
 

Jornada inaugural dels 30 anys de la creació de l’URC 
 
29 d’abril, JORNADA DE PREGÀRIA  
El 29 d’abril, dijous, s’inicia la celebració dels 30 anys de la creació de l’URC, que acabarà el 
2 de febrer de 2010, amb la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Sobretot, la nostra 
celebració vol ser pregària, reflexió i compromís. 
Invitem a celebrar, des de la pregària, amb agraïment a Déu el do de la vocació. 
L’eucaristia, una celebració de la Paraula, la litúrgia de 
les hores, una pregària compartida... en comunitat, en 
reunió intercongregacional de comunitats de la mateixa 
localitat, en parròquies. 
Cada comunitat o cada grup intercongregacional de 
comunitats gestiona la seva pròpia pregària. Malgrat tot, 
l’URC enviarà per correu electrònic alguna proposta. 
La persona de Crist és el fonament de la nostra vocació:  
“No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he 
escollit a vosaltres i us he confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit 
que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho 
concedirà” (Jn 15,16). 
 

Capítol Provincial dels Germans Maristes: un rostre marial de l’Església 
 

Del 6 al 10 d’abril ens hem trobat a la casa de 
Notre Dame de l’Hermitage (prop de Lió, 
França) els 49 germans capitulars i els sis 
laics i laiques convidats per celebrar aquest 
encontre. La nostra província, on estem 
inserits els maristes de Catalunya, abasta  
també França, Grècia, Suïssa, Algèria i 
Hongria. Una nova província que inclou 
països diferents en ordre a compartir els 
nostres recursos i intentar millorar la vitalitat 
conjunta. 
 
En aquest Capítol hi ha hagut canvi de 
provincial. El G. Xavier Barceló que ho ha 

estat els darrers sis anys ha donat el relleu al G. Maurice Berquet. Els germans han agraït la 
feina feta pel G. Xavier Barceló, que ha estat el primer superior provincial i que ha 
aconseguit fer-nos créixer en la comunió per la seva proximitat a les persones i comunitats. 
En els primers dies de la trobada s’ha fet present el G. Emili Turú, superior general des del 
setembre del 2009, i que ens va adreçar unes clarificadores paraules per fer-nos partícips 
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de les intuïcions del darrer Capítol General. 
Ressaltà la necessitat de l’escolta entre uns i 
altres, i la  crida a ser un rostre marial de 
l’Església, és a dir, a fer créixer en nosaltres les 
actituds de Maria de Natzaret (especialment el 
servei, l’atenció, la disponibilitat, la fraternitat....)  i 
que enriqueixen la nostra comunitat eclesial. 
 
Els dies s’han viscut amb la incorporació d’una 
metodologia anomenada de diàleg fraternal (o 
també consens). Els germans estàvem distribuïts 
en taules en grups i calia arribar primer a un 
consens per taula i després en tota l’assemblea sense haver de votar. Un mètode que ens 
volia fer-nos més sensibles a la pluralitat de visions que podem tenir i arribar a decisions on 
tots ens podem sentir còmodes per poder viure amb elles sense que això volgués dir que 
pensàvem el mateix. 
 
Hem arribat a unes conclusions com a línies de futur de la nostra província en els tres eixos 
que hem  treballat. 
 

1. La construcció d’una comunitat d’homes consagrats. Aquesta comunitat 
s’inspira en una dona, Maria, Mare de Jesús, i vol recuperar la frescor del nom de 
Germanets de Maria. 
Per oferir al nostre món aquest rostre marià de l’Església, hem de desenvolupar la 
formació personal, l’acompanyament personal i comunitari i el diàleg fratern a cada 
comunitat. 
 
2. La Província vol fer front al repte del 21è Capítol general per avançar junts 
germans i laics. Per fer-ho, hem de: 

- Mantenir el contacte a través de reunions i comunicacions els germans i laics de 
la Província. El document Entorn de la mateixa taula en serà la base. 
- Posar en marxa un procés de formació conjunta de germans i laics basat en 
aquest document a N. D. de l’Hermitage i a les Avellanes. 

 
3. Desenvolupar tots junts, germans i laics, una presència evangelitzadora entre els 
infants i joves, especialment entre els més pobres, dins l’esperit de les 
Assemblees de Missió (encontres de laics i germans sobre aquest tema arreu de 
l’Institut i amb una reunió final a Brasil) i el 21è Capítol general. 

- Desenvolupar un pla estratègic per al conjunt de les obres educatives (escolars i 
socials) de la Província. 
- Fer ressò d’alguns aspectes de la missió en els projectes anuals de la 

comunitat. Les comunitats en relació amb les obres 
educatives (escolars i socials) tindran en compte aquest 
aspecte del pla estratègic de les obres educatives. 
- Desenvolupar el projecte provincial de pastoral de 
vocacions mitjançant l’assignació dels recursos 
necessaris. 
 
Per dur a terme aquestes tres línies d’acció, el Capítol 
provincial va elegir un consell que està constituït pels 
germans Miquel CUBELES, André DÉCULTY, Jean-
Pierre DESTOMBES, Pere FERRÉ, Xavier GINÉ, Jaume 
PARÉS, Jean RONZON i Gabriel VILLAREAL. 
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Al final de l’encontre el nou provincial, el 
G. Maurice, ens va convidar a 
l’entusiasme (ser sensibles a l’Esperit de 
Déu), a viure el canvi (el pecat contra 
l’Esperit Sant és no voler canviar!) i a un 
camí de fe (partir vers una terra nova). La 
inauguració de les noves instal·lacions de 
la casa de L’Hermitage, on vam fer el 
Capítol amb una comunitat  de laics i 
germans que l’atén, i la presència del 
bisbe Dominique de Sant Etienne, que 
dóna una imatge de senzillesa i proximitat 
molt gran, van ser altres signes que ens 
animen a voler ser, en la nostra Església, 
signes de la presència de Maria tal com ho 

va intuir sant Marcel·lí Champagnat. 
 
Quatre breus notes sobre el III Capítol Provincial dels Germans Maristes 
 
El III Capítol Provincial dels Germans Maristes s’ha celebrat a L’Hermitage (França) del 6 al 
10 d’abril. Ha aplegat 49 germans capitulars, que, durant els tres dies inicials, s’han vist 
incrementats per la presència de set seglars, quatre dones i tres homes, de França, 
Catalunya i Grècia. Voldria remarcar quatre notes breus, que poden servir com a aspectes 
fenomenològics de la vida religiosa actual. 
 
La internacionalitat 
La reestructuració realitzada a l’Institut Marista va provocar que, l’any 2003, es creés una 
nova Província, que aplegava tres anteriors: Midi-Centre-Oest Notre Dame de l’Hermitage, 
Beaucamps Saint Genis, ambdues de França, i Catalunya. L’opció de fons va voler 
configurar les unitats administratives segons els criteris de la vitalitat i de la internacionalitat. 
El nom que va rebre la nova Província és L’Hermitage, en homenatge a la casa mare, 
Nostra Senyora de l’Hermitage, edificada pel fundador de l’Institut, sant Marcel·lí 
Champagnat. La fidelitat històrica es va imposar. El territori d’aquesta nova Província abraça 
sis països: França, Catalunya, Grècia, Hongria, Algèria i Suïssa. Les dues llengües oficials 
són el francès i el català, això vol dir que la documentació bàsica i oficial està escrita en 
aquestes dues llengües.  
Què aporta la internacionalitat? Riquesa multicultural, necessitat de diàleg, superació dels 
propis esquemes, recerca de consens, unitat en la diversitat, visió global, universalitat de 
l’evangeli... El risc, tancar-se en la pròpia cultura i ser incapaços d’entendre que la fe, el 
carisma i els projectes 
ultrapassen les 
limitacions culturals. 
Això no  vol dir deixar 
de ser sensibles a la 
diversitat i respectar 
les peculiaritats 
culturals, sempre i 
quan no esdevinguin el 
darrer criteri d’actuació. 
 
Un carisma compartit 
La participació de 
laiques i de laics, com 
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en diversos capítols anteriors, evidencia que avui els carismes de la vida religiosa no es 
poden reduir als membres dels instituts, sinó que s’eixamplen a nombrosos laics que volen 
viure determinats aspectes dels carismes, des de la seva pròpia especificitat. Les 
fundadores o fundadors no son patrimoni exclusiu de les institucions de vida religiosa, sinó 
que pertanyen a l’Església, com a poble de Déu. S’estan cercant camins per compartir els 
carismes. La riquesa (i la dificultat) rau en trobar la relació entre les religioses o religioses 
d’un institut i els laics, que volen viure el mateix carisma.  
 

El nou provincial 
Aquests set primers anys, dos triennis més un 
any de pròrroga amb motiu de la celebració del 
capítol general, el germà Xavier Barceló, català, 
ha estat el provincial. Els germans d’altres països 
l’han acceptat molt cordialment i el seu origen 
mai no ha estat un problema. Ara ha estat 
nomenat el germà Maurice Berquet, francès. Els 
139 germans que viuen i treballen a Catalunya 
tindran per primera vegada un provincial d’un 
altre àmbit geogràfic, cultural i lingüístic. Malgrat 
pugui elegir un vicari provincial que segueixi més 
de prop la vida quotidiana de les comunitats 
catalanes, la seva presència i relleu seran 
evidents. Aquesta realitat comporta una novetat. 

 
El rerefons del mètode 
El mètode utilitzat tradicionalment ha estat el mètode parlamentari, que resol les diferències 
o les votacions per majories. El capítol provincial ha incorporat, seguint la línia del capítol 
general i la pràctica d’altres institucions religioses, el mètode de consens. La finalitat del 
mateix no és assolir la uniformitat sinó garantir la unitat a través del diàleg i la reflexió, que 
desemboquen, quan és el cas, en les decisions pertinents. 
 

Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu: XXIII Capítol Provincial 
 

Sant Boi de Llobregat, 12 d’abril de 2010 
 

Comunicació 
 

El XXIII Capítol Provincial de la Província San Rafael - 
Aragó, dels Germans de Sant Joan de Déu, reunits a Sant 
Antoni de Vilamajor (Barcelona) els dies 5 al 11 d’abril de 

2010, ha escollit com a superior provincial el: 
Gmà. Pascual Piles Ferrando 

I com a consellers provincials: 
Gmà. José Luis Fonseca Bravo 
Gmà. Joaquim Erra i Mas 
Gmà. Eduardo Ribes Argente 
Gmà. Santiago Ruiz Gutiérrez 
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La Gna. Mª Isabel Andrés Fernández, nova priora provincial 
 

Les Germanes Dominiques de l’Anunciata de la Província Sant 
Ramon de Penyafort han celebrat Capítol Provincial a Gombrèn 
(Ripollès) del 29 de març al 8 d’abril de 2010. 
Han elegit priora provincial per a un quadrienni la Gna. Mª Isabel 
Andrés Fernández.  
I conselleres les Gnes. Mª Rosa Masramon Bigas, vicària 
Mª Rosa Puigdueta Mauri, ecònoma 
Mª Lourdes Arrasate Fortuny, consellera 
Virtudes Cruz Puertas, secretària 
Casa Provincial: c) Elisabets, 19 - Barcelona 
 

 
Beatificació Josep Tous i Soler: Fe i confiança en Déu 

 
“Beneit l’home que es refia de l’ajut del Senyor  

i troba en el Senyor la seguretat.  
Serà com un arbre plantat ran de l’aigua  

que estén les arrels vora el corrent;  
quan ve l’estiu, ell no té por,  

i el seu fullatge es manté fresc,  
en anys de secada no es neguiteja 

ni deixa de donar fruit.”  
(Jr 17,7-8) 

 
Aquest mots de la primera lectura de la litúrgia del VI diumenge de 
durant l’any s’escauen al Venerable Josep Tous i Soler, fundador de 
les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.  

 
Ell va ésser aquest home refiat i confiat a les mans de Déu a qui va lliurar plenament la 
vida des de ben jove. Com Maria, es va fiar del Senyor i en Ell va trobar la seguretat. Va 
soterrar les llavors de l’esperit en la terra bona del seu cor i, des de la humilitat i l’amor, les 
va fer fructificar, perquè les seves arrels estaven esteses vora el corrent de l’Aigua de 
Vida; així, doncs, cap sequera (incomprensions, exili, exclaustració, penúries, malalties...) 
no el neguitejaren, sinó que pot repetir amb el salmista: 
   “Jo em mantinc en pau, 
  tinc l'ànima serena. 
  Com un nen a la falda de la mare,  
  així se sent la meva ànima.” (Salm 131,2) 
 
I, ara, gairebé 200 anys després del seu naixement i a les portes de la beatificació el 
proper 25 d’abril a Barcelona, podem exultar de joia i, com Clara d’Assís, dir: “Gràcies, 
Senyor, per haver-me creat” tot pensant en el P. Tous. I repetir, una i altra vegada: gràcies, 
gràcies per haver-lo creat i moltes gràcies, Pare de les Misericòrdies, per haver-nos-el 
regalat com un do preuat de la teva bondat envers els homes i dones del nostre món. 
 
A continuació, us oferim una ressenya biogràfica del Venerable Josep Tous i, alhora, una 
reflexió molt interessant sobre la seva consciència social que ens fa adonar de la seva 
fidelitat a Déu i als germans a través d’una vida de seguiment del Crist, des del silenci i la 
justícia. 
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BIOGRAFIA DEL VENERABLE JOSEP TOUS I SOLER 
 
Nascut a Igualada el 31 de març de 1811, en el si d’una família profundament cristiana, és 
el novè de dotze germans. L’endemà és batejat a la Parròquia de Santa Maria, essent 
padrins els seus germans grans Nicolau i Josepa, la qual en tindrà cura en els primers 
anys de la seva vida, especialment quan els pares han de marxar cap a Barcelona a la 
recerca d’una tasca laboral que els permeti educar els nombrosos fills amb més folgança. 
 
Ben aviat sent la crida de Déu i no s’hi fa enrere: opta 
per seguir el Crist segons “la forma de vida” de Francesc 
d’Assís. Als 15 anys, madurada la seva opció, inicia el 
postulantat a l’Orde de Frares Menors Caputxins. 
Impulsat per l’Esperit, canvia la vida acomodada de la 
seva llar i el prestigi social que han aconseguit els Tous 
per la vida pobra, penitent i humil del caputxí. 
 
El 18 de febrer de 1827, amb la vestició de l’hàbit 
franciscà, comença el Noviciat com a frare menor 
caputxí. Des del noviciat es distingí per la seva exquisida fidelitat a la vida del novici, amb 
una donació generosa a l’estudi i a l’oració. L’Evangeli, la Mare de Déu, Sant Francesc i 
l’amor cristià als altres van emmotllar el seu cor caputxí. 
 
El 19 de febrer de 1828, fra Josep d’Igualada és ja caputxí i comença a caminar vers el 
sacerdoci. Sis anys de vida amagada, d’oració, de silenci, d’abnegada dedicació a l’estudi, 
d’itinerància, (Calella, Girona, Valls i Vilanova) viscuts en l’ambient franciscà, alegre i 
senzill, de la comunitat caputxina fins a rebre l’Ordenació Sacerdotal a Barcelona el 24 de 
maig de 1834, als 23 anys. Al cap d’un any era destinat al Convent de Santa Madrona.  
Però, passats dos mesos escassos, el 25 de juliol de 1835, la violència de la revolució 
l’arrencava del convent. Juntament amb els seus germans de comunitat i altres religiosos 
passà uns quinze dies a la fortalesa de Montjuïc. Després, les autoritats donaren permís 
als presos per deixar la presó amb la condició que abandonessin l’hàbit religiós i no 
permetent-los de romandre a Barcelona capital. Amb altres germans i pel consell dels seus 

superiors, accepta l’exili fora d’Espanya. 
 
De poble en poble, a l’estil caputxí d’aquell temps, fra Josep 
recorregué la costa mediterrània de França fins a Gareccio 
(Itàlia). Amb els sacrificis que aquesta “marxa” li suposen, se 
li fan més sòlides les seves conviccions cristianes, 
sacerdotals i franciscanes i augmenta la seva constant 
fermesa per viure-les intensament i silenciosament, fins i tot 
en situacions personals i socials no gens fàcils. 
 
Però Itàlia no fou el lloc adequat per a viure el seu “exili” i el 
1837 s’instal·là a Tolosa de Llenguadoc (França) exercint el 
servei ministerial al Monestir de les Benedictines. Allí pot 
viure serenament el seu esperit contemplatiu. L’Adoració 
Perpètua del Santíssim Sagrament del Monestir és un 
consol eficaç per a la seva ànima profundament eucarística, 
i l’ajuda espiritual a les joves de l’internat, una activitat 
apostòlica molt d’acord amb la seva preocupació per 
l’educació cristiana de la joventut.  

 
Empès pel seu zel apostòlic, retornava a Catalunya el 1843 per a treballar a l’Església 
local, tot i que encara no s’acceptaven els convents. Va haver de romandre amb els seus 

  Ceràmica Pica baptismal de Santa Maria 

Casa natal del P. Josep Tous i Soler 
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pares mentre desenvolupava el servei sacerdotal en diferents parròquies. L’Eucaristia, la 
devoció a Maria, Mare de Jesús, el Bon Pastor, l’Associació de donzelles de Santa 
Romana… van ser els mitjans que el P. Tous cultivà especialment per a vessar la Pau i el 
Bé a la joventut que el cercava per tal de rebre’n consell i orientació. 
 
Els sentiments de compassió envers els infants i els joves que el Bon Pastor posà en el cor 
del P. Tous convergien amb els pietosos desigs de les joves Isabel Jubal, Marta Suñol i 
Remei Palos: “Vessar en el tendre cor dels infants els sants pensaments i devots 
afectes que Déu els comunica en la santa oració”. Després de madurar en l’oració i 
consultar el projecte, el P. Tous accepta orientar-les. Des de la Regla de Santa Clara 
adequa les Constitucions Caputxines de la 
beata Àngela Astorch per a unes Caputxines 
Terciàries d’Ensenyança. S’estableixen a 
Ripoll el març de 1850 per iniciar allí el seu 
viure comunitari i el 27 de maig obren les 
portes de la que serà la primera escola. A 
partir d’aquest moment, el P. Tous és el seu 
acompanyant espiritual. Davant d’algunes 
dificultats per continuar a la vila de Ripoll, fra 
Josep prega i aconsella; al mateix temps, 
cerca un altre lloc on establir-se: Capellades, 
és el voler de Déu. 
 
Els anys que li resten de vida, els esmerça 
en l’atenció prudent i caritativa a les germanes 
així com a les comunitats que es van formant: 
Sant Quirze de Besora, Barcelona i Madrid. En els seus escrits a les germanes aflora el 
seu esperit caputxí: les Germanes “són cridades a la vida mixta de contemplació i 
acció”. Insisteix a dir que sols des de “l’amor a Jesús” nodrit en l’oració és possible “la 
unió santa”; que sols des de la “humilitat” és possible “l’obediència”; que el treball de 
les germanes és la seva única font de recursos; que “Maria us menarà a Jesús”, la forma 
de renovar la presència amorosa de Déu en la vida; que cal viure des de la “fe i confiança 
en Déu que ja sap el que ens convé”… 
 
I deixa la terra pel Cel mentre celebrava Missa al convent de Barcelona, després de 
pregar pels vius, d’haver intercedit per les seves filles: “Senyor, guardeu-les, 
protegiu-les”, ofereix el Sant Sacrifici, s’ofereix ell mateix amb Crist, s’inclina 
damunt el pa i el vi, el seu cos s’encongeix i es desploma sense vida tocant a l’altar. 
L’oblació de la seva vida havia estat acceptada. Signe de predilecció? Al costat de 
l’altar va consumar el seu sacrifici, tot celebrant l’Eucaristia, font i cimal de tota vida 
cristiana. Era el 27 de febrer de 1871. 

  
(Extret de: Peiró Callizo, Trinidad; Fidel a Déu i fidel als homes) 
 

 “Hauríem de ser més humils!” 
 

Cinco religiosos condenan los casos de abusos sexuales en la Iglesia católica 
“Deberíamos ser más humildes” 
 
ORIOL DOMINGO, La Vanguardia, 11 d’abril de 2010 
 
Barcelona. Un hecho interpela. ¿Cómo creer después de los condenables casos de 
pederastia en la Iglesia católica protagonizados por sacerdotes o religiosos? Cinco 
religiosos confiesan su postura. 
 

El 1850 es va obrir la primera Escola a Ripoll 
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LA INTERPELACIÓN 
¿Cómo creer después de los condenables casos de pederastia en la Iglesia católica? 
 
Lucía Caram (dominica): “Experimento tristeza, repugnancia”. 
“La fe es un acto personal, una relación del creyente con Dios. Nadie puede creer por mí, 
¡ni la Iglesia! Los hechos no deben dañar nuestra fe. Porque ella es una respuesta a una 
llamada interior, a una atracción del Espíritu. La gente dice ‘yo no creo en los curas’. ¡Yo 
tampoco! La fe es en Dios, que es el único que no falla. Como creyente experimento 
desconcierto, irritación, tristeza, repugnancia. Como Iglesia, en lugar de ir de moralistas, 
deberíamos ser más humildes. Mucho mirar la paja en el ojo ajeno sin ver la propia viga. 
Los hechos son los que son, condenables. Hay que sumarle el escándalo de haber 
ocultado la verdad y no haber  condenado los delitos a tiempo y de forma radical, con el 
agravante de haber cometido un daño irreparable a menores. Jesús es claro: ‘¡Ay de los 
que escandalicen a los pequeños, más les valdría ligarse una piedra de molino al cuello y 
arrojarse al mar!’.” 
 
Lluís Serra Llansana (marista): “Se han dinamitado puentes”. 
“Quienes tienen una fe madura seguirán creyendo en Jesús. Estos hechos execrables, sólo 
atribuibles a hombres y mujeres, no debilitan la fe. La purifican. Producen gran sufrimiento 
en las víctimas, que hay que aliviar con respeto a su dignidad y a la justicia. No hay que ser 
ingenuos: todo el mal y el bien que hay fuera de la Iglesia existe también dentro. Iglesia y 
sociedad: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se han dinamitado muchos 
puentes de transmisión de la fe. Hay que rehacerlos. La pastoral tiene un trabajo enorme 
para recuperar la credibilidad y facilitar el camino de la fe. La clave: ser testigos humildes 
del mensaje gozoso del Evangelio.” 
 
Jesús Renau (jesuita): “Lo preferencial son las víctimas”.  
“En la Iglesia hay pecado. Hay que reconocerlo, aunque cuesta, ya que la Iglesia intenta 
transmitir lo contrario: bondad, justicia, honradez. Ante el mal contra menores, el corazón 
se sonroja: ¿Cómo es posible?. 1) Las víctimas: desconcierto, dolor, clamor por la justicia. 
¿Cómo ayudarles a afrontar el presente y el futuro con dignidad? 2) Los clérigos que han 
cometido abusos. Ante todo, verdad y justicia, pues han dañado gravemente unas 
personas. Y también misericordia, ¿O es que la misericordia tiene límites? 3) La jerarquía. 
Debe actuar con justicia y sanación, castigo y reconciliación, tolerancia cero para el 
malhechor y ayuda a su persona, en especial en lo que tenga de enfermedad y 
deformación afectiva. Lo preferencial, claro está, las víctimas. Estamos perdiendo prestigio 
y hay razones para ello. Aceptémoslo. No es el prestigio lo primordial para la Iglesia. Y si 
alguien se alegra del desprestigio de la Iglesia por causa de sus pecados, debe reflexionar, 
pues alegrarse por los males de los demás muestra un espíritu retorcido”. 
 
Màxim Muñoz (claretiano): “Mi pertenencia 
eclesial, a prueba”. 
“Puedo seguir creyendo, y sigo creyendo, 
porque lo esencial de mi fe es el Dios que 
Jesucristo nos transmite con su vida y su 
Evangelio. Una fe que da sentido a mi 
sufrimiento y a mis alegrías, a mis pecados y 
miserias; una fe que, ante este tipo de sucesos, 
me hace ser muy crítico, pero más humilde y 
sencillo. Me lleva a desear y colaborar a 
construir otro tipo de Iglesia, que tenga que ver 
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más con una comunidad que con una organización multinacional, tentada del fariseísmo 
combatido por Jesús. Mi pertenencia eclesial se pone a prueba, porque siento las miserias 
de la Iglesia como propias, porque es mi familia y mi matriz espiritual, humana e incluso 
cultural. Con todo, creo que es más humano y humanizador asumir esas miserias y hacer lo 
posible para que desaparezcan, que desapuntarme de toda comunidad humana, familia, 
partido político, asociación o de la misma humanidad porque ha hecho y hace cosas 
perversas. Me quedaría sólo con mi purismo, incapaz en el fondo de aceptar mis miserias y 
combatirlas.” 
 
Josep M. Soler (abad de Montserrat): “Pedir perdón”.  
“Hay que distinguir. La fe cristiana tiene como objeto a Dios; al Dios que se ha revelado en 
Jesucristo y nos da a conocer el estilo de vida que corresponde a un cristiano en el 
Evangelio. La fe es dejar entrar en la propia vida a este Dios que es amor, confiar 
plenamente en él y dejarse iluminar por su palabra contenida en la Biblia. El objeto de la fe 
no son las debilidades ni los errores de los creyentes. La respuesta a la pregunta es que se 
puede seguir creyendo en Dios también después de los casos de pederastia, que se deben 
condenar tajantemente. Dicho esto, comprendo que a algunos se les pueda hacer difícil 
creer y, más concretamente, confiar en la Iglesia porque su testimonio ha sido dañado por 
culpa grave de algunos de sus sacerdotes o religiosos. Es muy importante para la 
credibilidad de la Iglesia buscar la mayor coherencia posible entre lo que uno predica y lo 
que hace. Pero, sin aminorar la gravedad de los hechos de pederastia, hay que decir, 
también, que el número de los culpables es bastante pequeño (un 10% de los 3.000 
acusados y en un periodo de tiempo bastante largo) en relación con la cifra total de 
sacerdotes y religiosos (unos 400.000), cuya gran mayoría procura vivir fielmente su 
vocación de entrega a Dios y de servicio abnegado a los demás. Ante los hechos de 
pederastia, hay que pedir perdón a las víctimas, satisfacerlas según justicia, y aplicar en 
todos los ámbitos las medidas que, con decisión y firmeza, ha tomado Benedicto XVI 
respecto a los culpables y para evitar nuevos casos”. 
 
A LAS VÍCTIMAS 
“Hay que pedir perdón a las víctimas, y satisfacerlas según justicia” 
 

Comunicat de premsa de La Salle Catalunya 
 

Donades les circumstàncies dels últims esdeveniments 
relacionats amb l’exprofessor de La Salle Figueres, Josep Raya 
Moyano, el germà director del col·legi, Salvador Balart i Altés, ha 
posat el seu càrrec a disposició de la Institució La Salle per tal 
d’afavorir un major clima de pau social i educativa. 

 
La Institució ha cregut oportú nomenar un nou director en la persona del senyor Jordi Gibert 
Gardell, fins ara cap d’estudis d’ESO. 
 
La Institució lamenta els fets i segueix tenint una total confiança en el germà director i en la 
seva total honorabilitat. Per això es personarà com a part en la causa, amb l’assessorament 
del Gabinet d’Advocats Monguilod de Girona. 
 
Demanem comprensió i confiança davant de tots aquests fets i el suport a la Institució i a la 
nova direcció. 
 
Barcelona, 29 de març de 2010 
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Jornada de Formació Permanent: dissabte 24 d’abril  
 

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. 
 

CODIS PSICOLÒGICS I ESPIRITUALS 
DE LA VIDA CONSAGRADA 

 
a càrrec de 

Lluís Serra Llansana 
 

Germà marista. Nascut a Igualada el 1948. Mestre, llicenciat en Teologia 
(Gregoriana), llicenciat en Filosofia (UB) i doctor en Psicologia (URL). 
S’ha dedicat principalment al món de l’educació i de la formació. Ha estat 
director de comunicacions de l’Institut Marista a Roma durant sis anys. 
Ha participat en camps de treball (Madagascar, Tanzània i Paraguai). 
Autor de llibres: El coratge navega mar endins, La vida com a regal, La 
Babel neoyorquina... A punt de publicar-se el seu darrer llibre: Códigos 
del despertar interior. La seva tesi El eneagrama de las pasiones ha estat 
pionera en el seu gènere. Actualment, és el secretari general de l’URC. 
Imparteix docència a la URL, l’ISCREB i Espailúdic, espaiterapèutic. 
Col·laborador de Catalunya Cristiana i tertulià a Ràdio Estel. 

 

 
 

Codis psicològics i espirituals de la vida consagrada  
Santa Teresa de Jesús afirma: “Tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde conocimiento, 
aunque nos haya costado muchas afliciones y trabajos, que muchos de oración”. Anselm Grün parla d’una 
espiritualitat des de sota, és a dir, del diàleg amb Déu des del fons de la persona. Una mala interpretació dels 
codis psicològics pot dificultar la vivència de l’espiritualitat i de la consagració? Quins són els punts 
neuràlgics que faciliten l’experiència de la veritat, de l’amor i de la llibertat en la vida consagrada? Com 
integrar la dimensió instintiva en el projecte de la vida consagrada? Com enfortir els vincles, propis de la 
consagració? Postures davant l’experiència del buit (la tomba buida). Veure’s a si mateix sense autoenganys. 
Com desvetllar-se. Camins de creixement personal i de resposta generosa. 

   
 
09.45 h Inici de la jornada 
10.00 h  Primera sessió 
11.30 h  Descans 
12.00 h  Segona sessió 
13.30 h  Fi del matí 
16.00 h  Tercera sessió. 
18.00 h.  Fi de la Jornada 
 

  

Data: 24 d’abril de 2010, dissabte 
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 LS. 
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CEVRE: tercer trimestre del curs de formació inicial 
 
S’ha iniciat el tercer trimestre de Formació sistemàtica inicial amb el calendari i quadre de 
matèries i professorat següents: 
 

Calendari 
 

12 abril - 19 abril - 26 abril - 03 maig - 10 maig - 17 maig - 31 maig 
07 juny - 14 juny  
Introducció a l’Antic Testament 15.30 a 16.25 h Mª del Claustre Solé 
Sociologia juvenil 16.25 a 17.20 h  Toni Torrelles 

17.20 a 17.40 h Pausa 
Maduració afectiva en la vida consagrada 17.40 a 18.35 h Evelio José Ferreras 
Moral 18.35 a 19.30 h Gaspar Mora 

 
Centres oberts, una proposta educativa per a nens i adolescents en risc 

 

 
 

Estació d’enllaç: “Pregunteu-me i us respondré...” 
 

Estació d’enllaç: Oh, happy day! Eucaristia de Pasqua amb cants Gospel. 22.00 h. Parròquia 
Sant Jaume, c. Ferran, 28, amb Sonia Moreno. El tren avança i la propera Estació d’enllaç 
promet ser ben festiva i alegre, celebrarem la joia de la Pasqua amb una EUCARISTIA 
GOSPEL.  

Ja tens l’entrada? No hi pots faltar, t’esperem! 
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La JURC invita a fer un “viatge a l’interior”  
 

 
VI Trobada de Religios@s Joves 

Montserrat, 20-21 març 2010 
 

“Venim aquí…acabem d’“aterrar”, volem trobar-nos amb Jesús. És Ell qui ens crida i vol 
que l’acompanyem, per anar a poc a poc, transformant-nos en Ell….” Aquestes eren les 
paraules de l’oració primera de la trobada que centraven el VIATGE A L’INTERIOR que els 
que allí estàvem volíem fer: era el lema d’aquest any per al que, després de no poques 
dificultats, va acabar essent una trobada orientada per fantàstiques persones que van 
acceptar acompanyar-nos: Agustí Cortés (bisbe de Sant Feliu), Mar Galcerán (directora de 
l’ISCREB) i Utopies amb peatge (Manel Martínez, Sergi Paramés, Toni Torrelles) i Enric 
Puiggrós (sj), que va celebrar l’Eucaristia. 
 
Ara, un cop acabada la trobada, Santi, Francisco, Lidia, Neyda, Anna, Àngels, Elsa, Gadi, 
Núria i Merche, que vam ser els “fixos”, més els qui van estar-hi en alguns moments, estem 
molt satisfets i contents per no haver decidit fer la trobada segons el nombre de 
participants. En la trobada del 2009 (la de l’any passat) vam ser 30 i aquest any 12, bona 
imatge la dels 12 apòstols –seguidors de Jesús–. Estar i ser pocs ha facilitat la trobada 
entre nosaltres, un compartir i una convivència molt fluida. 
Vam veure la vessant profètica de la vida consagrada amb Agustí Cortés; en concret, el 
nostre tarannà com a religiosos: signe-presència-testimonial-obres i paraules i l’exigència 

permanent que ens ha de mantenir en 
tensió profètica entre l’absolut i el relatiu; 
la renúncia i la joia: el present i la plenitud 
futura essent el nostre centre i essència el 
vincle amb Déu i la trobada amb Ell. Amb 
Mar vam fer un recorregut entre formes i 
maneres d’entrar i descobrir la nostra 
interioritat i testimonis concrets que són 
referència per a aquest recorregut interior. 
Ens unim a les vespres del Monestir i la 
celebració de la benedicció del nou orgue 

de Montserrat. Una oportunitat única i especial que va ser experiència d’Església i 
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d’universalitat. Ens va ajudar al llarg de tota la trobada el símbol d’una espiral que va 
quedar reflectida en l’“oratori” que vam muntar en la sala i en la pregària del diumenge, en i 
amb la naturalesa, fent ús dels sentits i gaudint de la contemplació. El fermall d’or va ser 
l’Eucaristia acompanyada de la música d’Utopies amb peatge, que ens va portar a la 
trobada amb el gra de mostassa que creix i madura lentament, com lenta és la nostra fe en 
continu moviment i dinamisme si no la deixem morir.  
La trobada ha acabat, hem tornat a casa, a la 
vida quotidiana, i quan baixàvem per les 
majestuoses muntanyes, em preguntava: 
Què em porto de la trobada? I sense pensar 
massa puc dir: Un repte de fer camí com a 
religiosa en moments on Déu no és ni el 
primer ni l’últim, sinó que hem de 
DESCOBRIR-LO enmig de la realitat que ens 
envolta: en un mateix, en l’altre i al mig de la 
societat i això ens demana tenir els ulls i el 
cor ben obert a la vida. Il·lusió perquè hi ha RIQUESA: enmig de la diversitat d’edats i 
cultures som comunitat de FE que cerquem conèixer i estimar Jesús. Compromís per anar 
responent a les situacions on estem cridats a servir i estimar. 

 Pregària i fe que ens orientin i centrin la vida en Jesús. Que siguin aquests moments de 
silenci i d’escolta el nostre aliment. 
 
Per a tots va ser experiència de gaudir d’un bon ambient, d’una taula compartida, de 
diàlegs i experiències que donen força i llum per seguir. Val la pena comunicar el que “hem 
vist i sentit” i tenim un camí per continuar trepitjant amb el desig de trobar-nos de nou a 
Montserrat el 9 i 10 d’abril de 2011.                                                         Merche Mañeru, stj 
 

Jornades de Vida Consagrada del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
Del 29 al 31 de març al Monestir de Montserrat, amb una bona participació, van celebrar-se 
les terceres Jornades de Vida Consagrada del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. En 
sintonia amb l’objectiu diocesà d’anunciar allò que creiem i vivim, el tema va girar entorn del 
“Diàleg interreligiós”.  
Van ser ponents el P. Andreu Marquès, OSB, que va tractar del “Diàleg del Cristianisme 
amb el Budisme”, assenyalant-ne algunes coincidències però greus limitacions. A partir d’un 
anàlisi de l’origen i desenvolupament històric del concepte d’espiritualitat, va precisar que 
des dels evangelis i la mateixa tradició cristiana primitiva, el Jesús històric té un caràcter 
central. Hi apareix com el Kirios o Senyor que és camí, veritat i vida. Així doncs, és 
necessari la radical distinció amb el Budisme, malgrat l’altura dels seus ideals, el seu 
humanisme respectuós i la divulgació i popularitat 
d’avui, el qual adopta com a camí de superació de 
la limitació humana certes pràctiques o tècniques 
que poden ser útils per a l’equilibri de la persona.  
El P. Lluís Duch, OSB, va desenvolupar el tema: 
“Diàleg amb l’Islam”, a partir d’una aproximació 
històrica als seus orígens i les principals famílies 
que el configuren. Va analitzar amb profunditat el 
concepte de Monoteisme i la diferència entre les 
tres religions que el comparteixen: Judaisme, 
Cristianisme i Islam. La dificultat més gran de l’Islam 
en relació amb el Cristianisme és teològica: de cap manera accepta el misteri de la Trinitat,  
però també política i social, perquè no hi ha separació entre religió i política.  
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El P. Abat, Josep Mª Soler, va recordar una sèrie de condicions necessàries per dialogar 
amb les altres religions: Des d’on? Sense renunciar al nostre credo. Com? Des de 
l’humanisme cristià, tot reconeixent les aportacions positives i cercar una col·laboració 
sincera per millorar el món i la condició humana.   
El P. Salvador Plans, OSB, va analitzar diverses fonts per a la renovació de la vida 
consagrada, a partir de la situació religiosa, política i social a l’època de sant Benet i del 
papa sant Gregori el gran, situació amb elements comparables al moment actual. Les lliçons 
poden resumir-se en algunes actituds: anar a l’essencial; enamorar-se de Crist; la millor 
Regla és l’Evangeli; treballar per ser homes i dones interiors, espirituals; fer el que podem 
sense angoixes; només de la llibertat pot sortir la creativitat; acollir els germans com a 
representants de Crist...  
En sessions nocturnes, el G. Gabriel Soler, OSB, va fer una projecció de diapositives per 
aprofundir la cristologia de les icones. I el P. Jordi Agustí Piquer, OSB, va fer un comentari 
musical sobre fragments de la seqüència de difunts. 
La participació en les celebracions litúrgiques, la bona convivència i l’exquisida acollida de la 
comunitat monàstica van contribuir al bon desenvolupament d’aquestes jornades.  
 

L’Orde de la Mercè i el P. Joan Botam rebran la Creu de Sant Jordi 
 
El Govern distingeix amb la Creu de Sant Jordi 32 personalitats i 13 entitats  
 
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o 
una entitat per part de la Generalitat de Catalunya  
L’acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el dia 21 d’abril al Palau de la Generalitat 

El Govern ha acordat avui concedir la Creu de Sant Jordi a 32 
personalitats i 13 entitats que s’han destacat pels serveis prestats a 
Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en 
el pla cívic i cultural. L’acte de lliurament tindrà lloc el proper dia 21 
d’abril, a les 19 hores, al Saló Sant Jordi del Palau de la 
Generalitat. 
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot 
rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La 
distinció es va crear el 1981 (si bé les primeres distincions no es 
van donar fins a l’any següent) per distingir les persones naturals o 
jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a 
Catalunya. 
 
Entre les 32 personalitats que rebran la distinció en l’edició 

d’enguany, cal remarcar: 
 

Joan Botam i Casals (les Borges Blanques, 1936): Religiós caputxí. Per la seva valuosa 
contribució al diàleg interreligiós, mitjançant el qual ha impulsat diverses iniciatives que 
promouen els valors de la pau, la convivència i l’entesa entre les cultures. Fundador del 
Centre Ecumènic de Catalunya, cal destacar el seu paper en la famosa Caputxinada de l’any 
1966, quan era provincial dels framenors caputxins al nostre país. 
 
Entre les 13 entitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi, cal remarcar: 
 
Orde de la Mercè. Província de Catalunya-Aragó: Institució catòlica fundada a la catedral 
de Barcelona l’any 1218 que, sense distinció de nacionalitat o credo, ofereix la seva ajuda a 
totes les persones privades de llibertat i als seus familiars. La trajectòria redemptora que ha 
mantingut sempre expressa un compromís amb els valors humans i el refús a l’exclusió 
social. 
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El preu de la traïció. La FAI, Tarradellas i l’assassinat de 172 maristes 
 
Miquel Mir denuncia el silenci còmplice de Tarradellas en la mort 
de 172 maristes  
Ho recull en «El preu de la traïció...», coescrit amb Mariano 
Santamaria 
 
El documentalista Miquel Mir, aquest cop amb la col·laboració de 
Mariano Santamaria, continua investigant casos d'espoliació del 
patrimoni civil i religiós durant la Guerra Civil amb un altre llibre, El 
preu de la traïció. La FAI, Tarradellas i l'assassinat de 172 maristes. 
 
Des de fa anys, el documentalista Miquel Mir (Banyoles, 1955) porta a 
terme una exhaustiva investigació sobre els fets de violència 
revolucionària i l'espoliació del patrimoni civil i religiós durant la Guerra 

Civil espanyola, ja recollida en els seus anteriors treballs, Entre el roig i el negre (2006) i 
Diari d'un pistoler de la FAI (2008). Continuant amb aquesta tasca de garbellar entre les 742 
ordres de detenció i confiscació de les patrulles de control que té entre mans, Mir ha aplegat 
prou proves per afirmar que alguns governants de la Generalitat de Catalunya estaven al 
corrent de la persecució i el xantatge de dos-cents mil francs que els dirigents de la CNT-FAI 
–amb càrrecs de responsabilitat a la conselleria d'Interior a la Generalitat i al govern de la 
República espanyola– feien a la institució marista. I que aquests diners cobrats per Aurelio 
Fernández (cap del Departament d'Investigació i de les Patrulles de Control) van ser lliurats 
a Josep Tarradellas (aleshores conseller de Finances i president del Consell Executiu de la 
Generalitat), que al seu torn els va lliurar a Josep Asens per ser traslladats i dipositats a 
Suïssa. Malgrat el pagament, 172 maristes van ser assassinats. Un episodi fosc que ha 
recollit en El preu de la traïció. La FAI, Tarradellas i l'assassinat de 172 maristes (Pòrtic), 
escrit amb la col·laboració del marista Mariano Santamaria 
Font: ElPunt.cat, 27 de març del 2010 
 

Calendari del mes d’abril: propers esdeveniments 
 

 

14 Dc Antena de Barcelona - Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia  
16 Dv Estació d’enllaç: Oh, happy day! Eucaristia de Pasqua amb cants Gospel. 22.00 

h. Parròquia Sant Jaume, c. Ferran, 28, amb Sonia Moreno 
18 Dg Experiència SICAR, de 10.30 del matí a 8.30 del vespre al Monestir de Sant 

Pere de les Puel·les 
24 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent: Codis psicològics i espirituals 

de la vida consagrada. Ponent: Lluís Serra, fms  
29 Dj 30è aniversari de la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya 

 
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 

 


