
 

 

30 anys de l’URC: la vida religiosa flueix com les aigües d’un riu 
 

Les aigües dels rius flueixen en ritmes 
diferents segons els terrenys per on circulen. 
La vida religiosa, de la qual la creació de 
l’URC n’és una mostra a Catalunya, flueix 
també agafada al terreny, però sense 
renunciar a adreçar-se a la plenitud del mar. 
En la commemoració d’aquest 30 anys, la 
comunió i el diàleg han enriquit la nostra vida 
religiosa cercant sempre tenir una fidelitat 
creativa a les crides de Déu.  
 

Ens han arribat textos i manifestacions, dels 
quals publiquem ara un recull de cinc 
fragments: 
 

 

1. MOLTES FELICITATS! En l’inici de la celebració dels 30 anys de l’URC. Que el Senyor 
continuï beneint i acompanyant el seu caminar al servei de les congregacions i instituts de 
vida consagrada, i al servei de l'Església i de Catalunya. 
  
2. En nom de la Superiora Provincial i de totes les Germanes de la Província us fem arribar la 
nostra felicitació als 30 anys de l’URC. Que Déu us beneeix pel servei que feu. Preguem ho 
feu extensiu a tot l'equip. 
  
3. FELICITATS EN AQUEST DIA QUE ENS TOCA MOLT DE PROP!!!!  
Gràcies per la feina compartida i pel tarannà que tots tenim! És un goig 
treballar així! 
Que Déu ens continuï acompanyant. 
 
4. Gràcies pels enviaments de la revista Horeb, sempre puntuals, 
sempre interessant. 
Se m’ha acudit: qui sap si tindran l'actual adreça electrònica del P. Alfred Roca, salesià, que 
va ser el primer president de l’URC. Actualment és a Etiòpia. Segurament li farà gràcia rebre 
les notícies d'aquest any d'aniversari de l’URC.  
 
5. Ahir, el mateix dia del aniversari, a l'hora de Vespres, vam fer a nostra comunitat la 
pregària d'agraïment i súplica. Ens van ajudar els vostres textos, una mica adaptats i amb 
més cançons. Gràcies a tots! Seguim endavant, envoltats del color pasqual: pau, esperança, 
missió. 

Barcelona, 13 de maig de 2010                                                                                ANY III. núm.    
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                          Les Germanes de l’Àngel de la Guarda a Catalunya 
 

La Congregació de Germanes de l’Àngel de la Guarda 
va ser fundada el 1839 a Quillan, un poblet del sud de 
França, Departament de l’Aude, pel sacerdot Luis A. 
Ormières i per Juliana Marie Joseph Lavrilloux. 
 

El P. Ormières, preocupat des de feia molt de temps per 
la manca de bons mestres per als infants i joves als 
pobles petits, s’havia consagrat a l’ensenyament des 
dels primers anys. Volia ensenyar sense soroll i amb la 
seva pròpia experiència els mitjans més adequats per a 
aquest fi: estendre els beneficis d’una bona educació a 
tots aquells llocs que no tenien prou recursos. 
 

Aviat veurà feta realitat la seva primera idea: la fundació d’una petita comunitat de germanes 
de la qual ell serà el primer superior i la creació d’una escola per als nens del camp, per a les 
nenes pobres de Quillan. És aleshores quan s’uneix a aquest projecte la Mare Fundadora. 
  

El carisma que ens ha estat transmès: “Fer veritables deixebles de Crist”, interpretat a la llum 
dels signes dels temps, es compleix en totes les generacions de Germanes de l’Àngel de la 
Guarda a través de la nostra tasca educadora, assistencial, catequètica, laboral, pastoral, 
missionera i rural. Una tasca que està encaminada a fer prendre consciència a la gent, a 
impulsar cap a la responsabilitat i llibertat, cap a una entrega desinteressada pel bé comú i 
cap a una presència i participació en la vida que no sigui egoista, sinó generosa i coherent, 
crítica i alliberadora. 
  

En el nom de “Germanes de l’Àngel de la Guarda” hi ha les característiques de la nostra 
missió. “L’acció salvífica dels àngels”, tal com es descriu en les Escriptures, il·lumina la missió 
apostòlica que la congregació té encomanada. Com l’àngel, la germana, en el camp educatiu, 
guia, il·lumina, acompanya, cuida i protegeix; en la tasca missionera, s’encarna, anuncia, 
denuncia i allibera de tot tipus d’esclavitud, i en la cura dels malalts i ancians, conforta, 
consola i anuncia el triomf de la vida sobre la mort. És el nostre estil el que ens dóna “un 
segell peculiar” en la nostra manera de ser i en la forma de ser presents en la nostra missió. 
 

 
Les germanes, al llarg dels més de 150 anys d’història, arrelades en la tasca d’educar, han 
obert les seves obres i s’estenen per França, Espanya, Itàlia, el Japó, els Estats Units, 
Veneçuela, Colòmbia, Equador, Nicaragua, Mali, Guinea Equatorial, Costa d'Ivori... Sempre en 
camí envers els més necessitats. 
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Les Germanes de l’Àngel de la Guarda vam arribar a Catalunya cap al 1950. Dedicades a la 
tasca educativa i a l’acció social, ens vam instal·lar en una torre de l’avinguda de la República 
Argentina, on ateníem un grup de joves treballadores com a residents i hi havia una petita 
escola amb parvulari i educació primària, sempre amb vista a obrir una escola amb millors 
condicions a Barcelona o als seus voltants, cosa que al final no va ser possible.  
  

Al llarg dels anys es van anar produint molts canvis, en la 
societat i també en l’Església, amb la celebració del Concili 
Vaticà II (1962-1965), esdeveniment tan important que va 
convulsionar la vida de l’Església i, és clar, la vida, l’estil i la 
manera de fer de les congregacions religioses. 
 

A partir del Concili es va iniciar a la nostra Congregació un 
període de reflexió i de renovació, de replantejaments de la 
nostra vida i de la nostra missió. La comunitat, integrada en 
aquell moment per germanes joves, vam entrar amb ganes i amb 
il·lusió en aquest moviment de renovació de l’Església i de la 
Vida Religiosa. Vam analitzar la nostra situació i l’entorn del barri 
i d’Església (parròquia), els nostres recursos humans, les nostres 
possibilitats... A poc a poc, vam anar donant forma al que seria el 
nostre projecte de futur i vam començar a plantejar-nos la tasca 
fora de casa: treball professional, parròquia, treball social, barri... 
Iniciàvem una sortida de la zona cap a la perifèria de la ciutat, 
allà on no hi hagués presència de Vida Religiosa. Viuríem en un 
pis de manera senzilla, treballaríem professionalment on 

poguéssim i el temps disponible col·laboraríem en la pastoral parroquial i en el barri. Amb 
aquestes idees i plenes d’entusiasme, vam arribar a la Trinitat Nova. Els inicis no van ser 
fàcils. Transitem pels camins de l’adaptació a casa, al barri, a la tasca pastoral, a la recerca 
d’un lloc de treball, amb tot el que això comportava… Després de molts anys sentim que vam 
ser conduïdes per l’Esperit, que es manifesta sempre que busquem el Senyor, obertes al que 
Ell disposi. 
 

Cap al 1980, la Congregació va augmentar la seva presència a Catalunya amb una petita 
comunitat a Premià de Mar, amb unes característiques de tasca i de missió semblants a les de 
la comunitat de Barcelona, tret d’algunes petites variants. 
  

Avui dia seguim inserides al barri. Els temps i les nostres edats han canviat, però la nostra 
missió és seguir sembrant i exercint la tasca a l’estil de l’Àngel. Col·laborem a la parròquia en 
els grups de catequesi d’infants i adults, a la pastoral de la salut, en l’ajuda fraterna, en el 
consell pastoral i en l’equip coordinador i donem suport a totes les accions que es duen a 
terme a la comunitat cristiana. 
 

Un altre dels projectes que duem a terme al barri a través de l’Associació de Veïns (Pla 
comunitari) és el de grups d’alfabetització amb persones grans que no van tenir l’oportunitat 
d’anar a l’escola o que van anar-hi molt poc i que 
avui, ja jubilades, volen aprendre a llegir o volen 
adquirir una mica de cultura. És una tasca molt 
gratificant. 
  
També fem un taller de punt de mitja, ganxet i 
puntes de coixí. Per descomptat que participem 
en les accions que l’Associació de Veïns realitza 
amb vista a la millora del barri. 
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El contacte amb tots aquests grups és d’una riquesa incalculable. Podem dir que aprenem 
més que ensenyem. Estar a prop de la gent i que ens parlin de les dificultats i problemes que 
tenen ens ajuda a relativitzar-ne els nostres. 
 

Creiem que avui la Vida Religiosa té sentit en les presències comunitàries petites o grans, allà 
on estiguem, però en contacte amb la gent, inserides en la vida de les parròquies, estimulant i 
acompanyant la vida de les persones. El P. Luis A. Ormières deia: “Cadascú ha rebut un do… 
per a bé de la societat”. 
 

                                                                        Germanes de l’Àngel de la Guarda 
                                                                                      Comunitat de Barcelona 

 

Religioses de l’Infant Jesús (Dames Negres): 150 an ys a Barcelona 
 

Aquest any 2010, les Religioses de l’Infant Jesús (Dames Negres) estem de celebració i 
volem compartir amb tots i totes vosaltres els 150 anys de l’arribada a Espanya, concretament 
a Barcelona, de les primeres germanes, que després es van anar estenent per diferents llocs 
de la Península. 
 

 La congregació, fundada a Rouen 
(França) el 1666 pel beat Nicolau 
Barré, sacerdot mínim (orde fundat 
per sant Francesc de Paula), va 
començar a expandir-se fora de 
França a la segona meitat del segle 
i, actualment, estem en diferents 
països d’Europa, Àsia, Àfrica i 
Amèrica Llatina. 
 

El carisma de Nicolau Barré, basat 
en l’espiritualitat de l’Encarnació, 
segueix avui tan actual com fa 350 
anys. Les germanes seguim la 
nostra obra educativa arrelades en 
el misteri de l’Encarnació i volem 

participar en el creixement de l’home a imatge de Déu, buscant d’establir el Regne de Déu en 
tots els cors, anunciant la Bona Nova als senzills i pobres i comprometent-nos en la 
construcció d’un món més just.  

 
 

Xarxes Solidàries 
 

Som un grup d’ONG que formem part de Xarxes Solidàries , 
integrades per Entitats per al desenvolupament solidari  
L’11 de maig vam tenir la setena trobada i volem que conegueu qui 
som, què fem i a quins projectes volem donar suport, amb el desig 
que les congregacions que tingueu una ONG pogueu participar 
d’aquest projecte de Xarxes Solidàries 
 

Ja en formem part les següents ONG i esperem que moltes altres ens 
conegueu i pogueu formar-ne part. 

 
• Fundació Internacional de Solidaritat, Companyia de Maria  
• SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament), Germans Maristes 
• Siempre Adelante, Concepcionistes  
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• Fundació Proide, La Salle  
• FUNDEO Fundació Enric d’Ossó, Companyia Santa Teresa de Jesús  
• Fundació Taller de Solidaritat, Serventes de Sant Josep  
• Karit, Solidaris per la Pau, Carmelites 

 
En aquests moments volem donar suport a un projecte solidari d’ajuda d’emergència pels 
desplaçats a la R.D. Congo. L’objectiu és millorar l’alimentació amb un àpat diari i reorganitzar 
les famílies mitjançant  microcrèdits. 
 

Una altra proposta que anirem concretant a través d’Horeb és una trobada de sensibilització, 
que tindrà lloc un dissabte al matí al setembre o octubre (ho concretarem). 
 

La propera reunió tindrà lloc el 21 de setembre de 18 a 20 h  a l’URC (Plaça Urquinaona 11, 
2n). Esteu convidades totes les ONG que vulgueu formar part de Xarxes Solidàries , només 
cal avisar la secretaria de l’URC. 

 
 

Conclou l’Assemblea Plenària de la UISG 

Les Superiores Generals s’han reunit a Roma des del  7 de maig  

Madrid, 11 de maig de 2010 (IVICON).-  Sota el lema "Que bien sé yo la fonte que mane y 
corre, aunque es de noche", inspirat en l’escrit de sant Joan de la Creu titulat Cantar del Alma, 
s’ha celebrat els primers dies del mes de maig a Roma, 
l’Assemblea de la Unió Internacional de Superiores 
Generals. A la plenària han assistit 800 superiores generals 
dels 5 continents: 465 d’Europa, 67 d’Àsia, 102 d’Àfrica, 
152 de les Amèriques i 15 d’Oceania. 

Les superiores han reflexionat sobre què està dient 
l’Esperit a la vida religiosa  en aquest moment històric, a fi 
que pugui realitzar la seva missió fonamental  de ser 
signe . 

En el transcurs de la Plenària que conclou avui, hi ha hagut diferents conferències, como la 
del pare Ciro García, OCD, "Mística i profecia: un estil de vida i nous areòpags"; la de la 
germana Judette Gallares, RC, "Obrir el cor a l’escolta: arribar a ser místic i profeta avui"; i la 
comunicació de la germana Liliane Sweko, SNDdeN, "Crides a il·luminar profèticament el món 
de les tenebres". 

Per últim, s’han presentat els informes de la vida de la Unió i també els de les diferents 
comissions i projectes duts a terme per ambdues Unions de Religioses i Religiosos. 

 

Full dominical: Espiritualitat ignasiana 
 

Entrevista a Pascual Cebollada 
 

Del 6 a l’11 d’abril es va celebrar a la Casa d’Espiritualitat Cova Sant Ignasi de 
Manresa, amb el desig de “buscar i trobar Déu en totes les coses”, el Congrés 
d’Espiritualitat Ignasiana, organitzat per la Conferència de Provincials Jesuïtes 
d’Europa. Al Congrés hi van participar destacats experts, que van analitzar la 
complexitat del continent europeu i, especialment, el paper que té 
l’espiritualitat en les cultures. El P. Pascual Cebollada, SJ, professor de 

teologia espiritual a la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia de Comillas, n’ha estat 
el coordinador.  
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Què caracteritza l’espiritualitat ignasiana? 
La recerca o el discerniment. És a dir, anar amb els ulls ben oberts per la vida buscant on es 
troba Déu en la nostra societat i en les nostres cultures, i posant-hi els mitjans per poder-lo 
cercar o fer-lo present en elles. Això suposa una actitud oberta al misteri de la vida i les 
persones, i un esforç de lucidesa per captar el que Déu espera de cadascun de nosaltres, 
alhora que posem en pràctica mesures adequades per realitzar-ho. 
 
Què pot aportar a la societat actual? 
Capacitat de contemplació de la realitat, adaptació a situacions canviants, forta inserció social 
i eclesial, mirada honesta i crítica sobre cadascun de nosaltres per veure on i quan parla Déu i 
quan ens estem enganyant, ajuda i acompanyament en les decisions importants de la nostra 
vida, atenció a les necessitats de la societat i propostes pràctiques per millorar-la. L’esperit 
dels Exercicis Espirituals ajuda a tot això, donant solidesa i profunditat als plantejaments.  
 
Quins han estat els principals reptes que s’han pro posat en aquest congrés? 
Major col·laboració entre els nostres països europeus —en van estar representats 20—, més 
cooperació activa en equips internacionals en cada àrea —per exemple, l’acompanyament 
espiritual i d’Exercicis per Internet o el treball amb joves—, foment de més accions de 
participació pública a les nostres societats civils, necessitat d’actuar com a agents 
multiplicadors en cada lloc. 
 
Òscar Bardají i Martín, Full dominical,  Arquebisbat de Barcelona, 9 de maig de 2010 
 

Escolta la veu de l’acidH, escolta les veus de l’Es colania! 
 

L’acidH (Associació Catalana d’Integració i Desenvo lupament Humà)  és una entitat 
dedicada a la integració de les persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleu, 
en els àmbits educatiu, social i laboral. L’acidH, amb aquesta carta, vol expressar el seu 
agraïment a tots el socis i sòcies, benefactors i benefactores, col·laboradors i col·laboradores, 
que durant més de 15 anys han estat al costat de 
la nostra dedicació i esforç. 
 
En aquest punt de la nostra trajectòria, l’Abadia de 
Montserrat ens obsequia amb un concert de la 
seva Escolania, amb ocasió del qual volem donar 
a conèixer la nostra tasca, amb l’esperança 
d’incrementar el nombre de socis i sòcies, com a 
font principal de recursos que, juntament amb les 
subvencions i els donatius que rebem, permeti 
arribar a un pressupost estable. 

Montserrat Baró i Sans 
Fundadora  acidH 

 
 

Data del Concert 28 de maig de 2010  
Hora A les 8 del vespre (20 h) 
Lloc Parròquia de Corpus Christi ( C/ Bailèn cantonada C/ Còrsega) 
Preu 30 € 
Compra d´ Entrades Transferència bancària: 2013 0066 26 0200737618 

Seu social d’acidH (C/Siracusa, 53, Barcelona) 
Més informació tel. 932193651 
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Un cop d’ull als arxius de l’URC: les tres seus de l’URC 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya ha tingut al llarg d’aquests 30 
anys des de la seva creació tres seus diferents a Barcelona: 
 
1. Carrer Rivadeneyra, 6, 5a planta: any 1980 
2. Carrer del Rosselló, 223, 3r pis: anys 1908-1986 
3. Plaça d’Urquinaona, 11, 2-2: any 1986 fins al dia d’avui 
 
 

1. PRIMERA SEU: Carrer Rivadeneyra, 6, 5a planta: a ny 1980 

La primera seu de la Unió de Religiosos de Catalunya va ser a Barcelona, a la cinquena 
planta del carrer de Rivadeneyra, ocupada fins ara per la CONFER femenina i pel SVC. 
Posteriorment, la compartiria amb el Secretariat de l’Escola Cristiana. Davant de la dificultat 
d’encabir els dos organismes a la mateixa planta, l’URC decideix deixar lliure la cinquena 
planta a partir del primer de juliol pròxim. 

Es tracta de buscar un altre indret on la Unió de Religiosos pugui desenrotllar les activitats 
que en el futur cregui convenients. 

 

2. SEGONA SEU: Carrer del Rosselló, 223, 3r pis: an ys 1908-1986 

El P. Salvat proposa ocupar un despatx i una saleta al tercer pis del FÒRUM VERGÉS, 
amb dret a utilitzar una sala de conferències. Finalment, el mes de juny de 1980 es fixa la 
seu de l’URC al FÒRUM VERGÉS, a Barcelona, al carrer del Rosselló, 223, 3r, amb unes 
condicions econòmiques acceptables i espai suficient: una sala de conferències, una junta, 
una secretaria i unes sales per a reunions. Al mateix edifici hi ha altres institucions, però 
cadascuna du a terme la seva activitat amb total independència.  

En una acta del 3 de juliol de 1980 hi ha recollit el punt següent: 

“Un assumpte que ens ha preocupat des del començament ha sigut 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 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.” 

 

3. TERCERA SEU: Plaça d’Urquinaona, 11, 2-2: any 19 86 fins al dia d’avui  

El curs 1986-1987 és nomenat secretari general el P. Genís Samper, escolapi, que als 
objectius prioritaris del curs va haver d’afegir-ne un altre: el de la recerca i canvi de local de 
la seu de l’URC per tancar-se per enderrocament el que s’estava utilitzant des de la 
fundació de l’URC, al carrer del Rosselló. Al febrer es van inaugurar els nous locals de 
l’URC a la plaça d’Urquinaona, 11. Van assistir a la inauguració els secretaris generals de 
CONFER i s’hi va reservar un despatx per a FERS i un altre per a SERAS-Catalunya. Els 
cursos i jornades tenen lloc a altres locals llogats. 
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NUEVA SEDE DE LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

La URC ha estrenado nueva sede. 
Está situada en la plaza 
Urquinaona, 11, 2º 2ª – 08010 
Barcelona. Teléfono 302 42 67. 
Son unos locales más espaciosos y 
claros que los que tenía y están 
situados en uno de los lugares més 
céntricos de Barcelona y, por lo 
mismo, con buenas 
comunicaciones. El Centro de Vida 
Religiosa y Espiritualidad de la 
URC (CEVRE), comparte las 
oficinas de la URC. La FER y 
SERAS tienen también aquí sus 
respectivas sedes en Cataluña. 

La inauguración tuvo lugar el día 9 
de marzo, a las 6 de la tarde. Los Secretarios Generales de las CONFER masculina y 
femenina tuvieron el detalle de venir de Madrid para asistir a la misma, en nombre de los 
Presidentes y del suyo propio. En el momento de la inauguración se encontraban en los 
nuevos locales un grupo de provinciales y de personas significativas. Se cantó el Ubi 
Caritas en catalán, se leyó un fragmento de la Sagrada Escritura, se hicieron preces y se 
terminó con el Ecce quam bonum. A continuación se compartió alegremente un refrigerio y 
hasta las 8 fueron pasando por la nueva sede un buen número de personas interesadas en 
conocerla y en participar del gozo de la URC y su Centro de Vida Religiosa y Espiritualidad. 

La URC espera desde aquí poder ir intensificando y ampliando sus actividades en bien de 
la Vida Religiosa y de la Iglesia en general. 

 
 

Benedicció de l’escultura a sant Francesc Coll a Mo ntserrat 
 

Més de mig miler de persones s’apleguen a Montserra t per homenatjar el pare Coll  
Dominiques de tot el país assisteixen a la benedicció del monòlit que commemora la 
canonització de Francesc Coll. 
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Carmina Oliveres  -Montserrat -  regió7.cat » Bages   
Més de mig miler de persones, la majoria germanes dominiques de tot Catalunya, van assistir 
el diumenge 9 de maig a Montserrat a la benedicció de l'escultura dedicada a Sant Francesc 
Coll (Gombrèn 1812-Vic 1875). El monòlit, que s'ha ubicat al camí de Sant Miquel, 
commemora la canonització del que era conegut com a pare Coll, fundador de les Dominiques 
de l'Anunciata i vicari de les parròquies d'Artés i de Moià. 
 
A quarts d'una del migdia, l'estret camí de Sant Miquel es va fer intransitable per la munió de 
persones que, de mica en mica, arribaven a l'altura del monòlit per assistir a la benedicció. 
Enmig d'algun turista despistat, la germana Maria Isabel Andrés, primera provincial, va 
destacar en el seu discurs "l'alegria" que ha suposat per a la comunitat de les dominiques que 
el papa Benet XVI fes sant el pare Coll l'octubre passat. 
 
"Som aquí per homenatjar sant Francesc Coll. Volem que les seves petjades no s'oblidin, que 
tothom que passi per aquí conegui el pare Coll", va dir la germana Maria Isabel, que també va 
destacar el fet que el predicador va donar "confiança a la dona" i la va col·locar com a "puntal 
de la família". 
 
Després del parlament, el pare Ignasi Foses va beneir l'escultura. El monòlit, que pesa tres 
tones i fa 2,30 metres d'alçada, és fet de travertí romà i és obra de l'escultor Francesc Carulla. 
Els presents van acomiadar l'acte tot cantant la cançó del pare Coll, que, un cop acabada, va 
arrancar aplaudiments i també va fer escapar alguna llàgrima.  
 
La jornada, que s'havia iniciat a les onze del matí amb una missa conventual al Monestir de 
Montserrat, va finalitzar a Manresa, on va tenir lloc un gran dinar de germanor que va reunir 
més de 300 persones. 
 

Ramon Rúbies, marista: “Per a nosaltres és una preo cupació conèixer els 
problemes reals dels joves” 

 

Conèixer la congregació dels 
maristes, amb Ramon Rúbies  

Catalunyareligio.cat - 09.05.2010  
 
Ramon Rúbies és germà marista. Va 
néixer a Balaguer (La Noguera) l’any 
1973. L’any 1992 va fer la Primera 
Professió com a germà marista i l’any 
1999 va fer la Professió Perpètua. 
Com a germà marista ha estat en 
diferents comunitats. Va començar a 
les Avellanes (Lleida). Després a 
Alcalá de Henares (Madrid), on va 
estudiar COU i els dos primers anys 
de biologia. Va acabar la llicenciatura 

a la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre vivia a la comunitat de Rubí. Després va 
passar a viure a la comunitat de Sants amb els germans joves i va col·laborar amb l’Escola 
Sants Les Corts com a tutor de secundària. Al cap d’un temps va anar a la comunitat de 
Bonavista (Tarragona). Va dedicar dos anys i mig a estudiar la Llicenciatura de Teologia 
(especialitat Pastoral Juvenil) per la Universitat Salesiana de Roma. En acabar va viure uns 
mesos a la comunitat de Sabadell i des de fa quatre anys està a l’equip de pastoral del Servei 
d’Obres Maristes de Catalunya. 
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“Per a nosaltres és una preocupació conèixer els pr oblemes reals dels joves i donar-los 
una resposta evangèlica” 
Els germans maristes, com la resta de congregacions, van néixer davant d’una necessitat 
concreta: la manca d’escoles i mestres en els pobles rurals francesos i la gran ignorància que 
existia. El germà Rúbies explica que, des de la seva creació, els maristes sempre s’han 
dedicat a  l’educació, l’escoltisme i la pastoral juvenil. Però les necessitats van canviant amb el 
temps i, encara que els maristes es mantinguin en l’aspecte de l’educació, van obrint nous 
horitzons. Actualment, també s’ocupen de temes més socials i és per aquest motiu que tenen 
centres oberts i pisos assistits en diferents ciutats del territori català. Un total de set centres 
socials i nou escoles. Davant la necessitat social, el que els maristes volen és centrar-se en 
els joves i infants més desatesos, en altres àmbits a banda de l’escolar. 
Al món, hi ha quatre mil maristes amb presència a 78 països, especialment a l’Amèrica 
Llatina. Avui dia, però, per la situació globalitzadora i l’emergència d’alguns països, els 
germans maristes s’estan fent cada cop més presents en el continent africà i a l’Àsia.  El 
germà Rúbies explica que “la nostra missió és educadora allà on anem. El que volem és 
formar bons cristians i bons ciutadans”. Es consideren una congregació moderna. Afirmen que 
van ser fundats per fer, per la missió. “Vivim en funció de la missió: evangelitzar mitjançant 
l’educació”, assegura convençut Ramon Rúbies. 
Als maristes se’ls anomenen germans perquè una característica singular d’aquesta 
congregació és que els seus membres no estan ordenats i, per tant, no poden “celebrar la 
missa”. Més enllà d’aquest fet, Rúbies defineix el concepte de germans com “aquell que té un 
estil de vida familiar, senzill... És el nostre tarannà, som gent de casa”. 
  
Presència laica  
Un altre dels trets principals d’aquesta congregació és que compten molt amb la presència de 
laics. “Treballem amb molts laics que se senten cridats a viure el carisma de Marcel·lí 
Champagnat, fundador dels Maristes”, diu Rúbies. Davant la realitat que la presència marista 
a Europa s’està envellint, hi ha alguns aspectes que donen esperança, com l’existència de 
laics que prenen el relleu i el fet de poder adaptar les estructures de la missió marista al fet 
que no tots siguin germans. El germà Rúbies creu profundament que “ens hem d’adaptar als 
signes dels temps, si no, tot quedarà carrincló. La història pesa sobre nosaltres, però ens hem 
d’adaptar a la nova realitat. Dins l’Església hi ha tendències que acaben fent mal”. 
 
La visió de l’Església 
Els Maristes tenen a Roma la casa general i Emili Turú és el superior. Ell és qui està en 
contacte amb la Santa Seu. Segons Rúbies, “la jerarquia eclesial està allunyada dels joves i 
els joves de l’Església. És com un divorci.” A més a més, creu que els mitjans de comunicació 
ho posen difícil perquè els joves entenguin l’Església. “Els joves busquen el sentit de la vida, 
busquen paraules que els puguin omplir i és una llàstima, perquè l’Església queda 
mediatitzada i allunyada”.  Aquest fet preocupa 
Rúbies perquè creu sincerament que l’Evangeli 
pot donar resposta als dubtes dels joves i els 
mitjans els allunyen de l’Església. “Per a 
nosaltres és una preocupació conèixer els 
problemes reals dels joves i donar-los una 
resposta evangèlica”. 
 
Les escoles maristes  
El treball en xarxa de l’Escola Cristiana a 
Catalunya és important i funciona bé. No obstant 
això, cada congregació té unes especificitats 
que la caracteritzen. Per exemple, els principals 



 11 

matisos dels maristes són, en primer lloc, prioritat pels més desatesos dins l’escola. “No ens fa 
mandra que puguin entrar immigrants i atendre’ls com cal”, assegura Rúbies. D’altra banda, 
treballen molt profundament la familiaritat entre alumnes i professors, ja que és molt important 
per als maristes, fer de l’escola un projecte de tots. Finalment, i molt relacionat amb aquest 
últim aspecte, es troba el fet de potenciar les relacions entre alumnes i professors. 
 
Els maristes viuen en comunitat 
“Ens organitzem al servei de la missió: escola, obra social... Hi ha un superior que ens 
administra”, explica el germà Rúbies. Habitualment, en la comunitat on viu el Ramon, 
composta per cinc germans, es troben al matí per fer una pregària i també s’intenten trobar als 
àpats. Al vespre, tornen a reunir-se per pregar. “La nostra missió ens obliga a estar moltes 
hores fora de casa i, per això, a la meva comunitat hi ha una persona que ens fa la compra i 
ens cuina”, explica el Ramon. Pel que fa a la qüestió econòmica, tot el que guanyen els 
membres de cada comunitat va a un mateix sac i fan un vot de pobresa. 
L’experiència del germà Rúbies  
La relació amb els maristes li ve de molt petit. El Ramon és nascut a Balaguer i allà es troba el 
que ell anomena la casa mare dels maristes. “Jo anava a una escola pública i allà hi havia un 
vincle important amb els maristes. El jovent marista feia moltes activitats a Balaguer i els meus 
pares també hi estaven molt relacionats”. Així doncs, a la família del Ramon no els va 
sorprendre gaire aquesta decisió perquè d’alguna manera hi va participar. “Em van proposar 
estudiar el BUP al seminari marista de les Avellanes. Als 17 anys vaig decidir fer el noviciat i 
als 19 vaig fer els vots”. El germà Rúbies ho va tenir molt clar des de molt jove i continua 
convençut d’aquesta decisió personal i professional. 
 

El jesuïta Enric Puig, coordinador de la visita del  Papa a Barcelona 
 

Seran els 10 encarregats que el dia 7 de novembre t ot 
estigui a punt 
Catalunyareligio.cat - 10.05.2010  
 

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach, ha nomenat el jesuïta Enric Puig Jofra 
coordinador de la visita apostòlica de Benet XVI a 
Barcelona per consagrar el Temple de la Sagrada 
Família. La comissió encarregada de la preparació de la 
visita apostòlica del Papa està presidida pel cardenal 
Martínez Sistach i integrada per Sebastià Taltavull, bisbe 
auxiliar de Barcelona; Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de 
Barcelona; el Pare Enric Puig, jesuïta i coordinador de la 

visita; Mossèn Joan Galtés, vicari episcopal de Barcelona; Mossèn Sergi Gordo, secretari 
general de l’Arquebisbat; Mossèn Antoni Matabosch, delegat diocesà d’Economia; Mossèn 
Jordi Piquer, delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social; Maria Dolors Villas, membre 
de la Secretaria general de l’Arquebisbat, i Mini Obiols, membre de la Delegació diocesana 
d’Economia. 
 

El cardenal ha confiat aquesta responsabilitat a nou persones vinculades des fa anys al treball 
de l’arxidiòcesi de Barcelona. Formarà part de la comissió l'actual bisbe auxiliar i l'èmèrit Pere 
Tena, liturgista i coneixedor del món vaticà, ja que abans d’arribar a Barcelona va ser 
sotssecretari de la Congregació per al Culte, que serà un bon interlocutor amb els 
responsables de les cerimònies del Papa. És nomenat coordinador de la visita el jesuïta Enric 
Puig, actual secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i que va ser 
secretari canceller de l’arquebisbat al costat de Joan Carrera. La comissió també inclou tres 
persones de l’actual govern episcopal (un dels quatre vicaris episcopal, el secretari canceller i 
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el delegat d’economia i president de la Fundació 
Joan Maragall, Antoni Matabosch) i el 
responsable de comunicació del bisbat.  Entre 
les dues dones que formaran part de la comissió 
hi ha Maria Dolors Villas, que va ser una de les 
responsables de l’organització del Concili 
Provincial Tarraconense de 1995. 
 

D'altra banda, el cardenal Martínez Sistach, 
convidat pels bisbes de la Conferència Episcopal 
Portuguesa, acompanyarà el Papa en el viatge a 
Portugal que Benet XVI realitzarà de l’11 al 14 
de maig. 
 
 

L’Escola Cintra ens informa 
 

 
Són moltes les novetats d’aquest nou curs. L’absència del Joan Lluís és la més sentida i a la 
qual tot el claustre de professors, els alumnes i els voluntaris hem fet front, des del primer dia, 
amb un sentit de responsabilitat que ha estat el major homenatge que podíem fer al nostre 
estimat capdavanter, des de les primeries d’aquesta Escola Cintra. 
Enguany, en les noves aules estrenades, hem vist tot 
l’afany que va posar en aquest afer per tal que poguéssim 
gaudir d’aquesta “terra promesa” que ell, com Moisès, no 
va poder gaudir. Disposar de més espais i d’una estructura 
docent més adient a les necessitats d’una escola s’ha 
notat en tots els aspectes, des de la disciplina necessària 
per al bon funcionament de les classes com per facilitar les 
diferents tasques que es porten a terme: sala de 
professors, secretaria, aula de plàstica, aula d’informàtica, 
departaments, tutories, etc.  
Últimament s’ha portat a terme l’enderrocament de la 
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fàbrica del costat de les cargoleres que formen l’Escola Cintra i ha quedat un espai buit que 
serà el pati per als esbarjos dels alumnes, una vegada estigui condicionat. 
 

Una ajuda indispensable 
Laia Piñol ha reforçat el quadre de personal administratiu del 
centre. La tasca que portava a terme Joan Lluís a l’escola 
abraçava moltes necessitats. Són moltes les coses que dia rere 
dia surten en un centre educatiu i que no són competència dels 
professors ni del director, per això, algunes d’aquestes tasques 
les porta a terme Laia Piñol juntament amb Consuelo Valín, 
meravellosa secretària des de gairebé els començaments de 
Cintra. 

 
Convivència amb l’Escolania de Montserrat 
El 20 de gener del 2010, l'Escolania de Montserrat va anar al Raval a visitar Cintra. Ja fa un 
temps que l'Escolania fa intercanvis molt enriquidors amb la nostra escola. Van jugar un partit 
de futbol i van gaudir de l’amistat i d’una diada de festa. 

Cintra 48, abril 2010 
 

Monestir de Muntanya: Enviny 
 

Enviny, poblet de vuit habitants, està situat al cor dels 
Pirineus.  
Veure  com es vesteix la natura passejant pels seus 
claustres 
Escoltar  la música callada, la soledat sonora, aquesta 
veu interior que ens posa en moviment 
Contemplar  el llibre sagrat de la creació: musa de 
poetes i saviesa de camperoles 
Mn. Josep Escales. Vegeu: www.monestirmuntanya.es 

 

Anunciadors de l’Evangeli en el món digital 
 

Missatge dels Bisbes de la Comissió Episcopal de Mi tjans de Comunicació Social 
07/05/2010  
 
1. Celebrant l’Any Sacerdotal, amb motiu del 150è aniversari de la mort de Sant Joan Maria 
Vianney, el Papa Benet XVI ha volgut dedicar la 44a Jornada Mundial de les Comunicacions 
Socials del proper dia 16 de maig de 2010 a reflexionar sobre “El sacerdot i la pastoral en el 
món digital. Els nous mitjans al servei de la Paraula”. Amb aquest lema el Sant Pare vol 
destacar la gran missió que té el sacerdot en el nou món de les comunicacions socials que 
han sorgit de les modernes tecnologies, fins al punt de crear un nou àmbit per a les relacions 
humanes, amb una influència molt important en la vida de les persones i de la societat 
contemporània sencera. 
 
Els nous mitjans, al servei de la Paraula 
 

2. Es tracta d’un nou escenari on el sacerdot està cridat a exercir el seu ministeri, la principal 
tasca del qual és “anunciar Crist, la Paraula de Déu feta carn, i comunicar la multiforme gràcia 
divina que ens salva mitjançant els Sagraments”. En l’actualitat els sacerdots han de dur a 
terme aquesta tasca pastoral amb l’ajuda de les noves tecnologies digitals, especialment 
Internet, considerant aquests moderns recursos com a noves oportunitats per a la missió 
evangelitzadora que constitueix la pròpia raó de ser de l’Església. Així ho entén també el Papa 
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Benet XVI quan afirma en el seu Missatge que el món digital constitueix una gran oportunitat 
ja que els “sacerdots han d’anunciar l’Evangeli valent-se no només dels mitjans tradicionals, 
sinó també dels que aporta la nova generació de mitjans audiovisuals (foto, vídeo, 
animacions, blocs, llocs web), ocasions inèdites de diàleg i instruments útils per a 
l’evangelització i la catequesi”. 
 

3. En aquesta mateixa línia i desitjant que els mitjans de comunicació gaudeixin de la major 
consideració en la nostra tasca pastoral ordinària en les diòcesis, parròquies i altres 
comunitats, animem els sacerdots i els fidels, especialment els pares, educadors i catequistes, 
en particular els més joves i “nadius” de la Xarxa, a endinsar-se per aquests nous camins del 
“món digital”, posant, amb creativitat i audàcia apostòlica, totes les noves tecnologies de la 
comunicació al servei de l’anunci de Jesucrist. “La Paraula podrà així –com assenyala el 
Papa– navegar mar endins envers els nombrosos encreuaments que crea l’atapeïda xarxa 
d’autopistes del ciberespai, i afirmar el dret de ciutadania de Déu en cada època, perquè Ell 
pugui avançar a través de les noves formes de comunicació pels carrers de les ciutats i aturar-
se davant els llindars de les cases i dels cors i dir de nou: “Mira, sóc a la porta i truco. Si algú 
escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i menjaré amb ell, i ell amb mi” (Ap 3, 
20)”. 

 

4. Per assolir aquest objectiu apostòlic d’un major 
espai per a Déu en la societat actual, treballem 
també per aconseguir, al seu torn, un major espai 
per als mitjans en la pròpia Església, a escala 
nacional, diocesana i parroquial. L’evangelització 
de la cultura actual, essencialment mediàtica, 
passa per aquesta exigència necessària a la qual 
no n’hi ha prou de respondre amb amables 
consideracions teòriques sobre els mitjans, sinó 
sobretot amb un major esforç pràctic en projectes i 
realitzacions, amb la imprescindible i generosa 
aportació econòmica dels fidels, que han de veure 
també en aquesta tasca pastoral el deure 
d’“ajudar l’Església en les seves necessitats”. 
 

 5. Aquesta obstinació exigeix entre nosaltres més 
atenció a la dimensió formativa en comunicació 

social dels qui han de ser o són ja predicadors de la Paraula de Déu, i el mateix caldria dir 
dels educadors i catequistes, el bagatge formatiu dels quals hauria d’incloure aquesta matèria 
específica amb entitat pròpia. Se’ns demana avui a tots una nova oratòria per transmetre 
adequadament la Paraula de Déu als homes i dones de la nostra cultura mediàtica, a més de 
la imprescindible ajuda de l’Esperit Sant i una sòlida espiritualitat i formació teològica. 
Encoratgem a participar en els cursos i mitjans formatius en comunicació que l’Església 
ofereix a sacerdots, seminaristes i fidels. 
 
Posar “ànima” en el món digital 
 

6. Aquesta visió positiva del món de les comunicacions, hereva i deutora del Concili Vaticà II, 
no significa, segons el mateix esperit del Decret Inter Mirifica, renunciar a la necessària 
responsabilitat i al sentit crític que –com a usuaris destinataris i emissors– han de tenir els 
sacerdots i s’ha d’inculcar també a la resta de fidels mitjançant la deguda formació moral de la 
doctrina de l’Església. 
 

Hem de ser conscients que les innovacions tecnològiques suposen també canvis de valors. 
Això ha passat sempre, i ara es nota en components essencials del que és humà. Així, una de 
les paradoxes de l’actual societat de la informació rau en el fet que és precisament la veritat 
mateixa la que s’ha tornat per a molts impossible, amb el que això suposa de carències per a 
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la transmissió de la fe cristiana. És més, constatem que un inadequat i abusiu ús dels 
moderns mitjans està produint, especialment en els més joves, la pèrdua d’interioritat que 
porta a ignorar la dimensió espiritual i transcendent de la persona, així com la propagació del 
contacte superficial que dificulta la trobada personal i relacional, sobretot en la família, amb 
una predominant tendència a l’anonimat, a l’espectacle i a l’excitació dels sentiments, així com 
a la substitució de la veritat per l’opinió en un creixent relativisme. 
 

7. Valorem els efectes benèfics i els recursos que les noves tecnologies de la comunicació 
suposen per a la pastoral de l’Església i el progrés humà, i animem al seu ús personal i 
pastoral en les comunitats cristianes, com ho fan els documents Església i Internet i Ètica a 
Internet, però alhora ens hem de posar en guàrdia davant els efectes negatius que es puguin 
produir des del punt de vista antropològic, ètic i educatiu, per part de les noves tecnologies de 
la comunicació si no s’usen adequadament per emissors i receptors. 
 

8. Ja que ens trobem en l’Any Sacerdotal i en aquesta Jornada de les Comunicacions Socials 
té un protagonisme especial el sacerdot, no podem deixar de fer una clara denúncia de la 
parcialitat amb què és tractada amb freqüència la figura i missió del sacerdot en molts mitjans 
de comunicació en què, faltant a la veritat i tan injustament, es generalitza sobre la immensa 
majoria del clergat la sospita de comportaments immorals i delictius d’una minoria infidel de 
sacerdots i religiosos. Tots lamentem amb molt de dolor el dany produït, alhora que ens 
solidaritzem amb les víctimes, a les quals s’ha d’acompanyar amb més caritat i justícia. 
L’heroica i fidel trajectòria de santedat i entrega als altres de la immensa majoria dels més de 
quatre-cents mil sacerdots d’avui, així com dels que els han precedit, molts dels quals són a la 
glòria dels altars, no pot quedar enfosquida i relegada avui a les pàgines de successos per 
alguns mitjans, quan no és ridiculitzada en sèries de ficció. No volem un tracte privilegiat o de 
favor, sinó la veritat i la justícia: la de donar a cadascú el que és seu també en la informació. 
 

  
 

9. Es tracta de salvaguardar en tot la dignitat i els drets de l’ésser humà i la recerca del bé 
comú. Per això, el Papa Benet XVI ens convida a dur a terme en el món digital de la 
comunicació una verdadera diaconia de la cultura: “Sense temors volem endinsar-nos en el 
mar digital, afrontant la navegació oberta amb la mateixa passió que des de fa dos mil anys 
governa la barca de l’Església. Més que pels recursos tècnics, encara necessaris, volem 
qualificar-nos per habitar aquest univers amb un cor creient, que contribueixi a donar una 
ànima a l’ininterromput flux comunicatiu de la xarxa. Aquesta és la nostra missió, la missió 
irrenunciable de l’Església: la tasca de cada creient que treballa en els mitjans de comunicació 
és aplanar el camí a noves trobades, assegurant sempre la qualitat del contacte humà i 
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l’atenció a les persones i a les seves veritables necessitats espirituals; oferint als homes que 
viuen en aquest temps 'digital' els signes necessaris per reconèixer el Senyor". 
 

Demanem als comunicadors cristians que segueixin posant “ànima” en el món dels mitjans 
amb vocació i treball, realitzats amb professionalitat i esperit de servei a favor de les persones 
i de la societat sencera, al mateix temps que amb coherència envers la seva identitat cristiana. 
A ells adrecem de manera especial la nostra proximitat, agraïment i estima per la labor que 
desenvolupen juntament amb els seus companys de professió, per a qui també tenim en 
aquesta Jornada un record agraït. 
 
Un periodista als altars: el nou beat Manuel Lozano  “Lolo” 
 

10. A tots us posem sota la protecció i exemple del periodista espanyol Manuel Lozano 
Garrido, primer Premi ¡Bravo! de Premsa el 1971, que serà beatificat, si Déu ho vol, la tarda 
del pròxim dia 12 de juny a Linares (Jaén), en una solemne celebració 
religiosa a la qual convidem especialment els periodistes espanyols.  
 

 “Lolo”, com era conegut Manuel Lozano, va destacar com a gran 
comunicador cristià, anunciant Jesucrist a través dels mitjans. La seva 
obligada prostració per malaltia en el llit del dolor no li va impedir 
realitzar aquest projecte, sinó que el va reforçar amb la credibilitat que 
per a l’anunci cristià aporta la seva vivència personal de la identificació 
amb Crist sofrent. A això va unir el nou beat una extraordinària 
capacitat de vida contemplativa que feia que en els seus escrits 
periodístics i llibres sempre reflectís no només la veritat dels fets, sinó 
també la veritat de l’home, a imatge de Jesucrist. Es va entossudir 
també en la fundació d’iniciatives apostòliques per ajudar, amb l’oració 
i el sacrifici, l’evangelització dels mitjans de comunicació i els seus professionals, a cada un 
dels quals aconsellava: “Treballa el pa de la neta informació, amb la sal de l’estil i el llevat de 
l’etern, i serveix-la trossejada per l’interès, però no usurpis a l’home el goig d’assaborir, jutjar i 
assimilar” . 
 

En definitiva, la seva trajectòria santa exemplifica l’assoliment dels reptes que ens marquem i 
pels quals preguem en aquesta Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, i en la qual 
invoquem de cor per a tots l’ajuda i benedicció del Bon Déu. 
 
+ Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida i President 
+ Juan del Río Martín, Arquebisbe Castrense d’Espanya 
+ Joan-Enric Vives Sicília, Arquebisbe d’Urgell 
+ Antonio Montero Moreno, Arquebisbe emèrit de Mèrida-Badajoz 
+ Ginés García Beltrán, Bisbe de Guadix 
+ Raúl Berzosa Martínez, Bisbe auxiliar d’Oviedo 
+ Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona 
 

Festa de Maria Auxiliadora 
 

El Tibidabo  - El dia 15 de maig, a les 21.30 hores, celebració eucarística. A les 22 hores, 
tradicional Processó de Maria Auxiliadora pel cim del Tibidabo. 
 

Salesians de Rocafort , enguany recordem que en fa 50 que en el nostre Santuari funciona 
l'ORGUE de TUBS en l'animació litúrgica i en l'expressió artística. És per això que en el marc 
de les festes de Maria Auxiliadora tindrà lloc el Concert del Cinquantenari que s’anuncia, a 
càrrec del professor catedràtic del Conservatori de Liceu JOSEP MAS I BONET, i d'un dels 
seus deixebles ja professor d'orgue i piano, antic alumne de Ripoll i actualment perfeccionant-
se a Alemanya, l'EUDALD DANTI I ROURE. Un Concert per fruir. 
Dia 22 de maig, a les 6 de la tarda, c) Sepúlveda, 68 - Barcelona 
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Presència dels germans de Taizé a Catalunya 
 

L’organització de l’Aplec de l’Esperit de Terrassa (22 de maig de 
2010) ha convidat la comunitat de Taizé a fer-s’hi presents en un 
espai de pregària dins del mateix Aplec. Hi participaran dos 
germans (Cristian i Mikel). La setmana anterior passaran per 
diferents ciutats de Catalunya.  
 
Us passem el programa provisional dels llocs on estaran perquè, 
si ho voleu, pugueu assistir-hi: 
 
16/05 Barcelona Oración + Reflexión Iglesia Sagrat Cor,  
c/ Casp 25, Barcelona 20.30 
17/05 Tortosa Oración + Encuentro 20.00 

18/05 Tarragona Actividad con las escuelas diocesanas 12.00 Oración + Encuentro Iglesia 
Carmelitas 19.00 
19/05 Lleida Oración + Encuentro Iglesia de los Jesuitas 20.00 
19/05 Sabadell Oración + Encuentro 20.30 
21/05 Manresa Oración + Encuentro Convent de Santa Clara, c/ Nou de Santa Clara 
21/05 Girona Oración + Encuentro 
22/05 Terrassa Aplec de l’Esperit Iglesia Sagrada Familia 10.00 
24/05 Vic Oración + Encuentro Casa d’Espiritualitat Claret, Rambla Sant Domènec 5 Vic 21.00 

 

Estació d’Enllaç: La creu ens dóna VIDA 
 

Estació d’Enllaç i escola de 
pregària entorn de la Creu de 
la JMJ.  
Divendres, 14 de maig, a les 
22h, a Santa Maria del Mar.  
Després de la vetlla de 
pregària actuaran Glenda i 
Kairoi 
 

 

Mapa actualitzat de centres de culte de les religio ns presents a Catalunya 
 
L’11 de maig, al Palau de la Generalitat, a Barcelona, el vicepresident del Govern, l’Hble. Sr. 
Josep-Lluís Carod-Rovira, acompanyat de la Sra. Montserrat Coll, directora general d’Afers 
Religiosos, va presentar el mapa actualitzat dels centres de culte de les religions presents a 
Catalunya. 
 
La Sra. Coll va explicar l’interès del Govern de la Generalitat per conèixer la realitat religiosa 
del país, a fi d’afavorir el dret a la llibertat religiosa i el respecte mutu entre totes les 
creences. Per això, va encarregar un estudi sobre les minories religioses a Catalunya a un 
equip de sociòlegs de l’ISOR (Investigacions en Sociologia de la Religió), vinculat a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i dirigit pel catedràtic Joan Estruch. L’estudi, titulat  “Les 
altres religions”, va ser publicat el desembre del 2004 i no incloïa cap dada referent a la 
religió catòlica, majoritària a Catalunya. 
 
L’any 2007, la Generalitat va presentar, per primera vegada, el mapa de centres de culte de 
totes les religions presents a Catalunya, incloent-hi també la religió catòlica, però indicant 
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només bàsicament el nombre de parròquies. Això explica que, en la segona actualització 
presentada ara, el nombre total de centres de culte de la religió catòlica en el territori català 
sigui de 6.729, en dades facilitades per les deu diòcesis catalanes. La seva distribució és la 
següent: 

Arquebisbat de Barcelona: 965  
Arquebisbat de Tarragona: 536 
Bisbat de Girona: 934 
Bisbat de Lleida: 364 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: 
284 
Bisbat de Solsona: 537 
Bisbat de Terrassa: 410 
Bisbat de Tortosa: 211 
Bisbat d’Urgell: 1.228 
Bisbat de Vic: 1.260 

 
Amb relació a les altres religions presents a 
Catalunya, el nombre de centres de culte és: 
Esglésies Evangèliques, 600; Islam, 195; 
Testimonis de Jehovà, 131; Budisme, 55; 
Hinduisme, 34; Esglésies ortodoxes, 30; 
Església adventista del setè dia, 20; Església 
de Jesucrist dels Sants dels darrers dies, 14; 
Fe Bahà’í, 11; Sikhisme, 9; Taoisme, 6; 
Judaisme, 4; altres, 13. 
La Sra. Coll va agrair a totes les confessions 
religioses la col·laboració i ajut que li havien 
prestat en la seva labor. 
 
Per part seva, el Sr. Carod-Rovira va pronunciar una conferència sobre el model català de 
laïcitat, entesa com a respecte a totes les opcions religioses i de pensament i com a principi 
integrador i marc comú de convivència. Va fer també referència a la Llei dels centres de 
culte, aprovada pel Parlament de Catalunya el juliol del 2009, que pretén regular els centres 
de culte de les distintes religions en termes de neutralitat i amb la finalitat de facilitar 
l’exercici del culte i de preservar la seguretat i la salubritat dels locals i els drets fonamentals 
de tots els ciutadans relatius a l’ordre públic, sense causar problemes als centres de culte 
que ja presten els seus serveis sense dificultats. 
 
El Sr. Carod-Rovira va subratllar la bona sintonia i respecte existent entre les religions 
presents a Catalunya i les correctes relacions amb el Govern de la Generalitat i com, tot 
això, enforteix uns valors que caracteritzen l’espai comú de la societat catalana: la 
convivència, el respecte a la pluralitat i la igualtat en els drets democràtics. 
 
En aquest acte de presentació del mapa actualitzat dels centres de culte hi havia 
representants de les distintes religions. Per part de l’Església catòlica, Mons. Joan-Enric 
Vives, Arquebisbe-Bisbe d’Urgell, Copríncep d’Andorra i secretari de la Conferència 
Episcopal Tarraconense; Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar de Barcelona, que 
representava al Cardenal Arquebisbe; Mons. Miquel Barbarà, que representava l’Arquebisbe 
de Tarragona, i altres representants d’institucions religioses, com el degà de la Facultat de 
Teologia de Catalunya. 
 

Gabinet d'Informació de l'Església a Catalunya 
Barcelona, 12 de maig de 2010 
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Racó de lectura  

� Vida Religiosa : “Arrancar un aplauso en comunidad”, “Los religiosos mayores, fuentes 
de sabiduría”, “Desafíos de la comunión”... Maig de 2010 

 

Durant els mesos d’abril i maig s’està llançant la nova col·lecció VITA CONSECRATA . La 
col·lecció està tenint una gran acollida. En una segona fase, seran enviats a totes les 
llibreries religioses d’Espanya  els 4 títols següents  de la col·lecció, dels quals donarem 
nota un a un al llarg d’aquesta setmana: 
5. La idolatría de las riquezas. Redescubrir la pobreza en tiempo de crisis, de José Cristo 
Rey García Paredes.  
6. Las Ocho montañas de la Vida Consagrada. Una espiritualidad para hoy,  de Joan 
Chittister . 
7. Vivir en Comunidad. Dinámicas de comunión para hoy, de Fabio Ciardi.  
8. ¿De verdad nos preocupa la formación permanente?, de Pedro Belderrain . 
 

L’experiència del silenci 
 

“Déu parla i l’home escolta.  Déu no és un déu 
mut. I l’home, en la mesura que entra en el 
silenci, pot escoltar la veu de Déu.”  

“El silenci de què estem parlant no consisteix a 
quedar-se callat, a no parlar. No és una 
absència ni tampoc una mera actitud passiva. 
Tampoc es tracta d’una actitud exterior, 
passatgera i momentània. És una cosa molt 
més rica, més profunda. És un estat harmònic 
de les nostres facultats, un estil interior i 
constant. És un silenci ric en presència que li 
obre l’ésser humà les portes de la comprensió 
de si mateix i ho disposa per acollir el do de la 

Para 
l’orella  
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reconciliació. És una disposició de l’esperit que e ns possibilita escoltar la veu de 
Déu, la nostra pròpia veu interior, els altres, aix í com el llenguatge de la creació.”  

Bussejant per Internet he trobat aquests textos que m’han fet reflexionar sobre el tema que 
ens ocupa en aquesta secció de “Para l’orella”. Recupera l’experiència del silenci, tasca no 
gens fàcil en un món com el nostre, millor dit, en una societat basada en una comunicació 
verbal, visual, a la qual se li omple la boca quan parla de la llibertat i autonomia personal 
com a estendard del seu temps. No sé si aquest ritme tan accelerat, aquest bombardeig 
d’informació, aquesta moltes vegades agressivitat en les formes, ens porta a acumular 
informació sense temps per processar-la. Quantes vegades allò que llegim o escoltem ens 
semblen idees allunyades de la realitat que vivim, però tot i així les fem nostres, sense 
temps per rumiar-les; al capdavall tot és passatger i el que avui és important demà potser 
només seran paraules escrites que algú llegeixi, però que ningú visqui. 

Però no és a això al que ens crida aquest Déu que parla i ens convida a l’escolta. Ens 
convida que el silenci ens envolti, penetri en el nostre interior, per despertar els nostres 
sentits, per aguditzar la nostra vista, oïda, olfacte, tacte..., perquè hem d’obrir-nos a 
l’experiència de veure i contemplar un Déu que es fa present en la creació, en les petiteses 
de cada dia, en un nen que neix, en un home que mor, en l’amor que abraça, en allò que 
separa... Ulls nets per a un cor reconciliat amb ell mateix i amb allò que fa mal. “Para 
l’orella” és alliberar d’allò que ens ensordeix i que ens impedeix sentir el suau so del vent 
que bressola les fulles, el so de l’aigua que gota a gota, sense pressa i a poc a poc, pot 
omplir des del recipient més gran, amb dues mans que s’ajunten, per oferir l'aigua que sacia 
la set, que vivifica el cos i l’ànima. 

És viure des de l’interior, abocats a la profunditat del nostre ésser on Ell espera; és saber 
callar quan l’ànima desperta, és parlar quan en la companyia de l’amor tot és quietud i tot és 
resposta. 

 Ana Mª Domene 
                                                                                        Germana Hospitalària del Sagrat Cor 

 

El Gmà. Josep Guiteras, nou Visitador del Sector La  Salle Catalunya 
 

Barcelona, Maig 2010  .- El passat diumenge 9 de maig a Madrid va tenir lloc el nomenament 
oficial del Germà Josep Guiteras i Llimona com a nou Visitador i Titular de les Obres i 
Comunitats del Sector a Catalunya. 
 

El nomenament, que s’emmarca en la nova estructura de la Institució a Espanya i Portugal 
amb la creació de l’anomenat Districte ARLEP per a tota aquesta zona geogràfica i per als 6 

Sectors que la formen, es va fer en presència del Gmà. Álvaro 
Rodríguez, superior general, de tres consellers generals i del 
secretari general de l’Institut. 
 

El Gmà. Josep Guiteras i Llimona va néixer a Manresa l’any 1946. 
És mestre i Llicenciat en Romàniques. Fou el primer germà de 
Catalunya a fer l’especialitat en Filologia Catalana (Universitat de 
Barcelona). Té també el Màster en “Gestió de la informació en 
entorns directius” (Universitat Ramon Llull).  
 

Ha prestat els seus serveis en obres lasal·lianes de Berga, 
Bonanova, la Seu d’Urgell i Girona. Durant 21 anys ha estat director i 
representant de la titularitat de diversos centres de Catalunya. Des 
de l’any 2002, ha estat el responsable de la Missió Educativa del 

Districte de Catalunya i, des de l’any 2003, és membre de la Junta de l’APSEC (Associació 
Professional Serveis Educatius de Catalunya) i vicepresident des del 2005. 
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La Salle a Catalunya té actualment 25 centres educatius, 22.000 alumnes i 1.500 educadors i 
educadores. 
 

Els Germans de les Escoles Cristianes “La Salle” tenen 320 anys d’història i 130 a Catalunya. 
Foren fundats al segle XVII per Sant Joan Baptista de La Salle.  
 

Al món hi ha, actualment, prop d’un milió d’alumnes, 80.000 educadors/es, gairebé 5.000 
germans i obres educatives en 82 països dels 5 continents.  
 

Per a més informació: comunicacio@lasalle.cat 
 

El portal papirològic DVCTVS ja és una realitat  
 

Les principals col·leccions de papirs dels fons de l’Estat, agrupades en un catàleg digital, fruit 
del conveni entre el CSIC, la UPF, els Jesuïtes i Montserrat 
 
El P. Josep M. Soler, el P. Francesc Casanovas, el Dr. Lluís Calvo (CSIC), el Dr. Alberto 
Nodar i el Dr. Josep Joan Moreso (UPF) presenten el projecte, que es pot consultar a 
www.dvctvs.upf.edu 
 

 Montserrat, 13 de maig de 2010. El portal de papirologia 
DVCTVS ja és una realitat. Arran del conveni de 
col·laboració signat a Montserrat el 26 de juny de 2009 
entre l’Abadia de Montserrat, la Companyia de Jesús a 
Catalunya, el Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
per mitjà del qual les quatre institucions es comprometien a 
desenvolupar un projecte d’investigació conjunt que tenia com a objectiu fer accessibles a la comunitat 
científica internacional i a la societat en general els fons documentals de les col·leccions 
papirològiques Roca-Puig i Palau Ribes, aquest migdia s’ha donat a conèixer el primer fruit. 
 

DVCTVS (National Papyrological Funds) és el portal de presentació de la totalitat dels fons papirològic 
de l’Estat espanyol: el projecte de recerca, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, es proposa 
incloure a la seva base de dades tot el material papirològic que de procedència pública o privada 
s’ofereixi per ser objecte de recerca. L’equip d’investigadors responsable d’aquest projecte posa a 
disposició de la comunitat científica nacional i internacional el material papirològic a través del portal 
(www.dvctvs.upf.edu): catalogació del material de les col·leccions registrada en un catàleg digital, 
creació d’imatges digitals de tots els documents. Si el document ha estat publicat, l’accés al material 
fotogràfic és públic i gratuït –sempre que el seu ús es limiti a l’estudi i a la docència. 
 

El projecte DVCTVS es troba en plena execució. El catàleg digital ja disposa d’un nombre 
considerable de registres que ja es pot utilitzar com a base de dades. Properament s’anirà incorporant 
la resta de materials, sempre en funció d’un saber i d’uns coneixements oberts a sectors de la societat 
encara més amplis. 
 

A la presentació del projecte DVCTVS, que ha tingut lloc a la Sala de Graus Albert Calsamiglia de 
l’Edifici Roger de Llúria de la Universitat Pompeu Fabra, hi ha pres part el rector de la UPF, Dr. Josep 
Joan Moreso; el P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler; el coordinador institucional del CSIC a 
Catalunya, Dr. Lluís Calvo; el Dr. Alberto Nodar, professor del Departament d’Humanitats de la UPF; i 
el P. Francesc Casanovas, director de l’Arxiu dels Jesuïtes de Catalunya. 
 

L’inici i el desenvolupament del projecte 
 

La col·lecció de papirs que el Dr. Ramon Roca-Puig va llegar a Montserrat demanava un llarg procés 
de catalogació, de restauració i d’estudi per tal de conèixer, de valorar i de difondre el contingut 
d’aquest patrimoni. Calia una dedicació qualificada, ja que els textos sobre papir o pergamí eren 
escrits en grec, en llatí, en copte i en hieràtic. Exigien, per tant, el treball de diferents especialistes. El 
primer contacte que Montserrat necessitava es va trobar en els conservadors del Museu Egipci de 
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Torí. Però la relació més pròxima i eficaç va ser la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) de Madrid i, concretament, dels membres del Departament de Filologia, començant per la Dra. 

Sofía Torallas Tovar, que va ser la primera 
intermediària, que es va convertir aviat en la 
Conservadora de la Col·lecció Roca-Puig. 
 

Seguidament es va formar una Comissió 
Científica internacional que va iniciar l’estudi 
i la publicació d’alguns textos grecs i coptes. 
Un treball que segueix amb plena vitalitat, 
amb la publicació d’un volum cada any. 
Aquesta col·laboració es va consolidar amb 
un conveni entre el CSIC i Montserrat. 
 

Una altra col·lecció de papirs molt important era ben coneguda en el nostre país: la Col·lecció Palau-
Ribes, obra del P. Josep O’Callagan. Després de la seva mort, i d’acord amb el P. Roca, bibliotecari 
de la Província catalana de la Companyia de Jesús, es va iniciar una relació entre les dues 
col·leccions amb el propòsit de no deixar estancat el fons Palau-Ribes. De fet, s’hi està treballant i 
segueix el treball d’investigació. N’és responsable el Prof. Alberto Nodar. La relació de treball entre el 
fons papirològic Roca-Puig i el de Palau-Ribes ja està ben orientada. Es tracta sempre de treball 
d’investigació i de recerca. Recentment la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, amb la 
intervenció del Prof. Alberto Nodar, ha obert una nova dimensió d’estudi que s’ha concretat en el 
projecte DVCTVS. 

 

“Vi nou, bots nous”  

Conferència de Sor Lucía Caram, dominica, a l’Auditori La Salle Gràcia, Plaça del Nord, 14, 
Barcelona, titulada: “Contagiar la fe als joves en una societat laica: Vi nou, bots nous...” 

 

Calendari del mes de maig: propers esdeveniments 
 

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: Germana 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) 
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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 

 


