa Teresa, un llibre econòmic i manejable en el qual es proposa la 
lectura diària i selecta del Libro de la Vida juntament amb l’Evangelio 
de cada día del año 2010.  
Aquesta iniciativa centra el seu objectiu en la divulgació del llibre de 
l’autobiografia teresiana, amb vista a la preparació del V Centenari de 
la santa avilense, i es converteix en una combinació perfecta per 
alimentar l’espiritualitat de la vida diària.  

 
2010: Any Internacional de la Joventut: diàleg i comprensió mútua 

 
L’Assemblea General de l’ONU, en la seva resolució A/RES/64/134 (text en A/64/432, el 
projecte de resolució), proclama l’any que comença el 12 d’agost de 2010 Any Internacional 
de la Joventut: diàleg i comprensió mútua. 
  

Tenint present que les formes en què s’aborden els problemes i les possibilitats dels joves 
influiran en les condicions socials i econòmiques actuals i en el benestar i els mitjans de 
subsistència de les generacions futures. Tenint present també que el 2010 es commemorarà 
el vigèsim cinquè aniversari de l’Any Internacional de la Joventut: Participació, 
Desenvolupament i Pau proclamat el 1985 i destacant la importància de commemorar 

aquesta ocasió. Convençuda que s’ha 
d’animar els joves perquè dediquin la seva 
energia, entusiasme i creativitat al 
desenvolupament econòmic, social i 
cultural i a la promoció de la comprensió 
mútua. 
Acollint amb beneplàcit el Cinquè Congrés 
Mundial de la Joventut, que se celebrarà 
del 31 de juliol al 13 d’agost de 2010 a 
Istanbul (Turquia), Capital Europea de la 
Cultura el 2010, i la iniciativa del Govern de 
Mèxic d’organitzar una Conferència 
Mundial de la Joventut a Mèxic, DF, del 24 
al 27 d’agost de 2010, esdeveniments que 
se centraran en la qüestió de la joventut i el 
desenvolupament sostenible en el context 
dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni, així com la celebració a Singapur 
del 14 al 26 d’agost de 2010 dels primers 
Jocs Olímpics de la Joventut, que té com a 

objectiu inspirar els joves d’arreu del món perquè abracin, encarnin i expressin els valors 
olímpics d’excel·lència, amistat i respecte. 
1. Decideix proclamar l’any que comença el 12 d’agost de 2010 Any Internacional de la 
Joventut: diàleg i comprensió mútua. 
2. Invita tots els Estats Membres, els organismes especialitzats, fons i programes del 
sistema de les Nacions Unides i les organitzacions de joves que aprofitin l’Any Internacional 



 5

per potenciar les sinergies entre les activitats que es duran a terme a escala nacional, 
regional i internacional durant l’any i per promoure mesures a tots els nivells encaminades a 
difondre entre els joves els ideals de la pau, la llibertat, el progrés, la solidaritat i la dedicació 
als objectius i metes del progrés i el desenvolupament, inclosos els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni. 
3. Decideix organitzar, sota els auspicis de les Nacions Unides, una Conferència Mundial de 
Joves que serà l’acte més destacat de l’Any Internacional i invita el president de l’Assemblea 
General que celebri consultes oficioses de participació oberta amb els Estats Membres per 
definir les modalitats de la Conferència, que es finançarà mitjançant contribucions 
voluntàries. 
 

Estació d’Enllaç: Humor DiFErent i Evangeli Anònim 
 

La propera trobada d’Estació d’Enllaç a Barcelona té per tema:  
Humor DiFErent. 
Risoteràpia amb Josep M. Nonay 

Josep Maria Nonay Pont. Educador, ludoformador, terapeuta Gestalt, 
especialista en dinàmiques de grup i monitor de dinàmica i teràpia 
del riure.  
 
Dia 15 de gener, divendres 
Hora: 10 de la nit 
Lloc: Casal Loiola, Balmes 138, Barcelona 
 

    
   La propera trobada d’Estació d’Enllaç a Lleida té per tema:  
   Evangeli anònim 
   Monòleg escrit i interpretat per Albert López Vivancos  
 
   Dia 15 de gener, divendres 
   Hora: 10 de la nit 
   Lloc: Acadèmia Mariana 

   L'argument: un nen veu passar Jesús i el sent parlar al poble.  

 
Jornada de Formació Permanent: dissabte, 13 de febrer  

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de l’URC-
CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos arribar aquesta 

informació. 
 

UNA MIRADA CREYENTE A LA REALIDAD ACTUAL 
¿A QUÉ NOS INVITA? 

a càrrec de 
Ana M. Martínez Rodamiláns 
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Mercedària Missionera de Bérriz, nascuda a Bilbao el 1936.  
Després d’haver realitzat estudis de Teologia (Roma) i la llicenciatura en 
Filologia Clàssica (Madrid), va dedicar uns anys a tasques d’educació a 
Bilbao. Posteriorment, va estar a Amèrica Llatina (Bolívia i Perú) durant  
dotze anys i després dotze anys més a Roma, com a consellera general. 
Actualment, viu a Madrid, col·labora amb Justícia i Pau a través de l’àrea 
de Justícia i Solidaritat de CONFER, dels Comitès de Solidaritat amb Àfrica 
Negra i de la xarxa AEFJ. És responsable de la Xarxa de Justícia, Pau i Integritat 
de la Creació de la seva Província d’Espanya. 

 
   9.45 h     Inici de la Jornada 
10.00 h  Proyecto de Dios: 

…y vio Dios que era bueno 
…y la mirada de Dios sigue presente sobre el mundo 
Una mirada creyente a la realidad actual: 
- “Cambio de época” vehiculado por la globalización. 
- Mercado y tecnología de la información, pilares de la globalización. 
- Tiempo de cambios, de búsquedas, de oportunidades. 
- Tiempo de aprender a mirar… 

11.30 h  Descanso 
12.00 h  Otra misión es posible: 

- Crisis en un mundo globalizado: alimentaria, humanidad itinerante, militarización  
Creciente, desequilibrio ecológico, cambio climático, crisis financiera global. 
- Riesgos sociales. 
- Esperanzas: emergencia de la mujer. 
- Oportunidad: globalización desde abajo. 
- Nuevo estilo de MISIÓN: opciones y actitudes. 
- Misión profética de la Vida Religiosa. 

16.00 h  Presentación del trabajo en grupos y plenario. 
17.00 h Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC): invitación de Dios en esta realidad, enfoque de 

un nuevo paradigma de Vida Religiosa, estilo de vida y acciones transformadoras y retos a la 
formación. 

18.00 h.   Fi de la Jornada 
 

Data: 13 de febrer de 2010 
Preu: 20 euros 
Hora: 10-13.30 h i 16-18 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 AR. 

 
La fe és això, encara que no en parli ningú 

 
Jordi Llisterri, www.catalunyareligio.cat, Dij, 14.01.2010  
Sovint les preocupacions eclesiasticoepiscopals fan perdre els punts de referència 
fonamentals. Per això m’ha agradat rebre aquest missatge d’un amic de Valls. Parla de la 
seva germana, que va morir l’1 de gener a punt de complir els 84 anys. Una religiosa. Jo no 
la coneixia de res, ni tampoc em consta que la seva mort hagi estat notícia enlloc més enllà 
de l’àmbit local. Però rebo un escrit amb una breu semblança biogràfica. I quan l’acabo de 
llegir penso que ser creient ha de ser una cosa semblant a això. Encara que no en parli 
ningú. Per això em permeto reproduir íntegrament el text que m’ha arribat, encara que amb 
criteris estricament periodístics no dóna per a un gran titular. 
“Sor Assumpció Moncunill Cirac morí a Barcelona el passat dia 1 de gener. Nasqué a 
Valls el 10 de gener de 1926. Era la sisena dels catorze germans de la família. La seva 
educació humana i espiritual, més enllà de l’àmbit familiar, la rebé al col·legi dels Caputxins 
de Valls, regentat per les monges Carmelites de la Caritat. 

http://www.catalunyareligio.cat/?q=blogs/laeto-animo/la-fe-%C3%A9s-aix%C3%B2-encara-que-no-en-parli-ning%C3%BA
http://www.catalunyareligio.cat/
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El 1947 emprengué el camí de la vida religiosa com a Filla de la Caritat de Sant Vicenç de 
Paül. A la seva formació conventual hi afegí la capacitació específica del professorat, per la 
qual cosa cursà la carrera de magisteri en l’especialitat d’arts plàstiques, completant així els 
estudis previs de piano. 

Començà la tasca d’ensenyant al 
Patronat d’Obreres al barri de la 
Sagrada Família l’any 1949 a 
Barcelona. Es donà de ple a les 
activitats docents i teatrals del centre. 
L’any 1971 fou destinada a les Llars 
Mundet, on continuà la seva dedicació 
a la formació integral dels nens, nenes i 
adolescents residents allí, tasca que 
exercí fins a la seva jubilació. 
Dedicava les vacances escolars a la 
seva il·lustració religiosa assistint als 
cursos bíblics. El període estiuenc li 
permetia també d’acompanyar els 
ancians interns de la residència de 

l’Espluga de Francolí, ensinistrant-los en les manualitats. El 1978 experimentà, a Mallorca, 
l’activitat assistencial als centres penitenciaris, tasca que compartí, des d’aquell moment, 
amb la seva professió d’ensenyant. L’atenció als interns esdevingué, des d’aleshores, la 
seva activitat preferencial, malgrat les pròpies dolences físiques, i fins que la salut li ho 
permeté. 
Prop dels interns de les presons de Wad-Ras, la Model, la Trinitat i Can Brians, intentà fer-
los sentir l’escalf de la seva presència, sense proselitismes i buscant la seva promoció 
humana per l’estímul de la pròpia creativitat. Rondava per les fires on els interns, amb ella, 
posaven a la venda les seves creacions. L’obra a les presons, més enllà de l’afecte 
inestimable dels reclusos, li valgué que el “Concurs Nacional de Pintura dels Centres 
Penitenciaris” porti el nom d’“Assumpció Moncunill” en totes les seves convocatòries any 
rere any des de 1999. També, al gener del mateix any, la Generalitat de Catalunya, a través 
del Departament de Justícia i la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació, 
li reconegué “la desinteressada tasca desenvolupada als tallers d’arts plàstiques dels 
centres penitenciaris de Catalunya”. 
Les limitacions de la vellesa i les sofrences de la malaltia no la privaren d’assumir la 
perspectiva del traspàs final amb el mateix esperit de lluita i fermesa amb què 
transcorregueren els seus quasi vuitanta-quatre anys de vida, i els seixanta-tres de 
consagració a la Caritat." 

Moncunill Cirac. Barcelona-Valls, 2 de gener de 2010 
 

En defensa de llocs de culte dignes per a la comunitat musulmana 
  

COMUNICAT D’ENTITATS CRISTIANES EN DEFENSA DE LLOCS DE CULTE DIGNES 
PER A LA COMUNITAT MUSULMANA és un document promogut per Cristianisme i 
Justícia i per Migra-Studium que s’està difonent entre entitats cristianes per tal que s’hi 
puguin adherir. El Departament de comunicació de Cristianisme i Justícia ens ha demanat 
fer-lo arribar, si és possible, a les diverses institucions religioses que formen part de l’URC, 
per tal que també tinguin l’ocasió de conèixer el document i adherir-s’hi, si ho troben 
convenient. Estan rebent ja algunes adhesions de persones individuals i comunitats, però 
els sembla important que aquelles organitzacions que vulguin i puguin adherir-s’hi de forma 
institucional, tinguin l’oportunitat de fer-ho. 
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El text del comunicat  
 
Arran de la polèmica generada a Suïssa, a partir d’un referèndum que prohibeix la 
construcció de minarets en tot el país, la Fundació Migra Studium i el Centre d’Estudis  
Cristianisme i Justícia promouen, entre d’altres entitats cristianes, un comunicat conjunt 
manifestant el seu recolzament per tal que la comunitat musulmana pugui pregar a  Europa 

en llocs dignes. 
 
A partir d’aquest principi ètic i universal que diu: “No vulguis per al 
teu germà el que no vulguis per a tu”, declarem que la mateixa 
llibertat religiosa que desitgem que els cristians tinguin en els 
països de majoria musulmana, l’hem d’oferir aquí, en una terra 
d’arrels principalment cristianes i humanistes, que s’ha obert 
progressivament, primer a la tradició secular i més recentment a la 
pluralitat religiosa. Arran d’aquesta obertura hem redescobert que 
moltes d’aquestes tradicions que avui estan implantades al nostre 
país no han estat alienes a la configuració de la nostra història i 
són, per tant, reconegudes oficialment com a comunitats de notori 
arrelament. 
 
La comunitat musulmana és una d’aquestes comunitats, va signar 
amb l’Estat espanyol uns acords de cooperació l’any 1992, pels 

quals es reconeixien molts drets que encara avui no s’han dut a terme. El dret a obrir llocs 
de culte era un d’aquests drets  reconeguts. Doncs bé, el fet que existeixin mesquites que 
no estiguin simplement als baixos dels edificis forma part de la dignitat dels individus que 
constitueixen la comunitat musulmana. El minaret, germà del campanar, simbolitza a Europa 
la normalització de la presència d’aquesta confessió i forma part intrínsecament de la 
dignificació dels seus llocs de culte. Per això, per caritat cristiana i per justícia, i perquè no 
volem tornar a les èpoques passades on les altres confessions o religions eren tolerades si 
no es “veien”, no podem més que mostrar-nos a favor de la  seva existència. 
 
Reconeixem que, com totes les coses bones, també ha existit de vegades una corrupció del 
significat dels minarets, que ha fet d’ells més un símbol d’ostentació que no pas d’una crida 
humil a la prostració davant Déu. Però sabem que això són només corrupcions del veritable 
Islam, ja que l’Islam creu fermament que el lloc de major apropament a Déu és precisament 
el de major abaixament, el de la prostració o sujûd. Sabem que el veritable Islam ensenya 
una moderació en tot, fins i tot pel que fa a l’alçada dels minarets, segons els hadissos  del 
Profeta Muhammad. Per això afirmem que no hi ha d’haver cap contradicció entre el fet de 
construir minarets i les normatives paisatgístiques vigents.  
 
El referèndum sobre els minarets a Suïssa ens ha impulsat a 
redactar aquesta declaració. El seu resultat ens sembla molt 
preocupant i, per les enquestes que els diversos diaris 
espanyols han realitzat, sabem que la nostra societat és 
capaç també de deixar-se portar per aquestes pulsions 
antiislàmiques. Tot això és signe d’una realitat de 
convivència que no sempre és fàcil. 
 
És innegable que tota nova manifestació religiosa i cultural 
requereix d’un llarg temps d’assentament fins que la societat 
d’acollida la incorpora com a pròpia. Som conscients de les 
dificultats. 
 
Però no es pot fer pagar a l’Islam moderat pels excessos 
dels violents, ni el refús als minarets és el mitjà adequat per 
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lluitar contra l’extremisme. Més aviat, si per evitar les dificultats de convivència i els 
extremismes ens dediquem a prohibir elements que no en tenen res a veure, estarem 
abocats a una desafecció de la comunitat musulmana i a una potenciació de l’extremisme 
de conseqüències impredictibles. Tot just després de l’any en què hem recordat amb 
vergonya l’expulsió dels moriscs (1609) no hem de pensar que això no pot tornar a passar. 
 
Per això, moguts per l’esperança cristiana, volem treballar per una societat cohesionada on 
tots tinguem cabuda. No parlem a partir d’uns bons desigs utòpics i idealistes, sinó des de 
l’experiència d’un munt de situacions i de realitats on la convivència fraternal és la norma 
habitual. 
 
Per adherir-se, enviar correu a info@migrastudium.org o trucar al tel. 93 412 09 34 
 

Taller de Espiritualidad desde los márgenes de nuestro mundo 
 

Data límit d’inscripció: EL DIA 15 DE GENER, DIVENDRES, A LES 14.00 H, ACABA EL PERÍODE 
D’INSCRIPCIÓ AL TALLER D’ESPIRITUALITAT 
 
L’URC acull el Taller de Espiritualidad desde 
los márgenes de nuestro mundo, realitzat per 
l’Àrea de Justícia i Solidaritat de la CONFER. 
L’objectiu fonamental del taller seria arribar 
a descobrir i prendre consciència del 
dinamisme de Déu actuant en aquest temps 
històric especialment des dels seus marges: 
tant des del marginat (grups, persones, 
pobles…) com des de l’emergent (les dones, 
la consciència ecològica, els moviments 
altermundistes, la barreja de cultures, 
religions…). 
I com d’aquesta experiència de Déu neix una 
espiritualitat com una altra forma de sentir, pregar, relacionar-se, pensar i viure, actuar... 
estar en el món i amb el món. 

Taller de ESPIRITUALIDAD 
DESDE LOS MÁRGENES DE NUESTRO MUNDO 

 
Organitza URC amb l’Àrea de Justícia i Solidaritat de la CONFER 
Animadors José Luis Saborido, jesuïta, Ana Isabel González, missionera 

mercedària de Bérriz, i Soledat Mena, jesuïtina 
Lloc Lloc cèntric de Barcelona ciutat 
Dia Dia 23 de gener, dissabte, i 24 de gener, diumenge 
Hora 23 de gener, dissabte: 10.00-14.00 i 16.30-20.00 

24 de gener, diumenge: 10.00 a 13.15. 
Inscripcions UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 

hores) 
Data límit EL DIA 15 DE GENER, DIVENDRES, A LES 14.00 H, ACABA EL PERÍODE 

D’INSCRIPCIÓ AL TALLER D’ESPIRITUALITAT 
Preu 30 € 
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 TE. 

Més informació 93 302 43 67 

mailto:info@migrastudium.org
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El projecte educatiu de l’Escola Pia de Catalunya 
 

L’Escola Pia de Catalunya i la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua 
Catalana, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, es complauen a convidar-vos a la presentació 
del llibre 
El projecte educatiu de l’Escola Pia de Catalunya (1683-2003), de Joan Florensa i Parés. 
La presentació serà a càrrec del senyor Josep González-Agàpito i Granell, 
president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. 
L’acte se celebrarà el dijous 21 de gener, a les 19 hores, 
a la Sala Pi i Sunyer de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). 

Us preguem que confirmeu l’assistència trucant al telèfon 933 248 580 o bé enviant un correu 
electrònic a l’adreça she@iec.cat. 
En acabar l’acte, se servirà un petit refrigeri. Barcelona, gener del 201 
 

Projecte innovador al monestir de Poblet 
  

La comunitat de monjos de Poblet s'ha proposat «incrementar el nombre de visitants, però 
sense massificar l'accés de públic». Aquesta és la principal premissa del projecte encarregat 
a la Fundació Barcelona Media, una empresa d'innovació tecnològica que en el seu 
laboratori de cultura recrearà noves propostes que han de servir per oferir noves i 
suggeridores propostes als visitants. «Es tracta d'un projecte de magnitud, que ja sabem 
que no donarà fruits immediats, 
però que ha de tenir bons 
resultats a la llarga», explica el 
prior Lluc Torcal, que insisteix 
en la necessitat d'aconseguir 
que el públic tingui la sensació 
que «el monestir és viu» i que 
tothom capti «els valors 
monàstics, religiosos... i tots els 
valors fonamentals que creen 
cultura i que s'expressen a 
través de la bellesa 
monumental». L'estudi, que està 
en una fase molt incipient, 
també ha de servir per destacar 
«l'harmonia en l'entorn» i posarà 
l'accent en la sostenibilitat «per 
tal que la relació amb tot el medi 
sigui el màxim de neta possible i puguem deixar un bon llegat a les futures generacions», 
apunta el prior. Poblet, que continua sent el cenobi més visitat dels tres que configuren la 
Ruta del Cister a l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell, ha perdut visitants en els últims 
anys i d'una manera més notòria el 2009 amb un descens del 7,8 per cent. El projecte que 
ara s'està elaborant s'estructurarà en diferents àmbits i podrà oferir des d'un centre 
d'acollida fins a un centre d'interpretació. «Volem que el visitant no passi de llarg i que s'hi 
pugui quedar un dia o més», detalla Lluc Torcal, que reconeix que el nou pla també haurà 
de servir per fer més amable la rebuda al públic. 
El Punt.cat 
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Haití. Crida de solidaritat  
 

Diverses congregacions religioses estan implicades en la solidaritat 
amb el poble d’Haití.  
Han arribat a la redacció d’Horeb, iniciatives dels salesians (VOLS, 
l’ONGD salesiana) i dels jesuïtes (Entrecultures coordina la seva 
actuació d’emergència amb el Servei Jesuïta a Refugiats i Fe i 
Alegria). 

 
Calendari del mes de gener: propers esdeveniments 

 

 

15 Dv Estació d’enllaç: Humor diFErent. 22.00 h. Casal Loiola, c. Balmes, 138, 
Barcelona. Risoteràpia amb Josep M. Nonay 
Estació d’enllaç: Evangeli anònim. 22.00 h. Acadèmia Mariana, Lleida. 
Monòleg escrit i interpretat per Albert López Vivancos  

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

18 Dl Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional. Reunió a es 18.30 h. 
23-24 Ds Taller: “Espiritualidad desde los márgenes de nuestro mundo” a 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 
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