
 
 

La CONFER s’adhereix de tot cor a la celebració dels 30 anys de l’URC 
 

El 29 d’abril, el P. Elías Royón Lara, com a president de la Confer, la Gna. 
Margarida Bofarull Buñuel, com a vicepresidenta, i la Gna. Julia García 
Monge, com a secretària general, van posar-se en contacte amb l’URC per 
expressar la seva adhesió i afecte a l’URC amb motiu de la celebració del 
30è aniversari de la seva constitució. Agraïm el seu suport i palesem 
l’esperit mutu de comunió i diàleg que ens agermana. Reproduïm, tot 
seguit, el correu electrònic que va enviar-nos en seu president. 

 
Querido Lluís: Quisiera hacerme presente con toda sencillez en este día que la URC celebra 

su treinta aniversario. Ya leí el otro día en el Horeb la invitación a las 
Comunidades para dar gracias al Señor. También desde Confer nos unimos 
a esta acción de gracias. Son muchos los bienes que los religiosos/as de 
Catalunya han recibido de la URC en estos años. Un agradecimiento y una 
oración para que la esperanza en Jesús resucitado arraigue en  nuestros 
corazones y nos haga mirar al futuro con el convencimiento de que el Señor 
nos sigue llamando y encomendando tantas misiones por su Reino.  

Te agradecería hicieses extensivas estas líneas a la Comisión de Gobierno.  
Un fraternal abrazo,  
 

Elías Royón, S.J. 
Presidente de Confer 

 
 

Gna. Eulàlia Freixas: Carta a la Vida Consagrada. Compleixo 30 anys! 
 

Carta a la Vida Consagrada. Compleixo 30 anys! 
 
Benvolguts tots, germans i germanes en Crist, 
 
Tots em feliciteu. Vaig néixer justament fa 30 anys. He fet un camí, com 
diu Cristina Martínez, en l’Horeb anterior a aquest, en el qual he viscut 
moltes il·lusions, unitat entre nosaltres, riquesa de carismes compartits i 
un llarg etcètera. També cal dir que les dificultats hi han estat presents 
com a procés de tota vida, de cada persona, de cada Institució. Em 
queda camí per córrer amb força, coratge i il·lusió, perquè estic en plena vida i 30 anys no 
són gaires. Aquesta edat dóna perspectiva de futur. 
Crec que el meu esforç i interès va prenent forma des de la vida mateixa. Al llarg d’aquests 
anys he viscut la força i la plenitud de germanes i germans, obres apostòliques, vida 
missionera, vida contemplativa, força i vida ben reeixida. El temps passa per a tothom. La 
vida religiosa pren altres camins de futur diferents als que hem viscut fins ara. Hem disminuït 
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en noves vocacions, hem reduït obres amb dolor. Hem donat un gir a la nostra manera de 
viure la vida comunitària, hem sortit de grans edificis i ens hem inserit en comunitats petites, 
en barris, al costat de la gent del nostre món. Tot això ens ha reportat una humanització molt 
forta. Ens estem unint en presències i accions de missió conjunta. La vida dels altres ens 
esperona, ens humanitza i no ens deixa gens indiferents. 

Les generacions joves teniu la tasca de trobar la resposta de la 
Vida Consagrada avui. Vida de fe i de relació forta amb el 
nostre Déu, vida comunitària, no fàcil, però necessària i viscuda 
a “tope” amb tot el que comporta, vida compromesa amb els 
germans. Els i les que sou més grans, jubilats i jubiloses amb 
anys d’escreix, heu estat immersos en una vida apostòlica 
fortíssima. Ara us tocar fer el pas a allò que heu predicat tantes 
vegades: “És important el fer, però molt més el ser”. A poc a 
poc, us aneu endinsant en el desig de Déu, en la seva tendresa 
i pau. També anem fent intent de camí de futur des de les 
realitats comunes que tenim: vida acumulada, necessitats 

concretes. En aquest camí de futur, anem fent passos per estudiar noves forces d’infermeries 
i, si fos possible, d’infermeries compartides, des dels serveis, edificis... i una llarga llista. 
També us toca fer present el Déu de Jesús en el nostre món, prioritat de la Vida Consagrada. 
El nostre món, la nostra gent, necessita de vides testimonials, viscudes amb joia i generositat. 
Ja ho feu i prova d’això està en l’estudi fet: El servei de servir. Jesús ens ho ha ensenyat des 
de la seva Paraula: el sermó de la muntanya, el bon samarità, el judici final (Mt 25), la llei de 
l’amor... Cadascú i cadascuna de vosaltres heu sentit una crida diferent, una paraula que us 
ha tocat molt a fons, totes encaminades a fer present el Regne de Déu a ser testimonis de 
vida fecunda i enamorada del Déu de Jesús. Només cal donar-li’n més vida, si és possible. 
M’heu felicitat a mi, també jo us felicito a tots i totes. Us agraeixo la vostra aportació en 
aquesta URC, plena de vida, engrescada i il·lusionada a fer present Jesucrist. Unim esforços, 
agraïm, cantem plegats la joia de la fe i del do rebut.   
 
Una vegada més, gràcies a tots i totes per la vostra felicitació! 

Eulàlia Freixas 
                                                                                     Vocal de l’URC 

 

Editorial de Catalunya Cristiana: “L’URC, 30 anys de projectes compartits” 
 

 Les paperetes de votació es dipositen 
en un petit cistell a tall d’urna. Els 
escrutadors les compten i arriben fins a 
61. Ni una més ni una menys. Per 
unanimitat, s’aprova la creació de l’URC 
(Unió de Religiosos de Catalunya), que 
fusiona la CONFER (Conferència Espanyola de Religiosos) masculina i femenina, dues 
branques que preexistien separadament. El calendari marca el 29 d’abril del 1980. La reunió 
es realitza a Barcelona. Aquesta decisió, llargament madurada, resulta innovadora, expressa 
la voluntat de cooperació i de diàleg entre els religiosos i les religioses que volen viure i 
anunciar l’Evangeli en el context de l’Església catalana, com recullen els primers informes. No 
volen tampoc oblidar-se les circumstàncies ambientals de caire politicosocial. La força del 
Concili Vaticà II, amb el qual s’ha compromès profundament, i els nous aires de la 
democràcia propicien la recerca de noves formes de col·laboració intercongregacional. Les 
cinc finalitats d’aquest pas compartit 
són: cercar el coneixement i la col·laboració entre els diversos instituts i congregacions; 
promoure activitats en bé dels religiosos i religioses de Catalunya; programar i realitzar 
reunions periòdiques de superiors i superiores majors; fomentar el diàleg i la cooperació amb 
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persones i els organismes de la diòcesi, i mantenir relacions de col·laboració amb la CONFER 
espanyola. 
La vida religiosa, arrelada al nostre país, molts segles abans que Catalunya tingués una 
expressió política pròpia, ha girat entorn de dos eixos: la persona de Crist i el compromís de 
transformació social, sigui en l’educació, la sanitat, la cultura, l’atenció als més pobres... Molts 
fundadors i fundadores han buscat, a la llum de l’evangeli, donar respostes agosarades als 
problemes reals de la gent, com ara educar les noies, quan estaven gairebé excloses de 
l’ensenyament. La vida consagrada, en les seves diverses formes de vida, s’ha fet present al 
cor de la societat en un ampli ventall de presències: des dels monestirs i els instituts de vida 
contemplativa a les congregacions immerses en barris obrers, des de l’excel·lència de les 
seves propostes i institucions a la presència en llocs de frontera i marginació, des de 
l’espiritualitat i la cultura a la proximitat real de la vida quotidiana. Els seus carismes, cada 
vegada més compartits amb les laiques i els laics que s’hi senten atrets, abracen les 
situacions més impensables de la vida. Avui, conscients de les seves febleses i de les seves 
forces, romanen més que mai en l’esperança de respondre amb fidelitat i esperit generós a 
les crides de l’evangeli i de les persones que pateixen. Més allunyats del poder que mai, 
podem descobrir a través de la seva vida missatges de saviesa i confiança en Déu. Els 
flascons són més fràgils que en altres èpoques, però els perfums s’estenen més fàcilment 
arreu. L’Església i la societat son deutores de moltes contribucions que reben de la vida 
religiosa. Catalunya Cristiana i Ràdio Estel volen fer-se’n ressò i felicitar l’URC per aquests 30 
anys de projectes compartits al servei de l’evangeli, de l’Església i de la societat. 
 
Catalunya Cristiana, núm. 1598, de 6 de maig de 2010 
 

Full dominical: “La Unió de Religiosos de Catalunya compleix 30 anys” 
 

Entrevista a Mª Cristina Martínez, presidenta de l’URC 
 

Durant aquestes tres dècades, segons la seva presidenta, la Gna. M. 
Cristina Martínez, que també és provincial de les Teresianes, han 
aconseguit “proximitat, germanor, viure i anar posant en pràctica el desig 
de caminar plegats en la recerca de respostes vàlides als reptes del nostre 
món”. “S’ha fet un pas molt important: del jo-congregació al nosaltres-vida 
consagrada; avui no s’entén la vida consagrada si no és compartida amb 
totes i tots els qui hem optat per escollir-la com a forma de vida”. 
 

Quina articulació existeix entre l’URC i la CONFER? 
L’URC forma part de la CONFER. Col·laborem des de la nostra realitat catalana en els seus 
projectes i activitats, participant en les assemblees i trobades que convoca. Des d’aquests 
àmbits compartim amb la vida consagrada de tot el territori espanyol. Tant l’URC com la 
CONFER volen ser un servei a la vida religiosa actual.  
 

Com veu el futur de la vida religiosa a Catalunya? 
La vida religiosa és vida i, per tant, una realitat dinàmica, amb capacitat de novetat permanent. 
El futur? Està per fer. El que crec que serà? “Vi nou en bótes noves”, vivència forta de 
l’espiritualitat de l’encarnació.  La vida religiosa vol estar a prop dels germans i germanes més 
necessitats, caminar amb ells i amb els que volen humanitzar la humanitat, com deia el bisbe 
Pere Casaldàliga. 
 

Quin balanç fa de la seva vida personal de consagració a Déu? 
Totalment positiu. Com en tota vida, es passen moments de creu; però la meva experiència és 
que sempre porten a la resurrecció. L’experiència de caminar amb Jesús m’ajuda a descobrir 
el Déu que habita la realitat humana i a mirar aquesta realitat amb ulls oberts i amb cor 
compromès.  
 

Òscar Bardají i Martín, Full Dominical Arquebisbat de Barcelona, 2 de maig de 2010 
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Un cop d’ull als arxius de l’URC: una carta als Provincials 

 
Els arxius de l’URC contenen documents d’interès. 
Poc després de constituir-se l’URC, el 29 d’abril de 1980, el 
president de l’URC adreça una carta a Superiores i Superiors 
Majors, datada el 3 de juliol de 1980, en la qual els informa de 
diversos punts d’interès. 
La reproduïm per comprendre una mica millor l’esperit de l’època. 
 
 

Unió de Religiosos de Catalunya, 3 de juliol de 1980 
 
PP. i MM. Provincials 
 
Benvolguts, 
 
Després de la reunió del 29 d’abril en la qual vam aprovar la constitució de la Unió de 
Religiosos de Catalunya així com el nomenament de la Comissió Permanent, aquesta ha 
celebrat diverses reunions i ha pres algunes decisions que passem a comunicar-vos: 
 

1. Hem elegit com a secretària de la Unió M. Montserrat Gavín, de les Carmelites de la 
Caritat (Vedrunes). 

 
2. Ha tingut lloc una trobada amb els responsables de les diferents activitats 

promogudes quasi totes pel Secretariat de Vocacions: curs per als novicis, trobades 
dels divendres, reunions dels delegats de vocacions, etc. Aquesta trobada ens va 
ajudar a conèixer-nos millor i valorar molt positivament el que s’ha fet fins ara. 
Convinguérem que la creació de la Unió hauria de servir perquè els provincials 
recolzéssim més directament totes aquestes iniciatives. 

 
3. A aquestes reunions n’han seguit d’altres, del P. Salvat i de la Montserrat Gavín, 

amb els organitzadors i animadors de les diferents activitats per programar 
conjuntament l’any vinent. El curs dels novicis continuarà com fins ara, animat per un 
equip de mestres de novicis; també continuaran amb les seves reunions els delegats 
de vocacions; pel que fa als cursos dels divendres hi ha el projecte de canviar-los 
per algunes trobades de cap de setmana, si bé la decisió i organització queda 
supeditada a l’opinió favorable dels provincials i a la bona acollida per part dels 
religiosos. 

 
4. Com que la Rai Compte i les seves col·laboradores més directes, després de deu 

anys de treball intens i de gran creativitat, ens havien dit que no podien continuar 
fent-se càrrec del Secretariat de Vocacions, hem cregut convenient que sigui la 
Montserrat Gavín la que assumeixi la responsabilitat de la coordinació de totes les 
activitats. Més endavant, si l’embalum del treball és molt gran, es podrà pensar a 
desdoblar responsabilitats. 

 
5. Un assumpte que ens ha preocupat des del començament ha estat el dels locals. La 

planta cinquena de Rivadeneyra, molt ben situada i espaiosa, fou presa en lloguer ja 
fa més de deu anys conjuntament per la CONFER femenina i el Secretariat de 
Vocacions. La FERE hi tenia també un despatx. Actualment, aquests locals només 
s’aprofitaven mitja jornada pels despatxos i algunes tardes el local de reunions. 
Després de pensar-ho molt i no veient, de moment, un aprofitament millor dels 
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mateixos, es va pensar a compartir la utilització dels locals amb el Secretariat de 
l’Escola Cristiana. Però com que aquesta idea no ha reeixit hem llogat uns altres 
locals, que si bé no són tan cèntrics tenen bones comunicacions. A Rosselló, 223, 
3a planta, hi tindrem un despatx, una biblioteca sala de juntes i podrem disposar, 
sempre que ho necessitem, d’una sala de conferències i altres locals i sales de 
grups. Aquesta és una opció que potser no satisfaci a tothom, però a la comissió li 
ha semblat lògica.  
El trasllat als nous locals ja s’està realitzant. La Montserrat atendrà les visites i 
trucades telefòniques durant el mes de juliol en els nous locals, de 10 a 13 hores. En 
el mes d’agost els locals romandran tancats. Des de l’1 de setembre l’horari serà de 
16 a 20 hores. El telèfon és el 228 20 00. 
 

La comissió es tornarà a reunir el 8 de setembre per programar el proper curs. Per aquesta 
data podeu enviar-nos les vostres iniciatives. 
Us desitgem un bon descans que revifi les vostres forces i us ajudi a seguir treballant pel 
bé dels altres. 
 
Els vostres germans i amics, 
 
Alfred Roca, M. Lluïsa Salvadó i Montserrat Gavín 
 

 
Mes de maig, mes de Maria 

 
La devoció cristiana dedica especialment aquest mes de maig a la 
Mare de Déu. Des de l’òptica litúrgica, el temps de l’Advent sembla el 
moment més oportú per centrar la reflexió sobre Maria de Natzaret. El 
temps pasqual, però, també esdevé una bona ocasió per considerar 
Maria com a Mare de l’Església, animant la primera comunitat amb la 
seva presència discreta i renovadora.  
A més de la importància de la seva figura en la vida cristiana, ha 
inspirat molt directament nombrosos carismes de la vida religiosa. 
 

Eduarda  Vergara Sáez, 
nova Visitadora provincial de les Filles de la Caritat 

 
UNA CURSA DE RELLEUS 

 

 “Nosaltres hem de córrer per guanyar una corona que no es marcirà”. (1Co, 9,25) 
 

Hi ha moments històrics, que depassen la rutina i que, il·luminats per la fe, ens conviden a fer 
lectures nítides de l’Evangeli de Jesús; la força del seu missatge ha donat forma als dons 
carismàtics dins l’Església. El do del servei, encarregat d’una manera especial a les Filles de 
la Caritat, es nodreix de l’únic model i font de tota caritat, Jesús, el qual “no ha vingut per a ser 
servit; ha  vingut a ser servidor”. D’aquesta font, brolla la bellesa de la diaconia encaminada a 
tenir cura dels germans: pobres, germanes de comunitat, etc.  
 

La Província Canònica de Barcelona celebrava, el dia 17 d’abril, el relleu en el càrrec de 
Visitadora provincial. Intencionadament parlem de celebració, de festa, perquè entra en joc la 
generositat joiosa de dues Germanes: una, Maria Creu Arbeloa Huarte, que, havent fet el que 
Déu li confiava durant 9 anys, deixa el seu càrrec; l’altre, Eduarda  Vergara Sáez, que, 
acceptant generosament, emprèn el servei a la Província. Ho celebrem, sí, com una cursa de 
relleus; ens ha agradat la simbologia del testimoni que passa d’una mà l’altra amb la finesa de 
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qui sap que la cursa té una meta: el voler de Déu. Sentiment que restava reflectit en les 
paraules d’ambientació al començament de l’Eucaristia: 
 

“Aquest símbol que hem triat vol presentar una realitat. Aquest símbol ens parla d’una cursa 
de relleus i això és aquest servei... Ens està parlant de treball en equip, de col·laboració, de 
continuïtat...  
 

Cada corredor ho fa al seu estil, amb les seves qualitats, però tots posen el seu esforç per tal 
de guanyar. La carrera és de tots... La cursa de relleus s’ha de fer amb una tècnica especial”. 
És evident que tot servei dins l’església té els seus riscos: “la llum ha d’estar sobre el 
canelobre, visible als ulls de Déu i dels homes”. Però no és menys evident el fet misteriós de 
la força de Déu que, fent-se viatger amb nosaltres, apareix en moments no sospitats per fer-
nos costat. Ell, com llegim a l’Evangeli de la dominica tercera de Pasqua, en preguntarà de 
tant en tant: teniu peixos? És possible que la nostra resposta sigui: No. Aleshores, ens 

convidarà a llençar les xarxes per l’altra 
banda; serà l’hora de Déu; serà quan Ell 
traurà força de la nostra debilitat i encerts 
dels nostres dubtes.  
Benvinguda sigui la nostra germana 
Eduarda. Les Filles de la Caritat, que 
conformem la Província Canònica de 
Barcelona, estem disposades a fer amb ella 
la mateixa cursa perquè el testimoni no 
rellisqui entre les seves mans. Volem seguir 
conreant el Carisma de Vicenç de Paül i 
Lluïsa de Marillac a fi que la nostra presència 
a Catalunya, Balears i Osca sigui humil 
diaconia envers els més dèbils de la societat. 

 

Ens agrada comunicar la nostra vivència del moment a totes les famílies religioses de 
Catalunya mitjançant la revista Horeb. Ens conforta el fet de ser membres actius de l’Església, 
malgrat les nostres pobreses espirituals i humanes. Déu ens demana seguir la cursa sense 
defallir; és el nostre deure; Ell afegirà la resta. 
 

Que la Mare de Jesús, fidel serventa del Senyor, ompli de joia Maria Creu, per la seva entrega 
al servei de les Germanes i Obres; i que Eduarda experimenti la seva protecció en el camí que 
acaba d’encetar. 

Filles de la Caritat 
Província Canònica de Barcelona 

 
El G. Pere Ferré, nou Vicari provincial dels Germans Maristes 

 
El G. Maurice Berquet, provincial marista de L’Hermitage, comunica el 
nomenament del G. Pere Ferré com a Vicari provincial. Aquest càrrec 
li atorga les funcions de Superior Major.  
El G. Pere Ferré va néixer a Barcelona l’any 1967. Antic alumne 
marista de Badalona i de La Immaculada (Barcelona). Sent 
universitari, i després d'uns anys com a animador de grups de fe, va 
ingressar en el noviciat de les Avellanes, on va professar el 1988 
(professió perpètua el 1994). Va obtenir la llicenciatura en Farmàcia i 
ha estudiat Ciències Religioses.   
De 1993 a 1996, comunitat d'inserció (Santa Coloma de Gramenet). 
De 1996 a 1998, curs de formació de formadors a Valpré-França. De 
1998-2001, responsable de la formació de postulants. Des 2001 a 
2009, mestre de novicis al noviciat interprovincial de Sevilla. Ha format 
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part del Consell provincial i de la comissió de pastoral vocacional de L'Hermitage. Des de 
setembre del 2009 està a la comunitat de Lleida amb activitat educativa i pastoral al Col·legi 
Maristes Montserrat. 
 

Capítol general de l’Orde de la Mercè: Alegrement disposat a donar la vida 
 
L'Orde de la Mercè va a celebrar de l’1 al 22 de maig de 2010 a 
Roma el Capítol General amb el lema següent: "Alegrement 
disposats a donar la vida. Apassionats i en Camí cap al 8è 
Centenari de la Mercè (1218-2018)". En el capítol general participen 
prop de quaranta religiosos representants de les deu províncies que 
componen l'Orde i dels vint-i-tres països on està present 
l'Orde. Seguint una tradició que ens ve des de temps de sant Pere 
Nolasc, el capítol general s'inaugurarà el dia primer de maig i amb la 
Missa votiva a la Mare de Déu de la Mercè presidida pel Mestre 
General, Fr. Giovannino Tolu. El Capítol General tindrà diversos 
moments:  
 
1)  Informació de l'estat actual de l'Orde, amb la lectura de les 
memòries del Mestre General, Superiors Provincials, Vicaris 
Provincials i Delegats.  
2)  Avaluació de la Programació 
Capitular per al sexenni 2004-2010.  
3) Reforma de les actuals Constitucions.  

4)  Elecció del Mestre General i Consellers Generals.  
5)  Programacíó per al sexenni 2010-2016.  
 

El Capítol General és l'assemblea màxima de l'Orde i reunió 
representativa de tota la fraternitat mercedària. El dia 6 de maig, 
festa de sant Pere Nolasc, els pares capitulars celebraran  
l'eucaristia a la Basílica de Sant Pere del Vaticà unint-se a la 
celebració la Família Mercedària d'Itàlia (Frares mercedaris de la 
província Romana, Instituts  femenins de religioses vinculats a 
l'Orde i el laïcat mercedari de la ciutat de Roma).  
 

Centres Sociosanitaris a la Fira Gran 2010 
 
Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya parti-
cipa en la 12a edició de la Fira Gran, el Saló de la 
Gent Gran a Catalunya, que té lloc del 5 al 9 de maig, 
de 10 a 20 h, a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). Des de l’any 2003, s’hi fa present. 
La publicitat el qualifica de l’esdeveniment més 
important d’Europa dirigit a la gent gran. 
Podeu trobar la presència de CSSCC a l’estand núm. 
316. Hi sereu tots benvingudes i benvinguts! 

 
Conferència Episcopal Tarraconense: comunicat de la reunió núm. 194 

 
Els dies 28 i 29 d’abril de 2010 ha tingut lloc la reunió núm. 194 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona. 
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En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol, en nom dels bisbes, ha felicitat 
Mons. Joan-Enric Vives per la concessió que el Sant Pare Benet XVI li ha fet del títol i dignitat 
d’Arquebisbe “a títol personal” (“ad personam”), i Mons. Vives ha agraït la felicitació i ha 
manifestat que aquest títol el farà viure encara més la comunió amb els germans bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense.  
 
1. Els bisbes de les diòcesis catalanes han expressat un cop més la seva satisfacció i el seu 
agraïment al Sant Pare Benet XVI per haver acceptat benèvolament la invitació del Sr. 
Cardenal de Barcelona per presidir la consagració del Temple de la Sagrada Família el proper 
7 de novembre. Els bisbes inviten totes les parròquies, comunitats, moviments, escoles i 
altres institucions d’Església de les diòcesis que participin en aquest important esdeveniment, 
acollint el Sant Pare en les celebracions del 
proper mes de novembre. 
Alhora, els bisbes demanen a tots els diocesans 
que es vulguin preparar amb la pregària, el 
compliment de les seves responsabilitats en 
l’Església i en la societat, i amb la solidaritat envers 
els pobres i necessitats, per tal que la visita del 
Sant Pare doni abundants fruits pastorals. 
Els bisbes expressen al Sant Pare Benet XVI els 
sentiments de comunió, afecte i adhesió 
incondicional de les diòcesis de Catalunya 
especialment en aquests moments, assegurant-li 
la constant pregària perquè el Senyor l’assisteixi i 
li doni consol i fortalesa en el seu ministeri de 
successor de l’apòstol Sant Pere, al servei de 
l’Església i del món. 
 
2. En relació amb la recent visita de l’Emm. Sr. 
Cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat de Sa 
Santedat, realitzada del 24 al 27 d’aquest mes 
d’abril a Barcelona, Igualada i Montserrat, els 
bisbes expressen la seva satisfacció pel resultat d’aquesta visita i d’una manera molt especial 
per la beatificació del P. Josep Tous i Soler, primer caputxí català beatificat i fundador de les 
Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, que realitzen un molt bon servei amb els 
col·legis que tenen a Catalunya. També es congratulen per la inauguració del nou orgue de 
Montserrat i la celebració de la Vetlla de Santa Maria, presidida pel cardenal Bertone i amb la 
nombrosa presència de joves de les diòcesis catalanes. 
 
3. Precisament, el pròxim 22 de maig, vigília de la festa de la Pentecosta, tindrà lloc l’Aplec de 
l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de les deu diòcesis catalanes i de les illes 
Balears i Andorra, amb el lema Amb vosaltres cada dia. Mons. Sáiz, bisbe de Terrassa, on 
tindrà lloc l’Aplec, i Mons. Pardo, bisbe de Girona i president del Secretariat Interdiocesà de 
Pastoral de Joventut de Catalunya i les Balears (SIJ), han informat els bisbes dels diferents 
aspectes organitzatius i de contingut de l’Aplec, que s’espera reuneixi uns cinc mil joves. 
També en l’àmbit de la pastoral de joventut, Mons. Pardo ha informat del llarg procés de 
preparació de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que tindrà lloc a Madrid el mes 
d’agost de 2011, i que serà presidida pel Sant Pare Benet XVI. Els joves pelegrins provinents 
de tot el món sojornaran prèviament en distintes diòcesis, entre elles les catalanes, les quals 
han de preparar l’acollida i l’organització d’activitats pròpies. Una d’aquestes activitats serà la 
invitació a participar en un acte conjunt que tindrà lloc, probablement, al temple de la Sagrada 
Família de Barcelona. La Creu de les JMJ, símbol d’aquesta Jornada Mundial, es farà present 
en les diòcesis catalanes els pròxims mesos de maig a juliol. 
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4. Mons. Pujol ha informat de la labor del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió 
a Catalunya (SIERC) per a promoure i ajudar l’ensenyament religiós en l’escola primària i 
secundària i l’adequada preparació del professorat. En aquest sentit, ha destacat l’èxit de la IV 
Trobada de professors de religió, que va tenir lloc el 
proppassat 24 d’abril, a Sant Julià de Lòria, al Principat 
d’Andorra, amb l’assistència de més de 450 professors. 
 
5. Mons. Casanova, bisbe de Vic i president del 
Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS), ha 
informat els bisbes de la labor que desenvolupa aquest 
Secretariat en ordre a l’atenció de les persones malaltes, 
tant en l’àmbit hospitalari com en el domiciliari, per part 
dels preveres i dels laics que hi estan dedicats. Els bisbes 
tenen un llarg intercanvi de parers sobre les qüestions 
plantejades per Mons. Casanova, en continuïtat amb el 
diàleg que van mantenir sobre el mateix tema en la 
passada reunió del mes de febrer amb els representants 
de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), i acorden 
mantenir una pròxima reunió amb els responsables diocesans. 
També en aquest àmbit de la pastoral de la salut, els bisbes han nomenat, per a un nou 
trienni, com a director del SIPS, Mn. Alfons Gea Romero, de la diòcesi de Terrassa. 
 
6. Mons. Piris, bisbe de Lleida i president de la Comissió Episcopal de Mitjans de 
Comunicació Social (MCS) de la Conferència Episcopal Espanyola, informa de diversos 
temes relacionats amb aquest àmbit i proposa la celebració d’un curset de formació en 
comunicació per a bisbes i vicaris episcopals. Els bisbes estudien la proposta i decideixen 
realitzar-la el pròxim curs. 
Per part seva, Mons. Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i president del Secretariat 
Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), presenta als bisbes, per al seu 
estudi, un “Informe sobre els mitjans propis escrits i audiovisuals” de les diòcesis catalanes, 
elaborat per l’esmentat Secretariat, així com el cartell anunciador de la Jornada Mundial de 
les Comunicacions Socials, que tindrà lloc el diumenge 16 de maig, amb el lema Els nous 
mitjans al servei de la Paraula. 
També en aquest àmbit dels MCS, els bisbes han rebut una completa informació per part del 
Sr. Francesc Rosaura, director del programa “Signes dels temps”, patrocinat per la CET i 

emès els diumenges al matí per Televisió de Catalunya, 
i que acaba d’editar el programa núm. 1.000, en el vint-i-
quatrè aniversari de la seva existència. Els bisbes han 
analitzat amb el Sr. Rosaura els diferents aspectes del 
programa i l’han animat, a ell i al seu equip, a seguir 
progressant en la seva labor informativa. 
 
7. En acabar la reunió, Mons. Sáiz, bisbe de Terrassa, 
ha invitat els bisbes a assistir a la inauguració de la nova 
seu de la cúria diocesana, que tindrà lloc el pròxim 15 de 
desembre de 2010 a Terrassa. 

 
Barcelona, 30 d’abril de 2010 
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El 2008 els religiosos eren 55.000 i les religioses, 740.000 
 
El nombre de catòlics ha passat dels 1.045 milions de l'any 2000 a 1.166 milions el 2008, el 
que suposa un augment del 11,54%, segons dades facilitades pel Vaticà, que precisa que el 
nombre de sacerdots ha disminuït a Europa un 7,63 per cent.  
 

PD, 30 abr. 10 a través de Flama.org 
 

Per continents, segons l'Anuari Estadístic de l'Església de l'Any 2008, presentat aquesta 
setmana, l'increment més important de catòlics es va produir a Àfrica (+33,02 per cent), 
mentre que a l'extrem oposat es va col·locar Europa, on l'augment va ser de l’1,17 per cent, 
una situació de pràctica estabilitat.  
Pel que fa a Àsia van augmentar el 15,61 per cent, a Oceania el 11,39 per cent i a Amèrica 
el 10,93 per cent.  

 
El nombre de bisbes també va augmentar en 
aquests vuit anys, passant de 4.541 l'any 2000 a 
5.002 el 2008, el que suposa un augment de poc 
més del deu per cent.  
Els sacerdots també van augmentar, però de 
forma molt moderada, passant de 405.178 l'any 
2000 a 409.166 el 2008, el que suposa un 0,98 
per cent.  
El major augment de sacerdots es va produir a 
Àfrica (+33,1 per cent) i Àsia (23,8 per cent), 
mentre que a Europa el nombre de capellans va 
disminuir un 7,63 per cent i a Oceania un 3,98 
per cent.  
Europa, a més, és l'únic continent que ha vist 
disminuir la seva pròpia quota, ja que l'any 2000 
els 208.659 sacerdots europeus representaven 
gairebé el 51 per cent de tots els preveres del 

món, i l'any 2008 els 192.729 sacerdots representen el 47 per cent.  
Els sacerdots es divideixen en diocesans i religiosos. Els primers a data de 2008 són 
274.007 i els religiosos 135.159.  
Els diaques a data de 2008 eren 37.203, els religiosos 55.000, les religioses 740.000 i els 
seminaristes 117.024.  
Pel que fa als religiosos no sacerdots, si el 2000 eren 55.057, a l'any 2008 han baixat a 
54.641. Comparant les dades per continents, a Europa es percep una neta disminució del 
16,57 per cent i a Oceania del 22,06 per cent. A Amèrica, el nombre es manté estable, 
mentre que a Àsia creix un 32 per cent i a Àfrica un 10,47 per cent.  
Si bé les religioses segueixen sent gairebé el doble que els sacerdots i unes 14 
vegades més que els religiosos, actualment el seu nombre total també està disminuint 
i han passat de ser unes 800.000 el 2000 a prop de 740.000 el 2008. D'altra banda, també 
han augmentat a Àfrica, un 21 per cent, i a Àsia, un 16 per cent. 
 

Navarcles: les Dominiques hi construiran una residència  
 

Les Dominiques construiran una residència de la congregació al solar del convent de 
Navarcles  
Les germanes, que durant més d'un segle es van dedicar a l'educació de molts navarclins, 
retornen al poble després de marxar-ne el 2004. 
 

 

javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=346516&pRef=2010050100_5_82012__Bages-dominiques-construiran-residencia-congregacio-solar-convent-Navarcles','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')
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CARMINA OLIVERAS - NAVARCLES 
Les germanes Dominiques construiran una residència per a les religioses més grans de la 
congregació al solar on fins fa pocs dies hi havia el seu convent de Navarcles. El convent i les 
seves dependències, ubicades al carrer Ametller, van acollir durant 137 anys les classes de 
l'escola que portaven les religioses, i són molts els navarclins que han passat la seva 
infantesa entre les parets i el pati de pedres del col·legi. Les religioses, que havien marxat del 
poble el 2004 després de desvincular-se de la tasca educativa, tornaran, d'aquesta manera, a 
tenir presència a Navarcles. 
La germana Montserrat Sala, priora provincial de la 
Mare de Déu del Roser, a la qual pertany el Bages, 
ha explicat que la intenció és aixecar una residència 
destinada "a les germanes més grans, que 
necessiten més atencions", ja que la idea és que 
"puguin estar ben ateses i passar la vellesa amb 
dignitat". Per això, "buscàvem un lloc tranquil i ben a 
prop de Manresa", i Navarcles compleix els requisits. 
Així, quan la residència de les Dominiques estigui 
enllestida, les germanes retornaran a un poble amb el 
qual han estat lligades durant més d'un segle. Tot i 
això, la germana Montserrat Sala comenta que "no 
vindran germanes joves". És a dir, que no tornaran a 
donar el servei que havien prestat durant anys, tot i 
que "sempre estarem obertes a col·laborar amb la 
parròquia o la residència d'avis i la nova capella també serà oberta a tothom". 
El col·legi on molts navarclins van començar a fer els primers xuts a una pilota, però, ja no 
existeix. L'edifici tenia greus problemes estructurals i "no es podia adequar", diu la germana 
Montserrat Sala. Tot i això, sempre quedarà la memòria col·lectiva i les fotografies per 
recordar moments d'infantesa inoblidables. 
El convent del carrer Ametller va ser la seu del col·legi de les Dominiques navarclines des del 
1837. Quan es va construir la nova escola, la Santa Maria, el convent va passar a ser el 
col·legi dels petits, ja que, a partir de primer de primària, els alumnes ja pujaven cap a l'escola 
dels grans. Quan les monges de Navarcles es van desvincular de l'educació, el 2004, 
l'Ajuntament va llogar els parvularis per acollir, de manera provisional, l'escola bressol 
municipal Tinet. Amb la llar d'infants construïda -és ubicada a l'avinguda Lluís Companys-, les 
dependències del convent van quedar buides i sense ús.  
L'edifici i els terrenys sempre han estat propietat de les Dominiques, que ara aixecaran la 
residència. I quan no quedin germanes? "Déu dirà!", afirma la priora Montserrat Sala. 
Regio7.cat – Bages – 1 de maig de 2010 

 
Benet XVI intervé els Legionaris de Crist i investigarà Regnum Christi  

 
La comissió que durant vuit mesos ha investigat per ordre del papa els Legionaris de Crist ha 
estat clara: “Els gravíssims i objectivament immorals comportaments del pare Maciel, 
confirmats per testimonis incontrovertibles, representen, en alguns casos, autèntics delictes i 
manifesten una vida sense escrúpols ni autèntic sentiment religiós”. 
Aquest dictamen sobre la vida del fundador dels Legionaris ha portat Benet XVI a anunciar 
que nomenarà un delegat personal per dirigir la institució i que crearà una comissió d'estudi 
sobre el futur de la congregació sacerdotal. Així ho explica la nota que aquest dissabte ha 
publicat el Vaticà, que també anuncia una investigació -visita apostòlica- a Regnum Christi, la 
branca laïcal dels Legionaris. 

Alumnes davant les característiques  
escales del pati, als anys 50 
Arxiu particular 

http://www.radiovaticana.org/spa/Articolo.asp?c=376655
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Un dels aspectes que haurà de revisar el nou responsable dels Legionaris nomenat pel papa 
és la forma de govern de la institució, que, segons la nota, demana un nou “exercici de 
l'autoritat, que ha d'estar unida a la veritat, per respectar la consciència i desenvolupar-se a la 
llum de l'Evangeli com a autèntic servei eclesial”. Aquesta revisió del funcionament intern de la 
Legió és necessària perquè la mateixa rigidesa i opacitat de la Legió és el que va permetre 
encobrir els delictes del fundador, que va comptar durant anys amb el suport del Vaticà i que 
només poc abans de morir va ser apartat de la seva responsabilitat per Benet XVI. La nota 

vaticana afirma que el comportament de Maciel 
era “desconegut per gran part del legionaris” però 
també admet que hi havia “acusacions, que 
anaven sent cada vegada més insistents i 
s'anaven multiplicant” i que “l’errada convicció de 
no voler perjudicar el bé que la Legió estava 
realitzant havia creat al seu voltant un mecanisme 
de defensa que li va permetre ser inatacable 
durant molt de temps”. 
Les conclusions de la visita realitzada a la Legió 
s’han publicat aquest dissabte després que el 
secretari d’Estat, Tarcisio Bertone, s’hagi reunit 
dos dies amb els cinc bisbes encarregats de 

realitzar-la, entre ells l’arquebisbe de Valladolid, Ricardo Blázquez. Una de les sessions 
d’aquesta reunió ha estat presidida per Benet XVI, que indica la rellevància que es dóna a la 
crisi oberta pels Legionaris.  
www.catalunyareligio.cat Ds, 01.05.2010  

 
 

“L’anhel religiós i l’anhel de transcendència continua molt viu en la gent” 
 

Entrevista al pare abat de Montserrat amb motiu de la festivitat de la patrona de 
Catalunya 
 
Catalunya Cristiana, núm. 1.597, 29 d'abril de 2010. Carme Munté. 
 
La muntanya, el santuari, el Monestir i la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, 
són per a molts catalans un far en la seva vida, un referent des del punt de vista de la fe, de la 
cultura i fins i tot de la defensa i la construcció del país. Això ha fet que la veu del pare abat de 
Montserrat sigui una de les veus més tingudes en compte dins de l’Església catalana. 
Coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, que enguany ha tingut un relleu 
especial gràcies a la presència del cardenal Tarcisio Bertone i al concert inaugural del nou 
orgue de Montserrat, el pare abat, Josep Maria Soler, ha concedit a Catalunya Cristiana una 
entrevista en profunditat. 
 
Com viu el pare abat de Montserrat aquest any la festa de la Mare de Déu de Montserrat 
després de les activitats extraordinàries viscudes en els darrers dies? 
Amb una intensitat especial. D’una banda, perquè diumenge 25 a la tarda va tenir lloc el 
concert inaugural del nou orgue de Montserrat. Va ser un acte molt bonic no únicament des 
del punt de vista musical, sinó també pel que va significar poder estrenar aquest nou orgue, 
que durant uns anys ha donat treball a moltes persones. D’altra banda, la vetlla de Santa 
Maria, presidida pel cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà, també va ser un fet 
extraordinari que ens va fer sentir Església de Catalunya viva en comunió amb el papa Benet 
XVI. Pensem que el cardenal Bertone és el seu primer col·laborador al servei de totes les 
Esglésies.  
 

http://www.catalunyareligio.cat/?q=articles/4091
http://www.catalunyareligio.cat/
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Les persones que visiten Montserrat —cadascuna amb la seva situació personal, 
familiar i col·lectiva— permeten fer una radiografia de la societat catalana d’avui? 
Si més no, d’una part molt important de la societat catalana d’avui. Aquí ve gent de moltes 
menes i de molts nivells, no solament catalans de soca-rel, sinó també gent provinent d’altres 
indrets d’Espanya i de fora de l’Estat espanyol que han vingut a viure aquí a Catalunya. Això 
permet de conèixer força les inquietuds, les problemàtiques i el desig religiós de la gent que 
puja fins al santuari de la Mare de Déu de Montserrat. 
 
Quins trets caracteritzen la Catalunya 
d’aquest inici de segle XXI? 
Primerament, continuo creient que la 
majoria de la gent té un desig religiós i una 
religiositat dins seu, potser expressada en 
la societat d’una manera més 
secularitzada, potser amb una pràctica 
religiosa que disminueix o que és una mica 
més ocasional, però la primera 
característica diria que és aquesta 
inquietud religiosa que avui dia continua 
tenint la gent. Un altre aspecte, 
evidentment en aquest moment de la 
nostra història, és la preocupació per 
l’actual situació econòmica. Hi ha moltes persones que s’ho passen malament i aquest és un 
dels factors que palpem amb preocupació des de Montserrat.  
 
Entre els qui visiten Montserrat trobem turistes estrangers, persones atretes per la 
bellesa paisatgística de la muntanya, pelegrins que cerquen un espai per viure la seva 
fe… Què és el que Montserrat vol oferir-los? 
Poso l’accent en la paraula vol. És a dir, Montserrat en aquests moments vol transmetre’ls un 
missatge des de l’Evangeli i ajudar-los a conèixer o aprofundir la persona de Jesucrist que 
Maria presenta a tots els pelegrins. Això és el que volem. Com que la gent que puja aquí és 
molt plural, als que no comparteixen la nostra fe o bé se’n senten més allunyats, volem oferir-
los un espai de trobar-se amb ells mateixos i d’alguna manera d’interrogar-se ells mateixos i 
de viure una certa experiència que els porti cap a Déu. Un dels aspectes importants en aquest 
sentit és que la música que es fa a Montserrat —amb el cant de l’Escolania o bé amb la 
música del nou orgue— transmet un missatge que desperta una sèrie de ressons i de 
vivències al cor i a la intel·ligència de les persones. Voldríem, doncs, que a Montserrat les 
persones que no comparteixen la nostra fe fessin una experiència espiritual en el sentit més 
ampli de l’expressió.  
 
La societat catalana abandona la religió? O potser més aviat el que canvien són les 
formes d’expressió de la fe? 
La societat catalana està transformant-se en el sentit que la religió cristiana deixa de ser una 
religió oficial. Ens trobem davant d’un pluralisme religiós i d’una presència important d’altres 
religions com l’islam i altres confessions cristianes com les ortodoxes o les sorgides de la 
reforma protestant. Així mateix, la pràctica religiosa disminueix i veiem com hi ha més gent 
que se sent apartada de l’Església. Al mateix temps, però, també hi ha un nombre molt 
important de gent que vol viure la seva fidelitat a Jesucrist i que vol viure la vida eclesial amb 
el que suposa de celebració de l’Eucaristia, dels sagraments i d’aprofundiment de les  
Sagrades Escriptures. Des de Montserrat palpem, doncs, que hi ha molta gent que està en 
aquesta línia de voler aprofundir la seva fe. En aquest sentit, podem dir que sí que han canviat 
les formes d’expressió de la fe i que, de fet, el mateix Concili Vaticà II ens va demanar de 
canviar els accents i de centrar-nos més en la litúrgia i en la Paraula de Déu, i no donar tanta 
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primacia a altres devocions. Les novenes o el rés del Rosari tenen el seu valor i la seva 
importància, però el Concili Vaticà II ens va demanar que el centre de l’expressió de la nostra 
fe fos la celebració de la litúrgia, dels sagraments, de l’Eucaristia, la Litúrgia de les Hores, 
l’aprofundiment de les Sagrades Escriptures, etc. 
 
Quins signes ens parlen de l’anhel de Transcendència de la gent? 
N’hi ha molts. Alguns potser no són signes palpables, però sí que els intuïm en parlar amb les 
persones que visiten Montserrat, quan ens diuen que no troben res a la vida que les ompli 
plenament i les faci felices; quan ens parlen de situacions de malaltia i de mort; o quan ens 
manifesten el seu desig de ser profundament estimades i d’estimar profundament, i de sentir 
que els amors humans, per molts intensos que siguin, no arriben mai a omplir del tot el cor 
humà. Tot això són desitjos de transcendència que a mi em fan pensar en una frase de sant 
Agustí quan afirma que Déu ens ha creat per a ell, perquè el busquem i anem cap a ell, i que 
el cor humà resta sempre inquiet mentre no el troba. D’altra banda, a Montserrat també 
podem palpar altres signes més tangibles com la gran quantitat de gent que ofereix un llantió 
a la Mare de Déu o que deixa una pregària escrita. Signes que permeten de veure com l’anhel 
religiós i l’anhel de transcendència continua molt viu en la gent. 
 
En un moment de canvi en les formes d’expressar la fe, quin ha de ser el paper dels 

monestirs com Montserrat? 
Dins de la diversitat i riquesa eclesials, els 
monestirs tenim un paper particular. D’una 
banda, oferim un espai de silenci, de trobament i 
la possibilitat de parlar amb un monjo o una 
monja, d’obrir-li el cor i de demanar-li que ens 
ajudi a clarificar, a posar ordre, a trobar 
esperança o que ens ajudi a trobar el bàlsam per 
guarir les nostres ferides. D’altra banda, un altre 
aspecte important és ser una escola de pregària 
i ser també, com deia Joan Pau II, una escola de 
comunió. Al monestir hi vivim gent de diverses 
edats i de diverses sensibilitats, amb opinions de 
vegades també diverses, però que alhora 

intentem viure estimant-nos, ajudant-nos, vivint la fraternitat cristiana. En aquest sentit, el 
monestir és una escola de fraternitat. 
 
La crisi de vocacions no s’ha fet sentir tan fortament en la comunitat benedictina de 
Montserrat com en altres ordes i congregacions religiosos. Per què? 
És un misteri que jo mateix tampoc no m’explico. Acostumo a dir que és un do de Déu i que la 
Mare de Déu es preocupa que la seva casa continuï tenint una comunitat que aculli els 
pelegrins i els visitants. De fet, Montserrat té molts elements que poden atreure. És una 
comunitat monàstica que dóna importància a la pregària però que també és acollidora. És una 
comunitat que fa una reflexió intel·lectual i que té una projecció cultural. Hi ha molts elements, 
per tant, que poden fer atraient la vocació de monjo de Montserrat, tenint present que la 
motivació fonamental ha de ser la recerca de Déu revelat en Jesucrist.  
 
Montserrat també és un observatori privilegiat sobre la situació social i política de 
Catalunya. Quin és el paper, en aquest cas, de l’abat de Montserrat? 
Jo diria que aquest paper és diferent en la societat democràtica actual del que podia haver 
estat en altres temps. De fet, precisament perquè Montserrat és un observatori privilegiat de la 
situació social i política de Catalunya, el paper del pare abat i del conjunt de la comunitat ha 
de ser el de ser servidors de l’Església i de la gent que forma part de la societat catalana. Són 
molts els qui pugen a Montserrat per exposar les seves inquietuds i els seus desitjos. De 
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vegades, doncs, la comunitat, per boca del seu abat, pot dir una paraula fruit d’haver portat a 
la pregària tot el que escoltem de la gent i sempre, en tot cas, amb esperit de servei i no de 
voler ser una força o una institució que faci pressió. 
 
Considera vostè que hi ha necessitat de lideratge en l’Església catalana? 
La mateixa estructura de l’Església demana que hi hagi un lideratge, és a dir, que hi hagi algú 
que presideixi i que marqui les pautes a seguir des de l’amor i la caritat. Això tant és necessari 
en l’Església universal, en la figura del bisbe de Roma, com també en l’Església catalana. Per 
això tenim la Conferència Episcopal Tarraconense, amb el seu president, i tenim dues 
províncies eclesiàstiques amb els arquebisbes metropolitans, que són els que marquen i han 
de continuar marcant el lideratge de l’Església de Catalunya. 

 
Preocupació per l’Estatut 
Entrem en altres temes d’actualitat. Com veu el que 
passa amb l’Estatut català i el Tribunal Constitucional? 
Ho veig amb preocupació perquè és un Estatut que ha estat 
votat al Parlament de Catalunya i a les Corts generals de 
Madrid, que ha estat aprovat en referèndum pel poble català 
i que ha estat sancionat per la signatura del rei. Que després 
de tants anys encara no sapiguem fins on pot anar endavant 
i fins on no ho veig certament amb preocupació. Crec que, 
partint de l’esperit de la Transició democràtica, l’Estatut pot 
ser vist com a constitucional.  
 
Un Estatut retallat establirà un mal precedent en les 
relacions entre Espanya i Catalunya? 
Podria crear tensions, i aquesta és una afirmació que en els 
darrers dies s’ha repetit molt. Crec que això no ajudaria 
ningú. 
 
L’Església catalana ha de tenir una veu pròpia en aquest 
procés i en altres temes d’interès polític i social? 
L’Església catalana té com a missió testimoniar l’Evangeli i 

el testimoni de l’Evangeli també té unes concrecions en l’àmbit d’actituds cíviques i d’actituds 
ètiques a partir de la Doctrina Social de l’Església, que ens ensenya a estar arrelats en la 
nostra realitat. En aquest sentit, l’Església catalana, i em refereixo a tots els membres de 
l’Església, no solament als pastors, han de fer sentir la seva veu, la veu que prové de la llum 
de l’Evangeli, de la llum de la reflexió secular de l’Església sobre la persona humana i sobre 
les diverses possibilitats d’organització d’una societat.  
 
El preocupa l’actual desafecció política unida al desencant per l’increment alarmant de 
l’atur? Aquest desencís latent pot tenir conseqüències per al futur? 
Em preocupa fonamentalment per dues raons: d’una banda, la desafecció política no és bona 
en una societat democràtica, perquè pot tenir conseqüències que gairebé imperceptiblement 
vagin sent negatives; de l’altra, la situació de l’atur és molt preocupant perquè també pot 
portar una sèrie de tensions a escala social. Entre tots ho hauríem d’evitar.  
 
Com veu les relacions, en l’àmbit de l’Estat espanyol i també de Catalunya, entre 
l’Església i l’Estat? Es valora l’aportació de l’Església catòlica a la construcció del país? 
Es poden posar accents diferents prenent aquesta distinció entre Catalunya i l’Estat espanyol. 
És a dir, pel que fa a Catalunya potser es valora més l’aportació de l’Església catòlica a la 
construcció del país, el que ha fet en el passat i el que continua fent en el present. En l’àmbit 
de l’Estat espanyol, diria que en certs sectors potser costa més de valorar aquesta aportació 
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positiva i que, en canvi, es té més tendència a subratllar-ne i a magnificar-ne els aspectes 
negatius. Malgrat tot, també en l’àmbit espanyol, la gent més conscient o la gent que té un 
nivell cultural més alt s’adona de l’aportació que l’Església catòlica ha fet en la construcció del 
país i en la Transició democràtica, i del que fa en la construcció de la societat actual, sobretot 
a partir d’àmbits com l’educació, l’atenció als marginats, les bosses de pobresa...  
 
Veu la propera visita del papa Benet XVI a Barcelona com una oportunitat de revitalitzar 
l’Església, com una manera d’afavorir la comunió i d’encoratjar els fidels de Catalunya? 
Sí, hem d’estar agraïts i joiosos per aquesta visita del Papa a Barcelona, pel que suposa de 
consagració del temple de la Sagrada Família i perquè la seva paraula contribuirà a revitalitzar 
l’Església que pelegrina a casa nostra. Certament que la seva presència és també una 
manera d’afavorir la comunió amb ell i amb el seu ministeri com a Successor de Pere i també 
serà un encoratjament per als fidels de Catalunya poder sentir la seva paraula i veure el seu 
testimoniatge. D’altra banda, també hi ha una altra dimensió que em sembla que val la pena 
de subratllar, i és que aquesta visita farà a més que la ciutat de Barcelona, la realitat de 
Catalunya i el missatge que vol donar el temple de la Sagrada Família sigui conegut arreu del 
món. 

 
Pascual Chávez, rector major de la Congregació Salesiana: 

“La Iglesia debe ser más beligerante en la defensa de víctimas de 
pederastia” 

                   
ORIOL DOMINGO  - Barcelona – La Vanguardia, 2 de mayo de 2010 

El padre Pascual Chávez, rector mayor de  la Congregación Salesiana, ha estado en 
Barcelona por una doble efeméride: creación de Salesians de Sarrià (1884) y visita de Don 
Bosco, santo fundador de la Congregación (1886). Chávez ha coincidido con el cardenal 
Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, también salesiano.  
 
Educador de origen minero  

Pascual Chávez es el rector mayor de la Congregación Salesiana y noveno sucesor de san 
Juan Bosco, su fundador.  
El padre Chávez (1947) nació en San Luis de Potosí, zona minera de México.  
Allí surgió su vocación de servicio educativo a los más necesitados entre los jóvenes.  

 
Cuestión inevitable. Los casos de sacerdotes 
pederastas.  
La penosa situación que la Iglesia atraviesa se 
convertirá, sin duda, en camino de sincera 
renovación y retorno a lo esencial: Cristo y su 
Evangelio. El pecado, incluso el gravísimo de 
pederastia, no es fenómeno exclusivo de la 
Iglesia, pero en ella adquiere una malicia extrema. 
Nunca debería haberse dado.  
 

¿Qué hacer?  
La Iglesia para ser más evangélica, además de sincera y transparente, debe presentarse ante 
la sociedad menos condescendiente con el pecado, mejor acompañante del pecador y más 
beligerante en defensa de las víctimas. Dios ama a esta Iglesia, no porque sea buena sino 
para que lo sea. La presencia en ella del pecado no debilita esta convicción de fe. La reafirma. 
¿O no dice el saber de nuestro pueblo que Dios escribe recto con líneas torcidas?  
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El cardenal Bertone y usted, ambos salesianos, han tenido una densa agenda en 
Barcelona. ¿Cómo se lee este hecho?  
Los salesianos estamos al servicio de la Iglesia. La gran mayoría, a través de la educación. 
Hay también un número muy relevante dedicado a la evangelización en parroquias y terreno 
de misión. Tenemos más de cien salesianos obispos. El hecho que el Papa haya nombrado a 
uno de ellos, el cardenal Bertone, secretario de Estado del Vaticano, significa una gran estima 
del Papa a este hermano nuestro, quien fue su colaborador estrecho en la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. Es un inesperado honor para la Congregación que en sus 150 años de 
historia no había visto ningún salesiano en un servicio tan importante. Para él y para nosotros 
es una enorme responsabilidad que asumimos intentando con nobleza estar a su altura.  
 

Usted ha visitado Barcelona, como sucesor de Don Bosco, recordando su visita 
histórica de hace 125 años.  
Siento gran emoción al poder "re-presentar" a Don Bosco regresando 125 años después a 
Barcelona. Aquella visita fue importante para Don Bosco y decisiva para sus proyectos de 
Congregación. Encontró una sociedad, una parte de ella al menos, que captó la originalidad 
de su obra y su urgencia social, unos benefactores que le ayudaron en su proyecto y unos 
jóvenes que le necesitaban. Con ellos Don Bosco pudo realizar su sueño. El mío es que ese 
sueño de Don Bosco, y su presencia amiga entre los jóvenes de Barcelona, Catalunya y 
España, se mantenga vivo y se fortalezca. Dependerá no sólo de mi presencia, sino de la 
benevolencia de la sociedad barcelonesa, del apoyo y generosidad de nuestros benefactores 
y, sobre todo, de la necesidad de educadores amigos que siente la juventud hoy.  
 

 En Barcelona destaca la obra salesiana de Sarrià. 
¿Qué significa para los salesianos?  
Sarrià es emblemática en todo el mundo salesiano. 
¿Qué salesiano no ha oído hablar de ella? Ha sido 
una de las primeras escuelas de "artes y oficios" 
creadas por los salesianos, y una de las más logradas 
realizaciones de carisma educativo, fuera de Italia. 
Logró mostrar la universalidad y eficacia del modo de 
educar salesiano. No sería fiel a su origen si no 
continuara conjugando un servicio educativo a los 
más necesitados con la excelencia formativa.  
 

¿Es la formación profesional y técnica, que 
caracteriza a Sarrià, una buena herramienta para 
los jóvenes en una situación de crisis como la 
actual?  
Personalmente, y como salesiano, estoy convencido 
de que una de las mayores contribuciones que la 
Congregación Salesiana puede dar en una nación, en 
una Iglesia, a los jóvenes más necesitados es una 
buena formación profesional y técnica. Por desgracia, no siempre los gobiernos, incluso en 
Europa, donde la formación profesional ha conocido un desarrollo y eficiencia admirables, se 
muestran sensibles y la fomentan con políticas adecuadas.  
 
La visita de Don Bosco en una época de crisis fue inicio de la presencia salesiana en 
Barcelona. ¿Qué oportunidades ofrece la actual crisis en Europa?  
La visita de Don Bosco a Barcelona se enmarcó en un periodo de profunda crisis política y 
social, pero la actual situación no se parece mucho a aquélla. Lo decisivo no es mirar hacia 
atrás para repetir o prolongar el pasado, sino recordar para proyectar el futuro. De Don Bosco 
debemos aprender el coraje para enfrentar nuevos retos con lucidez y su terca confianza en la 
bondad de su método. Europa necesita tanto como ayer de educadores creyentes, capaces 
de dar la vida para que los jóvenes "la tengan, y en abundancia". 
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La Creu de la Jornada Mundial de la Joventut  
 
Benvolguts,  
 
   Us fem arribar el cartell de difusió de la Vetlla de Pregària entorn 
de la Creu de la Jornada Mundial de la Joventut, que arribarà a 
Barcelona el 14 de maig. 
   Us preguem que en feu bona difusió a través dels vostres 
butlletins o serveis d'informació.  Volem que sigui un acte ben 
obert a tota la diòcesi, especialment entre els joves. 
   Si voleu rebre més informació, no dubteu a consultar-nos. 
  
Atentament, 
 
Toni Roman Luis  
Delegat de Pastoral Juvenil de Barcelona 

 
L’Aplec de l’Esperit a Terrassa 

 
A l’Aplec de l’Esperit que se celebrarà el dissabte de Pentecosta, 22 de maig, a la ciutat de  
Terrassa, ens presidirà l’anomenada Creu de les Jornades Mundials de la Joventut (JMJ). 
Semblava un regal gairebé protocol·lari, però ha assolit categoria d’un veritable signe. En 
presència dels recordats germà Roger, fundador de Taizé, i de Teresa de Calcuta, fundadora 
de les Missioneres de la Caritat, Joan Pau II va deixar en mans dels joves una creu de fusta, 
gran i nua, que l’any 1984 havia presidit els actes de l’Any Sant de la Redempció, 
commemoratiu dels 1950 anys de la Creu de Jesucrist. 
Els joves alemanys van ser els primers a demanar-la: 
120.000 joves acudiren a la trobada presidida per la Creu. 
Aquesta Creu, ja esdevinguda, la Creu dels joves, inicià un 
itinerari per diferents països. 
La Creu de les JMJ ha anat seguint l’itinerari d’aquesta 
trobada internacional de joves cristians. A la darrera JMJ de 
Sydney, Benet XVI lliurà aquesta creu als joves d’Espanya, 
que tenen la responsabilitat de preparar la JMJ que se 
celebrarà a Madrid del 16 al 20 d’agost de 2011, amb actes 
de preparació a moltes diòcesis del país, del 12 al 15 
d’agost. 
Durant els propers mesos aquesta creu la tindrem a les diòcesis catalanes. El proper 14 de  
maig a Barcelona (Santa Maria del Mar, a les 22 h); del 15 al 18 de maig a Tarragona; del 19 
al 23 de maig, en el X Aplec de l’Esperit, a Terrassa; del 24 al 27 de maig torna a Barcelona; 
del 29 de maig al 7 de juny a Girona; del 7 al 13 de juny a Urgell; del 14 al 20 de juny a Lleida i 
de l’1 al 9 de juliol a Solsona, Tortosa i Vic. La Creu ens recordarà el lema de l’Aplec: “Amb 
vosaltres cada dia”. Déu faci que l’acolliment de la Creu dels Joves representi un impuls de les 
realitats juvenils de les nostres diòcesis.  
 
Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya, Andorra i Balears (SIJ) 

 
Premis Església Plural 

 
ELS PREMIS ESGLÉSIA PLURAL tenen per objectiu, difondre, afavorir i incentivar les 
trajectòries personals o col·lectives i els projectes solidaris que es porten a terme arreu del 
país, i que són la manifestació més evident de la vitalitat i del compromís de tantes persones 
cristianes. 
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En uns moments en què l'Església està fortament qüestionada, cal més que mai evidenciar la 
tasca de tants homes i dones per a qui la seva fe en Jesús els ha transformat la vida quan han 
optat per estar al costat de les persones més febles o que pateixen qualsevol mena de 
discriminació o injustícia. 
 

BASES DELS PREMIS 
 

Premi Mn. Vidal i Aunós a una trajectòria personal o col·lectiva 
Aquest premi vol afavorir el reconeixement a una trajectòria personal o col·lectiva, duta a 
terme en l’àmbit eclesial i dins l’entorn cultural català, que hagi dedicat part de la seva 
existència a una tasca pastoral, social, humanitària, intel·lectual i/o de testimoniatge a favor 
dels Drets Humans, especialment els de les minories o 
dels més febles, moguda pel compromís religiós o ètic. 
 

Premi a un projecte d’acció social 
Està destinat a destacar aquells projectes que treballen en 
benefici de persones que viuen en situacions de risc o 
d’exclusió social i oferir-los oportunitats per atendre les 
necessitats materials, socials, psíquiques o de qualsevol 
natura, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i 
autonomia. 
 

Termini de presentació 
Data límit: 28 de maig de 2010 
Es poden presentar per correu postal certificat a l’apartat de correus 89115-08080 
BARCELONA o bé per correu electrònic a: premis@esglesiaplural.cat. 
  

Tot observant en un vagó de metro 
 

Vaig en metro. M’adono que davant meu hi ha tres 
joves que tornen d’escola. Tots tres van amb el 
seu mp3 connectat. I observant l’entorn penso en 
la necessitat que tenim de soroll: ràdio, mòbils, 
mp3, parlar per parlar i també la incomoditat que 
sovint experimentem en els espais de silenci que 
es donen en un diàleg. 
La nostra ment es va habituant als sorolls, a les 
presses, i potser ens fa posar en segon pla el 
silenci. I tal volta sigui en el silenci on més 
preguntes ens podem plantejar, on podem dedicar 
més temps a cercar respostes… Des del silenci 
podré contemplar, descobrir, escoltar i provocar la 
trobada amb el meu interior, amb el món, amb els 
altres i amb Déu. 

I torno a fixar-me en els tres joves que tornen a casa 
després d’una jornada de feina al “col·le”. Tots hauran 
sentit les explicacions dels professors/es, però… han 
escoltat i pres una actitud atenta, activa i receptiva per 
captar el contingut de les classes? O més aviat ho han 
sentit com un soroll més mentre  el seu cap divagava en 
problemes més personals: família, amistats, el Barça, el 
proper cap de setmana… 
Potser aquestes són les actituds de molts de nosaltres 
davant la Crida de Déu, la sentim perquè hi és i ens parla 
en els joves, en els malalts, en els pobres, en el silenci, 

Para 
l’orella 

mailto:premis@esglesiaplural.cat
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en… Però, sovint, tancats i obcecats en les nostres coses, no ens volem obrir i  no parem 
atenció a les crides de la realitat, del món, de Déu. 
En canvi, sí que ens mostrem sensibles a les crides de la realitat, podem constatar que Déu 
es comunica amb nosaltres de moltes maneres. Cal estar atents per poder-lo reconèixer. 
Aquestes crides ens humanitzen  i ens fan més propers a la vivència de l’Evangeli. 
Tota persona és cridada, tota persona té vocació, tots som cridats a parar atenció i a 
respondre a una causa més important que no només les preferències personals. A tots ens 
cal estar atents, discernir i PARAR L’ORELLA. 

 
Josep Canal, Germà de La Salle 

 
Reorganització territorial de La Salle 

 
El Gmà. Jesús Miguel Zamora, nou Visitador Provincial de La Salle  
  
Madrid, 6 de mayo de 2010 (IVICON).- El G. Superior General dels Germans de les Escoles 
Cristianes (La Salle) ha nomenat el germà Jesús Miguel Zamora Martín Visitador provincial del 
Districte ARLEP, que el formen les comunitats de germans i les obres educatives a Espanya, 
Portugal i Guinea Equatorial.  
 

Amb aquest nomenament acaba un llarg procés de convergència dels 7 districtes dels 
Germans de La Salle en l’àmbit de l’ARLEP (Agrupació Lasal·liana d’Espanya-Portugal). En 
els seus Capítols respectius, els actuals Districtes d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Central, 
Madrid, València-Palma i Valladolid van prendre la decisió d’adherir-se al nou Districte 
ARLEP.   
 

El G. Jesús Miguel Zamora Martín va néixer a Zamora l’1 de 
gener de 1954. Actualment és el Visitador provincial del 
Districte de Valladolid, servei que desenvolupa des de fa 7 
anys. En aquesta Província religiosa ha ocupat diferents 
responsabilitats d’animació pastoral i educativa.  
 

A Salamanca va cursar els estudis de teologia (Batxillerat en 
Ciències Religioses) a l’Instituto San Pío X, de la Universitat 
Pontifícia, i la carrera de Ciències Físiques a la Universitat de 
Valladolid. 
 

Va ser Delegat de Pastoral del Districte, juntament amb altres 
dos germans, durant sis anys i Visitador auxiliar, formant equip 
amb un altre germà, en el treball sobre animació pedagògica i 
lasal·liana de professores. Ha participat, a Roma, en la Sessió 
Internacional d’Estudis Lasal·lians (SIEL) i ha estat Capitular en 
el 43è y 44è Capítols generals dels Germans de les Escoles 

Cristianes (Roma: 2000 i 2007, respectivament).   
 

El Districte de Valladolid l’integren les comunitats i obres lasal·lianes de Portugal i de les 
Comunitats Autònomes de Galícia, Astúries, Cantàbria i Castella-Lleó. 
 

El 2 de desembre de 2006, en el transcurs de l’Assemblea general de la CONFER, el G. 
Jesús Miguel Zamora va ser elegit President de la CONFER per a les comunitats 
autonòmiques de Castella-Lleó, Astúries i Cantàbria. 
 

El nomenament oficial, amb el lliurament de l’Obediència, tindrà lloc a Madrid el proper 
diumenge 9 de maig. El G. Álvaro, Superior general, 3 Consellers generals i el Secretari 
general de l’Institut han confirmat la seva assistència. Aquest mateix dia rebran l’Obediència 
els 6 Visitadors Auxiliars per als Sectors del nou Districte. Prestaran el servei com a 
responsables del Districte ARLEP els propers 4 anys, a partir de l’1 de setembre de 2010. 
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Els Germans de les Escoles Cristianes tenen 320 anys 
d’història. Van ser fundats en el segle XVII per sant Joan 
Baptista de La Salle. Prop d’un milió d’alumnes, 80.000 
professors, 4.936 germans, obres educatives a 82 països dels 5 
continents (Àfrica, a 22 països; Amèrica, 22; Àsia, 15; Europa, 
18; i Austràlia/Oceania, 3) són algunes dades que reflecteixen la 
seva importància en l’àmbit pastoral, educatiu i social. 
 

La Salle està fent una opció preferent pel servei educatiu als 
pobres. Té, també, una aposta per l’educació superior. Els seus 
84 centres universitaris, repartits per tots els continents, 
s’integren en l’Associació Internacional d’Universitats de La Salle 
(AIUL), creada el 1998. 
 

La presència a Espanya es remunta a l’any 1879. En aquests 
moments les dades en l’àmbit ARLEP són: 
 

869 germans; 127 seglars associats; 119 centres educatius; 2 centres universitaris a Madrid i 
Barcelona; 14 obres d’educació no formal; 6.200 professors i 96.000 alumnes. 
 

Racó de lectura  
 Documents d’Església, núm. 959 (Benet XVI a la sinagoga de Roma. Discurs i 

comentari de Bernard-Henri Lévy...) i núm. 960 (Per què i com evangelitzar davant 
l’indiferentisme, per Enzo Bianchi...) 

 Vida Religiosa. Monográfico. IMÁGENES DE DIOS. Cuaderno 2/2010/vol.108 
 

Calendari del mes de maig: propers esdeveniments 
 

URC: Comissió Permanent 11 Dt 
Xarxes Solidàries 

12 Dc Antena de Barcelona - Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia  
14 Dv Estació d’enllaç: La Creu ens dóna Vida. 22.00 h. Plaça de la Catedral 

Preguem entorn la Creu de les JMJ 
+ Concert: Hermana Glenda i Kairoi 

16 Dg Experiència SICAR, de 10.30 del matí a 8.30 del vespre al Monestir de Sant 
Pere de les Puel·les 

19 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
22 Ds X Aplec de l’Esperit a Terrassa 
23 Dg Pentecosta  
24 Dl Festa local. Dilluns de Pasqua Granada 
27 Dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a les Avellanes 
30 Dg Santíssima Trinitat: Jornada de la Vida Contemplativa. Pro Orantibus 
 

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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