
 

URC: el Concili Vaticà II i la vida religiosa 
 

Sens dubte que el Concili Vaticà II va marcar la vida religiosa tant en 
l’aspecte de vida com en el de missió. Les orientacions del Capítol VI 
de Lumen gentium i del decret Perfectae caritatis van ser 
immediatament acollides, i amb goig, i es van tenir molt presents en 
tots els capítols de renovació que van celebrar els instituts i les 
congregacions de vida consagrada. El Concili posa l’accent en els 
conceptes d’Església poble de Déu, en la fraternitat, com a eix de la 

vida consagrada, en la inculturació… Això va fer sorgir noves experiències, comunitats més 
petites, desplaçaments en llocs de la perifèria… Aquests canvis han estat profitosos per a la 
vida religiosa: van generar esperança i van donar un nou alè a la vida religiosa. Potser en 
alguns casos es van prendre decisions massa ràpides, sense reflexionar prou per què es feien 
i quines eren les conseqüències. Discernir el que és essencial de la forma com això es viu no 
sempre és fàcil i potser hem perdut elements importants pel fet de voler canviar la forma com 
es vivien o s’expressaven, la qual cosa era necessària.  
 

Mª Cristina Martínez, presidenta de l’URC 
 

Cardenal Martini: “Quan es té poder és fàcil deixar  d’escoltar” 
 

www.catalunyareligio.cat - El dimarts 8 de 
juny al vespre es va fer al Palau de 
Generalitat el lliurament del primer 
Memorial Cassià Just. L’estat de salut de 
Carlo Maria Martini, afectat pel pàrkinson, 
no li va permetre recollir el premi 
personalment. Martini va preparar un text 
d’agraïment on es presenta com un home 
que ha volgut fer de “pont entre la 
comunitat eclesial i la societat laica” i que 
“tenir la responsabilitat de la diòcesi de 
Milà em va fer prendre consciència que ser 
bisbe no m’eximia de ser ciutadà, sinó tot 

el contrari”. En el text que reproduïm a continuació Martini també explica que “quan es té 
poder és fàcil deixar d'escoltar. Un acaba creient que percep tot el que succeeix al seu 
entorn”. 
L’acte va estar presidit pel vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, i hi van 
intervenir l’expresident del Parlament de Catalunya, Joan Rigol, per glossar la figura de Cassià 
Just, i la pastora protestant i teòloga Nathalie Reverdin, que va reconèixer “com calvinista i 
pastoral protestant” la trajectòria del guardonat. (…) 
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 Aquest és el text del Cardenal Martini que va llegir en nom seu el provincial dels jesuïtes de 
Catalunya, Lluís Magriñà:  
“No puc més que començar expressant la meva gratitud per un reconeixement que no 
mereixo. 
Cadascú és fill de les seves circumstàncies. En les que jo he estat posat només he tractat de 
respondre, el millor que he pogut, retornant a la comunitat humana allò que d'ella mateixa 
havia rebut.  
Procuro eludir aquests tipus de reconeixements perquè s'haurien de donar també a tot ésser 
humà que tracta de respondre el millor que pot a la seva generació. A més no voldria que em 
diguessin en El Judici del darrer dia: "ja vas rebre el teu reconeixement" (cf. Mt 6,2).  
Les circumstàncies de la vida han fet que em trobés en un lloc de pont entre la comunitat 
eclesial i la societat laica. Potser d'una manera semblant a la que l'Abat Cassià Just li va tocar 
viure. Em complau agermanar-me amb ell mitjançant aquest memorial. Aquesta ha estat la 
meva funció en els últims gairebé trenta anys. 
Tenir la responsabilitat de la 
diòcesi de Milà em va fer prendre 
consciència que ser bisbe no 
m’eximia de ser ciutadà, sinó tot 
el contrari: la meva manera de 
ser ciutadà havia de ser com a 
bisbe. Però no per defensar els 
interessos de la meva comunitat 
privada, sinó per vetllar pels 
interessos de tots, a partir de la 
plataforma que tenia al meu 
abast. Això és precisament el 
que significa Episcopo: "El que 
mira amb perspectiva perquè 
s'arribi a la fita", la meta de tots. 
Al llarg de tots aquests anys he 
après a dialogar. L'entesa entre 
els humans passa sempre per 
saber escoltar l'altre. Sempre hi ha alguna cosa a aprendre en la postura del qui creiem el 
nostre adversari. He dialogat amb els més diversos interlocutors creient en el do que 
compartim tots com a humans: la capacitat de raonar i expressar les nostres creences o 
conviccions. Això ens iguala a tots i per això hem de vetllar cada dia perquè cada ésser humà 
sigui reconegut en la seva dignitat ineludible i irrepetible, i així tant de bo que jo pugui escoltar 
un dia la paraula del judici universal: "ho heu fet per mi..." (Mt 25,40).  
Quan es té poder és fàcil deixar d'escoltar. Un acaba creient que percep tot el que succeeix al 
seu entorn. Dialogar suposa anar a trobar l'altre en el mateix pla que l'altre es troba. Llavors 
s'obren espais de comprensió engendrats pel mateix acte del diàleg.  
M'hauria agradat haver pogut fer-me present i convertir aquest acte també en un diàleg. La 
meva edat i la meva malaltia no m'ho han permès. Però acceptant aquest reconeixement he 
pogut entrar una vegada més, per uns moments, en contacte amb vosaltres i amb la realitat 
catalana, que conec des de fa molts anys.  
Que el vostre reconeixement per la meva tasca sigui un estímul per a vosaltres i que pugueu 
emprendre una i altra vegada el diàleg en el si de la vostra comunitat humana, civil, política i 
religiosa, en aquesta pluralitat tan incòmoda com fecunda que ens ha tocat viure. 

 

Carlo Maria Martini , cardenal arquebisbe emèrit de Milà 
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Ángel Llana, nou superior general dels Germans de S ant Gabriel 
 

El Consell General dels Germans de Sant Gabriel ha elegit el G. Ángel Llana Obeso provincial 
de la Provincia d’Espanya per un període de tres anys (2010-2013). Pren el relleu que deixa el 
G. Alejandro Martínez Aguilar, que ha dirigit la Província durant un període de sis anys. 

 

El G. Ángel Llana va néixer a Celorio de Llanes (Astúries). Va pronunciar els 
primers vots a la Congregació dels Germans de Sant Gabriel el 1967. Tot i 
que la Congregació és de caràcter laïcal, alguns religiosos han estat 
ordenats sacerdots. El G. Ángel n’és un. La seva acció apostòlica s’ha 
desenvolupat, essencialment, a les escoles que la Institució té a Espanya, 
animant la Pastoral i impartint, principalment, l’ensenyament de la Religió. 
Va passar cinc anys de missioner a Bogotà (Colòmbia). Va exercir el càrrec 
de Provincial d’Espanya des de 1998 fins a 2004. 
 

Els Germans de Sant Gabriel són de fundació francesa. Formen part de la 
Família Montfortiana, juntament amb les Filles de la Saviesa i els Missioners de la Companyia 
de Maria. Sant Luis Mª Grignion de Montfort va néixer a Montfort-sur-Meu (Bretanya francesa) 
el 1673 i va morir a Saint-Laurent-sur-Sèvre (La Vendée) el 1716, és el seu fundador.  
 

El 1820, a punt de desaparèixer la branca masculina, agafa les regnes de la Institució el Pare 
Gabriel Deshayes, sacerdot diocesà d’Auray. Sota la seva direcció, els religiosos dedicats a 
l’educació creixen ràpidament en nombre i passen a formar un grup que, poc després de la 
seva mort, serien reconeguts pel govern francès amb el nom de Germans de la Instrucció 
Cristiana de Sant Gabriel, en honor al seu cofundador. 
 

Els Germans de Sant Gabriel van arribar a Espanya el 1903, exiliats per la llei de Combes. Es 
van instal·lar a Girona ciutat. Ara dirigeixen cinc escoles a Catalunya, un a Madrid i dos a la 
província de Burgos. Tenen també tres comunitats de missió: una a Lima (Perú) i dues a 
Medellín (Colòmbia). 

 

Reunió dels delegats episcopals de vida consagrada 
 

Els dies 2 i 3 de juny de 2010, dimecres i dijous, s’han reunit a la Casa d'Espiritualitat Maria 
Immaculada - Franciscanes dels Sagrats Cors, a TIANA, carrer Edith Llauradó, 22 (tel. 93 395 
41 11), els delegats episcopals de vida consagrada. 
 

   
 

Quatre punts d’interès: 

1. Diàleg sobre els temes propis referents a la vida consagrada, contemplativa i activa. 

2. El dia 2 de juny, de 17.30 a 20 h. s’ha visitat la Cartoixa: salutacions inicials, res de les 
primeres vespres del Corpus Christi, presentació del superior, visita guiada per un monjo 
començant per una xerrada a la Sala Capitular per parlar de l’historia de la Cartoixa, visita 
a l’església, la sagristia, els claustres, el cementiri i una habitació de monjos. El dia 3 de 
juny, a les 8.45 h, s’ha participat a la Cartoixa al rés de Tertia i a l’Eucaristia, seguida de la 
processó de Corpus pels claustres.  
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3. La Comissió Permanent de l’URC en ple ha 
participat en la jornada del dia 3 de juny per 
celebrar el 30è. aniversari de la creació de la 
Unió de Religiosos de Catalunya: 

4. Conferència i col·loqui amb el Sr. Antoni 
Puigverd sobre mitjans de comunicació i 
Església. El Sr. Antoni Puigverd ha pronunciat 
una conferència sobre mitjans de comunicació i 
Església, seguida de col·loqui. La presència dels 
delegats episcopals s’ha vist incrementada per 
la Comissió Permanent de l’URC en ple.  
La conferència ha estat enregistrada i serà publicada a través de l’Horeb 

 

Cartoixans: paraula i silenci 
 

El pòrtic de la cartoixa de Montalegre (segle XV) té tres 
fornícules amb una estàtua en cadascuna d’elles: la 
Mare de Déu amb el Nen Jesús als braços, al centre, i, a 
banda i banda, sant Joan Baptista i sant Bru. Les set 
estrelles dels cartoixans recorden Bru de Colònia i sis 
companys més que, el 24 de juny, festivitat de sant Joan 
Baptista, van iniciar la seva vida eremítica el 1084 al 
massís de Chartreuse. La pel·lícula El gran silencio ha 
divulgat uns escenaris i un estil de vida que obre espais 
de reflexió profunds en l’home contemporani, sempre 
que sigui capaç de transcendir molts dels estímuls 
banals que li ofereix la societat en la qual es troba 
submergit. 

La vida de sant Bru, alliberada d’adherències i de faules inconsistents, ens proporciona la 
clau del silenci a través de la importància de la paraula. El 1049, es va celebrar a Reims un 
concili provincial, presidit pel papa Lleó IX. Dues conclusions van sobresortir: la condemna de 
la simonia i la proposta d’una reforma profunda de l’Església. Bru, que vivia en aquesta ciutat 
per perfeccionar els seus estudis a l’escola de la catedral, va prendre molt seriosament les 
decisions conciliars. Nomenat rector de l’escola on havia estat alumne i on va ensenyar durant 
vint anys, va ser designat canceller de l’arxidiòcesi de Reims per l’arquebisbe Manasés de 
Gournay, per allunyar-lo de la docència. Aquest arquebisbe havia comès simonia per apropiar-
se del càrrec i portava una vida llicenciosa, impròpia de la seva responsabilitat. Bru va presidir 
una comissió que va anar a veure el nunci del papa Gregori VII per denunciar-hi els fets. La 

reacció de l’arquebisbe va ser fulminant: va 
destituir Bru de les seves responsabilitats, li 
va confiscar tots els béns i el va perseguir a 
mort. Bru va conèixer en carn pròpia el preu 
de la paraula, el va assumir sense parpellejar 
i va decidir amb els seus companys 
abandonar el món per fer-se monjo. Va 
pagar, amb la seva vida, el preu del silenci. 
La paraula i el silenci tenen sentit des del 
compromís i el risc. El problema consisteix a 
discernir quan s’ha de parlar i quan s’ha de 
callar. Si el silenci és còmplice de la 
injustícia, la dignitat de qui calla cau per 
terra. La verborrea insubstancial de moltes 
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converses instal·la els protagonistes en la banalitat i en la pèrdua de confiança dels 
interlocutors. Les promeses d’alguns polítics van en aquesta línia. 

Un cartoixà de Montalegre deia que la seva vocació té dues característiques: ser solitari i 
ser solidari. La raó de ser, mitjançant la vida en soledat, és pregar pel món i intercedir davant 
Déu pels homes i les dones. Aquesta missió li dóna 
tanta energia que l’impulsa a viure en la soledat de la 
cel·la i en el silenci dels claustres. Sol davant de Déu, 
l’absolut. Unit als homes, amb un cor obert i 
compassiu. No hi ha filiació sense fraternitat ni 
fraternitat sense filiació. 

Els cristians hem de pensar quin és el sentit de la 
paraula i del silenci en el si de l’Església. N’hi ha que 
callen i que haurien de parlar. Molts altres, profetes 
de nyigui-nyogui, parlen i haurien de callar. La 
paraula és fecunda si sorgeix del silenci, de l’amor 
lúcid i de la comunió sense fissures. El silenci és 
constructiu si no emmordassa la veritat i si implica la 
comprensió. També en la vida social, que no tenim, 
tal vegada, inflació de paraules i manca de silenci? 
Potser els cartoixans de Montalegre, des d’on es 
contempla la fusió dels blaus mediterranis i celestes, ens ho recorden, sense pretendre-ho. 

 

Lluís Serra Llansana 
 

Xarxes solidàries: 
una crida de les ONG vinculades a institucions reli gioses 

 

El 6 de novembre de 2008, responent a la convocatòria feta per REDES (Red de Entidades 
para el Desarrollo Solidario), entitat que agrupa mayoritariamente ONG d’institucions 
religioses i també organitzacions d’inspiració cristiana a l’Estat espanyol, ens reunim a 
Barcelona per vehicular a Catalunya la campanya ÁFRICA, CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN 
DEBIDA. 
 

D’aquella primera reunió neix el desig de seguir-nos trobant per compartir iniciatives i 
propostes en l’àmbit de la cooperació internacional i de l’educació pel desenvolupament. I així 
hem anat fent fins a l’actualitat, les sis ONG que formem part de les Xarxes Solidàries: 
Fundació Internacional de Solidaritat, Companyia de Maria, SED (Solidaritat, Educació i 
Desenvolupament), Germans Maristes, FUNDEO; Fundació Enric d’Osso, Companyia de 
Santa Teresa de Jesús, Karit, Solidaris per la Pau, Carmelites Fundació Proide, La Salle, 
Taller de Solidaritat, Serventes de Sant Josep i URC. 
 

En aquest moment estem recolzant  una part del  projecte d’ajuda d’emergència pels 
desplaçats de la República Democràtics del Congo, impulsat per FISC, i preparant la 
celebració d’un acte per al 23 d’octubre de sensibilització a l’entorn del continent africà.   
 

Mirant al futur i després dels primers passos, que sempre són difícils, i amb el repte d’anar 
definint amb més claredat la nostra raó de ser, sí que ens agradaria apostar per ampliar el 
grup a totes aquelles entitats i ONG vinculades a institucions religioses amb presència a 
Catalunya i que desenvolupen  la seva tasca en l’àmbit de la cooperació internacional. En el 
món actual, més que mai hem de fer xarxa per tenir una incidència social més gran i per 
compartir recursos i iniciatives que de ben segur facilitarà l’assoliment del nostre gran objectiu, 
el de fer un món més just per a tots i totes. 

Xarxes Solidàries 
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Xarxes Solidàries 
 

Un grup d’ONG que formem part de Xarxes Solidàries , integrades per 
Entitats per al desenvolupament solidari i vinculades a congregacions 
religioses, es reuneixen periòdicament a l’URC per compartir criteris i, 
enguany, donar suport a un projecte solidari d’ajuda d’emergència pels 
desplaçats a la R. D. Congo. 
Xarxes Solidàries estan, actualment, integrades per aquestes entitats: 

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

 

Continuem la presentació de les ONG o fundacions de solidaritat, vinculades a congregacions 
religioses. Totes poden formar part de Xarxes Solidàries . Només cal avisar la secretaria de 
l’URC. 

 

Xarxes Solidàries (4): PROIDE 
 

La Fundació PROIDE (PRO MOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT) és una ONGD  que 
neix l’any 1992 de les escoles La Salle 
de Catalunya com a expressió i 
compromís en favor de la justícia i la 
dignitat dels pobles oprimits.  
PROIDE treballa a l’Àfrica, 
concretament al Togo i Madagascar, i a 
Amèrica Llatina a Guatemala i Perú. Els 
projectes que es treballen tenen sempre 
com a eix central l’educació. A partir 
d’aquest eix, desenvolupa projectes 
com l’arranjament d’escoles rurals, la 
formació continuada de mestres, 

l’escolarització d’infants i adolescents, la promoció de la dona, la capacitació agrícola de joves 
camperols, etc. Aquests projectes serveixen alhora com a imatges de reflexió, 
acompanyament i intercanvi per als voluntaris que accedeixen al programa ESTIU SOLIDARI, 
que es realitza cada any durant els mesos de juliol o agost. 
La Fundació PROIDE té la seva seu a Barcelona, a més de tres delegacions comarcals 
ubicades al Bages, Pla d’Urgell i Baix Camp, a més de 24 delegacions 
locals que són cadascuna de les escoles La Salle de Catalunya i la 
seva Universitat d’Arquitectura i Enginyeria. Compta amb més de 600 
col·laboradors econòmics i 130 voluntaris que donen sentit al nostre 
lema que diu: “Molta gent petita, fent moltes coses petites, en molts 
llocs petits, poden canviar el món”. 
 
Contacte: c/ Sant Joan de La Salle, 42 - 08022 – Barcelona 
Tel.: 93 237 71 80 - Fax: 93 237 36 30 
proide@fundacioproide.org http://www.fundacioproide.org 
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Barcelona: Trobada Internacional per la Pau 
 

Per recollir el testimoni de la històrica trobada d’Assís que Joan Pau II va convocar el 27 
d’octubre de 1986, la Comunitat de Sant’Egidio ha promogut en els darrers 25 anys –cada any 
des del 1987– les Trobades Internacionals de Pregària per la Pau, que s’han celebrat en 
diverses ciutats europees i mediterrànies. Cada edició reuneix líders religiosos i polítics, del 
món de la cultura i de la política del més alt nivell, a qui es demana la seva aportació en una 
gran sessió plenària i en diferents taules rodones temàtiques. 
El cor de la trobada és la cerimònia final, que se celebra a l’aire lliure, i en què cada any es 
proclama una crida de pau que posteriorment signen els representants religiosos i que es 
distribueix en més de 70 països del món. 
En les trobades sempre hi ha moments preciosos de debat i de diàleg religiós i cultural. En 
diverses ocasions s’han convertit en autèntics “laboratoris” de pau. La seva raó de ser es basa 
en la consciència que les religions desenvolupen un paper determinant a les nostres societats, 

ja que amb la valentia del diàleg i la convivència les religions 
poden fer front als reptes del món contemporani. 
A través d’una connexió en directe amb l’última Trobada, 
celebrada a Cracòvia el 2009, el papa Benet XVI va dir: “Un gran 
nombre de personalitats i representants de diverses religions, 
convidades per la Comunitat de Sant’Egidio, s’han reunit per 
reflexionar i pregar per la pau (…) És especialment important el 
paper que les religions poden i han de fer per promoure el perdó 
i la reconciliació contra la violència, el racisme, el totalitarisme i 
l’extremisme que desfiguren la imatge del Creador de l’home, 
esborrant l’horitzó de Déu i, en conseqüència, porten al 
menyspreu de l’home 
mateix”. 
Continuant aquest camí, 
en l’Esperit d’Assís, la 
Comunitat de Sant’Egidio, 
en col·laboració amb 
l’Arquebisbat de Barcelona 
està organitzant la propera 
Trobada Internacional per 
la Pau “Família de Déu, 
família dels pobles” que 
se celebrarà a Barcelona 

(Espanya) els dies 3, 4 i 5 d’octubre de 2010. 
Barcelona, a la riba del mar Mediterrani, ha estat durant 
molt de temps un lloc de trobada de fes i cultures, un lloc 
on sempre han conviscut comunitats cristianes, 
musulmanes i jueves, un lloc de diàleg i intercanvi cultural. 
Enguany assistiran a Barcelona unes 500 personalitats, 
líders de les grans religions mundials, persones del món 
de la cultura i de la política, així com alguns caps d’estat.  
La trobada també comptarà amb la participació de milers 
de persones d’Espanya i de tot Europa, entre elles, 
molts joves. La primera dècada del segle XXI ha marcat, 
a partir del drama de les Torres Bessones, anys de 
guerra i de violència com mai abans. Que la trobada de 
Barcelona –que obre la nova dècada– pugui marcar un 
canvi en la història del món, fet de valentia i de renovat compromís per la pau. Que a 
Barcelona s’obri un nou camí de diàleg, l’únic camí assenyat per al futur de la humanitat. 
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Vilobí d’Onyar: “Experiència contemplativa francisc ana 2010” 
 

 

 

Convoca  Fraternitat Santa Clara de VILOBÍ D’ONYAR 
Destinataris Per qui cerqui i desitgi apropar-se a Déu a l’estil de Clara i 

Francesc d’Assís 
Si ho vols: comparteix aquest TEMPS amb nosaltres! 

Data 19 a 23 de juliol 
Lloc Vilobí d’Onyar 
Temes La nostra pregària 

La Paraula de Déu 
El silenci: Déu..., nosaltres..., sobretot TU 
Contemplar la mà de Déu en la natura 

Preu Places limitades 
Preu 80 € 
No deixis de venir per qüestions econòmiques 

Informació Informació: Gna Clara 
A/e: info@clarisas.cat  -  Tel. 972 474 276 

 

Franciscanisme i cultura actual 
 

Data 25 i 26 de juny de 2010 
Lloc Facultat de Teologia de Catalunya 
Preu Entrada lliure 

 

La presència significativa del Cristianisme en cada 
època i cultura necessita de la Teologia que, 
atenta al pensament secular, inculturi el missatge, 
parli amb el llenguatge i les categories de l’època i 
respongui als seus anhels i necessitats profundes. 
La nostra cultura, marcada per la pluralitat ètica i 
religiosa, per la globalització i l’individualisme, que 
apel·la el dret a la llibertat absoluta i a 
l’autorealització, que ha idolatrat la ciència i la 
tècnica desvinculades de tota tradició, es troba 
ara enmig d’una greu crisi econòmica i social, i 
mancada de perspectives de futur. 

Paradoxalment, també es dóna enmig nostre un gran anhel de religiositat i espiritualitat, un 
esclat de solidaritat, una enyorança de la Naturalesa, i un desig de vèncer la solitud i el sense 
sentit. A aquesta societat europea, el pensament franciscà —místic, pràctic, fratern—, 
profundament optimista perquè cristocèntric, la mira amb simpatia i vol contribuir a guarir les 
seves ferides i angoixes. Aquestes jornades volen ser una ocasió de trobament i diàleg entre 
el pensament teològic que brolla de la tradició franciscana —amb la seva primacia del bé 
sobre l’ésser i de l’amor sobre la veritat, amb la seva concepció de l’ésser com a do gratuït, 
amb la seva afirmació de la llibertat com a bona notícia i la reconciliació com a fi últim— i els 
pensadors que més han marcat la nostra cultura actual. 



 9 

Concentració a la plaça de Sant Jaume 
 

L’escola concertada de Catalunya diu  
no a la discriminació !  

Després de la postergació de l’escola concertada i de 
les seves necessitats, acumulades en els darrers temps, 
ara el govern de la Generalitat, de manera unilateral i 
injusta, vol fer pagar la crisi al professorat d’aquestes 
escoles.  
Les comunitats educatives de l’escola concertada de 
Catalunya (titulars, professorat, personal d’administració 
i serveis i famílies que hi confien l’educació dels fills) no 
poden acceptar aquestes mesures:  

Cap retallada al professorat de la concertada  
Per una resposta a la crisi pactada, solidària i be n gestionada  

Per expressar aquesta voluntat, es convoca totes les comunitats educatives de les escoles 
concertades de Catalunya i persones que comparteixin aquestes justes reivindicacions a la:  
 

Concentració  a la Plaça Sant Jaume de Barcelona   
Dijous 17 de juny de 2010, a les 19 h  

 
Convoquen:  

Agrupació Escolar Catalana - AEC  
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya - CCAEC  

DINCAT - Associació Empresarial d’Economia Social  
Federació Catalana de Centres d’Ensenyament de Catalunya - FCCEC  

Federació d’Associacions de Pares d’Escoles Lliures - FAPEL  
Fundació Escola Cristiana de Catalunya - FECC (Associació de Professors de les Escoles Cristianes de Catalunya 

- APECC, Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya - APSEC, Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya - CCAPAC)  

Unió General de Treballadors de Catalunya - UGT  
Unió Sindical Obrera de Catalunya - USOC  

 

Assaborir la Paraula! – Trobada convivència de Grup s Bíblics 
 

Moltes persones i grups han començat a llegir la 
Bíblia, per això et convidem a compartir la teva 
experiència d’ASSABORIR LA PARAULA en la propera 
Trobada convivència de Grups Bíblics.  
Junts volem somiar camins nous perquè la riquesa de la 
Paraula de Déu arribi al cor de les comunitats i aquest 
tresor no quedi amagat sota la taula o oblidat a les 
prestatgeries de la nostra biblioteca, sinó que il·lumini la 
realitat que viuen els homes i dones d’avui. Vine i 
participa-hi! Comptem amb tu! 
 
 

ANIMEN: Rosa María Jané, Javier Velasco, Quique Fernández i Justino Martínez 
 

DISSABTE 19 de juny de 2010, de les 10 a les 19 hores. Porteu Bíblia, quadern i entrepà. 
10.00 Inici. Pregària  
11.00 La Paraula de Déu roman per sempre  (Is 40,8; 55,10-11) , a càrrec de Justino 
Martínez 
12.30 Pausa 
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13.00 Eucaristia. Dinar  
16.00 Dinàmica de grups: Pregar, celebrar, animar, viure la Paraula , coordinat per Rosa 
María Jané i Quique Fernández 
17.30 Conferència: Què diu la Bíblia sobre la crisi , a càrrec de Javier Velasco 
 
A LA PARRÒQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA  
C/ Consell de Cent 110. Metro L1 (roja) Rocafort (Sortida: Diputació) 
Autobusos: 50 i 56 (Parada en Gran Via) 
 
Informació  
Rosa María Jané: 680 95 34 27; 33emaus@gmail.com 
Javier Velasco: 647 09 20 30; jvelascoa@gmail.com;  
http://jvelascoa.blogspot.com/ 
http://humano.ya.com/javier-velasco/ 
Quique Fernández: 649 906 908 quimil66@yahoo.es;   
Justino Martínez: 93 427 85 77;  667 00 35 14 
 juspaz@combonianos.com 
Web: Paraula en Camí: http://www.combonianos.com/ 
 

Gmà. Pascual Piles: “L’hospitalitat encarnada en el  cor de les persones és 
un do molt gran per a la nostra societat” 

 

Gmà. Pascual Piles, superior provincial de l’Orde H ospitalari de Sant Joan de Déu 
 
Miquel Àngel Codina - Catalunya Cristiana Any XXXI Núm. 1.604 - 17 juny 2010 

 
El Gmà. Pascual Piles té una llarga trajectòria dins de 
l’Orde Hospitalari. Durant dotze anys va assumir la màxima 
representació a l’Orde com a superior general. Durant 
aquest temps va poder conèixer gairebé tots els centres de 
l’Orde i va viure de prop la seva evolució. Després del seu 
retorn de Roma i d’uns mesos a l’Hospital Sant Joan de 
Déu d’Esplugues de Llobregat i als Serveis Sociosanitaris 
de la mateixa localitat, va assumir la representació de 
l’Orde a la Província d’Aragó-Sant Rafael durant tres anys. 
Enguany ha tornat a ser escollit per a un període de quatre 
anys més. 
 
Quins són els valors que configuren el carisma de 
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu? 
Hem estat fent un plantejament dels nostres valors a les 
diferents cultures i vivències dels diversos llocs del món on 
som presents. Aquest material ha estat estudiat per la 

Cúria general i ha definit els nostres valors en cinc: hospitalitat, qualitat, respecte, 
responsabilitat i espiritualitat. Aquests són els valors comuns que, com a Orde, volem 
promoure a tots els centres. Parteixen de l’hospitalitat com a eix central i prenen diferents 
formes i aplicacions depenent de cada realitat. 
 
Per què el do de l’hospitalitat és el fonamental? 
L’Orde es va aprovar a l’Església com a Orde Hospitalari l’any 1752. Hi va haver un temps en 
què els germans, quan començaven a fer la seva consagració, durant el procés d’aprovació, 
només feien el vot d’hospitalitat. Podem dir que des dels inicis de l’Orde tenim un quart vot, 
que és el de l’hospitalitat.  
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Com ha evolucionat la tasca de l’Orde Hospitalari a l llarg del temps? 
Sant Joan de Déu va morir amb un únic hospital fundat, el de Granada. L’imperatiu de la seva 
fundació sorgeix d’una inquietud, d’una veu interior de donar-se als altres i que s’actualitza 
després d’haver sentit un sermó de sant Joan d’Àvila. L’impacta de tal manera que el porta a 
ingressar a l’Hospital Reial de Granada, a la secció de malalts mentals, d’on va sortir després 
d’uns mesos disposat a crear un hospital on els malalts pobres i necessitats fossin tractats 
com ell desitjava. Són paraules textuals que recull el seu primer biògraf, Francisco de Castro, 
el 1585. Seguint aquest plantejament, l’Orde ha viscut els més de 500 anys de la seva història 
tractant de fer present la seva hospitalitat arreu del món. Pensem que ha evolucionat segons 
les exigències dels temps, en cadascun dels 51 països on l’Orde es troba present. 
 
Aquest 11 de juny s’ha posat en funcionament el nou  hospital general del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, a Sant Boi. Quines novetats aport a aquest nou centre hospitalari? 

Per a nosaltres, com a Orde, com a institució, és un gran repte. És un hospital que substitueix 
el que s’anomenava Hospital Comarcal a la ciutat de Sant Boi i abasta un territori assistencial 
format per Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i 
Torrelles de Llobregat. S’ha construït dins del recinte que tenim a Sant Boi per a la salut 
mental i comporta la creació del concepte de Parc Sanitari amb quatre àrees fonamentals: 
hospital general, salut mental, àrea de discapacitat intel·lectual i àrea sociosanitària. Això 
suposa fer un pas cap a una normalització més gran en el tractament de la salut mental. Per a 
nosaltres, com a religiosos, comporta, a més d’una millora assistencial per a les persones que 
ho demanin, un plantejament evangelitzador des del servei a l’hospitalitat. 
 
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu està especialitza t en trastorns mentals. Per què 
creixen cada cop més a la nostra societat aquest ti pus de malaltia? 
Una de les especialitats a la qual ens havíem dedicat fonamentalment a Sant Boi és la salut 
mental. Ara formem el Parc Sanitari amb diferents realitats. Les causes d’aquests trastorns 
són diverses: hi ha estructures de personalitat que hi són propenses, ambients socials que els 
afavoreixen, mals usos de la llibertat que promouen la mancança de salut mental en els 
comportaments (addiccions, agressivitats descompassades a la vida ordinària…).  
 
Com lluitar contra l’estigma social que susciten aq uests trastorns?  
Penso que una manera d’eliminar l’estigma que posem als que estan afectats per trastorns de 
salut mental és la necessitat que té la nostra societat de ser sensible davant de les necessitats 
dels altres, de ser solidària, de ser acollidora, de ser hospitalària. Moltes vegades prospera en 
el nostre comportament pensar només en nosaltres mateixos, en la competitivitat i a tractar 
d’eliminar els problemes que la manca de salut mental pot provocar a la societat recloent els 
afectats. Avui tenim moltes possibilitats de normalització, independentment que hi hagi moltes 
persones afectades que ho passen molt malament, tant ells com el seu entorn. Tots hem de 
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treballar per ser més humans. L’hospitalitat encarnada en el cor de les persones és un do molt 
gran per a la nostra societat.   
 
Quina és la clau per aconseguir que els centres ass istencials de Sant Joan de Déu 
proporcionin al pacient una atenció integral de qua litat? 
Tractem de tenir sempre present en la nostra actuació les diferents necessitats que la persona 
té: biològiques, socials, psicològiques i espirituals. És així com pensem que realitzem una 
assistència integral. Ens sembla que la millor manera de treballar és a través d’un equip 
interdisciplinari, seguir els processos i arribar a assolir la normalització de la persona que 
tenim davant com a pacient. Per això desenvolupem també accions i serveis complementaris 
que millorin el model assistencial i tinguin present la globalitat de la persona. 
 
L’Obra Social dels Germans de Sant Joan de 
Déu du a terme una tasca extraordinària amb el 
proïsme més necessitat. Com es desenvolupa 
aquesta acció? 
L’Orde Hospitalari ha tingut una tradició benèfica en 
la seva actuació. En organitzar-se els serveis 
sanitaris i els socials pel govern, nosaltres hem 
escollit l’opció de concertar amb ells i oferir els 
nostres serveis des d’una institució privada sense 
afany de lucre. Això no obstant, hi ha molts 
programes que nosaltres fomentem a partir de 
l’Obra Social per tal de poder arribar a sufragar 
aquests programes que no participen del que són 
concerts o bé cobrir necessitats complementàries.  
 
A quins col·lectius s’adreça essencialment 
l’Obra Social?  
Són molt variats. Tenim accions i programes que es 
realitzen a països en via de desenvolupament, on 
l’Orde té les seves institucions, i a centres 
agermanats. D’altres es fan aquí, als nostres 
centres, on portem persones perquè es tractin de 
malalties difícils que al seu país no tenen solució. 
Per exemple, el programa Cuida’m, de l’hospital 
maternoinfantil d’Esplugues. També treballem juntament amb altres institucions religioses. 
Hem promogut fundacions per a temes tutelars i per a centres especials de treball i de suport 
a la reinserció sociolaboral juntament amb altres institucions mitjançant 
fundacions compartides. Així mateix, desenvolupem accions orientades a les persones 
excloses i a la recerca de malalties “rares”. 
 
Quina és la missió dels voluntaris de Sant Joan de Déu? 
La presència del voluntari als nostres centres té un gran valor. És una persona que, des de la 
seva dimensió humana o cristiana, vol col·laborar en la nostra obra i ho fa dedicant-hi una part 
del seu temps. Per a nosaltres és important formar el voluntari amb la finalitat que la seva 
presència als nostres centres sigui beneficiosa per als altres, però també per a ell mateix. La 
seva missió és fer accions humanitàries en els serveis i acompanyar els usuaris i, en 
ocasions, també els familiars. Depenent dels centres, poden realitzar altres accions. Tenim 
una fundació que es responsabilitza del voluntariat; a cada lloc hi ha un coordinador o 
coordinadors. La seva presència és molt valorada per a tothom, especialment pels 
professionals, cosa molt important dins d’una estructura social o sanitària. 
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La realitat dins dels hospitals sovint és molt dura . Quin perfil ha de tenir la persona que 
vol exercir de voluntari de Sant Joan de Déu? 
Fem periòdicament sessions informatives per explicar en què consisteix el nostre voluntariat. 
També fem sessions formatives per anar-los preparant sobre el que serà la seva actuació. Ha 
de ser una persona amb temps, que tingui clar que ha de ser capaç d’estar amb els 
professionals i fer la seva aportació integrada amb ells. Per a les accions concretes, se’ls 
explica en què consistiran els continguts. Cal fer un seguiment i avaluació de la seva 
dedicació. Actualment, als centres que depenen de la nostra Província tenim uns 800 
voluntaris. 
 
A més del voluntariat, quines altres maneres hi ha de poder col·laborar amb Sant Joan 
de Déu? 
Uns ho fan des de l’exercici de la seva professió, altres són voluntaris dels nostres centres, 
altres són benefactors de la nostra Obra Social, etc. Creiem que, des del concepte 
d’hospitalitat i aglutinant iniciatives i sensibilitats de moltes persones, anem constituint un grup 
gran de vinculacions. N’hi ha que aporten la seva feina, temps, diners, idees... Moltes 
persones ens donen suport amb el seu afecte, la seva pregària i la seva proximitat a l’Orde. 
Els voluntaris, amb els seus coordinadors al capdavant; l’Obra Social, mitjançant la seva 
dinàmica i estructura, i els mateixos centres, amb les seves iniciatives hospitalàries, generen 
aquest gran grup de persones properes i col·laboradores de l’Orde. 
 

Compromís solidari davant la malaltia 
 

L’esperit altruista caracteritza l’Orde Hospitalari  de Sant Joan de Déu 
 
L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és present a 50 països dels cinc continents. Està 
format per 1.230 germans, més de 40.000 col·laboradors, entre treballadors i voluntaris, i més 
de 300.000 benefactors. Desenvolupa un projecte d’assistència que, al llarg dels segles, ha 
variat molt en les seves formes i expressions, però que manté com a eix central l’acollida i 
l’atenció a persones malaltes i necessitades.  
L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una de les 
organitzacions internacionals de cooperació sense afany de lucre 
més grans del món. Sant Joan de Déu va iniciar la seva obra 
d’assistència a malalts i necessitats a Granada a mitjan segle XVI 
i va fer servir l’almoina per poder atendre les moltes despeses i 
deutes que en generava. Des de llavors, l’almoina ha estat 
present a l’Orde Hospitalari i ha fet palès i visible la solidaritat en 
la societat vers el proïsme més desfavorit. Avui han canviat les 
necessitats de les persones i la manera de demanar almoina, 
però la urgència de ser solidari amb els qui no tenen recursos per 
tenir cura de la salut o no poden accedir al sistema sanitari 
continua vigent. 
L’Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu vol mantenir 
viu aquest esperit i actualitzar-lo en favor dels més vulnerables i 
marginats de la societat, especialment en l’àmbit de la salut. Els 
seus objectius primordials són: treballar perquè cap nen o cap mare que va a l’hospital quedi 
sense atenció per manca de recursos econòmics o de cobertura social, pal·liar situacions de 
necessitat greu en els nens i les seves famílies en períodes d’hospitalització, donar resposta a 
mancances socials greus que impedeixen les persones viure amb un mínim de dignitat perquè 
no tenen cobertes les seves necessitats bàsiques, col·laborar amb altres institucions que són 
presents en àmbits de marginació social i sanitària, i atendre persones de l’estranger que, per 
la seva gravetat i la impossibilitat d’atenció al seu país, restarien sense atenció sanitària.  
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Programes  solidaris 
Els principis que guien la manera d’actuar de l’Obra Social de Sant Joan de Déu comencen 
per reivindicar  el convenciment que tota persona ha de ser atesa, respectant i protegint-ne la 
dignitat. Entre les seves actuacions, destaquen les següents: atenció a la infància maltractada, 
educació sanitària a escoles, necessitats de nens i famílies sense recursos (visites 
hospitalàries, hospitalitzacions, suport per a allotjaments, bestretes per a adquisició de 
pròtesis...), acompanyament de nens hospitalitzats, assistència a transeünts i malalts 
terminals, i atenció a patologies greus de nens estrangers. 
El programa Cuida’m neix l’any 2004 amb una finalitat ben clara: fer possible que un nen 
malalt de qualsevol país del món aconsegueixi el tractament que necessita i que el seu entorn 
social no li pot oferir. El seu propòsit és ajudar aquells nens i nenes, la vida dels quals depèn 
en gran part de la possibilitat d’accedir a una assistència mèdica i quirúrgica d’alta 
especialització.  
La iniciativa compta amb el suport dels quatre socis fundadors, que comparteixen valors i 
compromís amb l’acció social: l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, l’Hospital Sant Joan de 
Déu d’Esplugues de Llobregat, la fundació El Somni dels Nens i la companyia DKV 
Assegurances. L’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues està agermanat amb l’Hospital de 
Lunsar, a Sierra Leone. Destruït arran de la guerra civil que va assolar el país africà durant 
deu anys, entre 1991 i 2001, el centre va reprendre l’activitat assistencial el 2002 i continua les 
activitats gràcies al suport tècnic i econòmic que li proporciona l’Orde Hospitalari de Sant Joan 
de Déu i altres col·laboracions. Actualment, el nou hospital s’ha compromès a enviar 
professionals de pediatria i infermeria per fer-hi estades assistencials que puguin ajudar, de 
tornada al seu país, els professionals sanitaris autòctons. De la seva banda, l’àrea de salut 
mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu està agermanat amb dos centres de salut mental 
que l’Orde gestiona al Senegal i a Cuba. Intercanvia professionals, tecnologia i recursos per 
assolir el màxim nivell de salut possible entre els seus habitants. 
 
Obra Social: Tel. 932 532 136 c/e: obrasocial@ohsjd.es 
Voluntariat: Tel. 936 303 090 c/e: voluntarios@ohsjd.es 
 

Anna M. Sales, Carmel de Terrassa: “Noces d’or de p rofessió” 
 

Els anys quaranta i cinquanta del segle passat van ser molt rics en vocacions religioses a tots 
els ordes i congregacions. Normalment es tractava de persones molt joves, tenint en compte 
que el ritme de creixement era abans més ràpid. El cas és que, per posar un exemple, als 
nostres Carmels portem ara una bona temporada en què se succeeixen les celebracions de 
les noces d’or de professió de moltes germanes i és tota una satisfacció i una gran alegria 
poder-les acompanyar en aquest esdeveniment, com ho és igualment acompanyar els 
esposos en les seves noces d’or matrimonials, en què celebren igualment una llarga història 
d’amor i fi delitat. 

Realment una vida sencera entregada per sempre i portada a terme amb fi 
delitat i entrega quotidiana et fa reflexionar molt. Crec que en la majoria dels 
casos el fet d’emprendre aquest camí es deu a una forta crida que dóna un 
impuls inicial molt gran, però també cal tenir en compte que aquesta 
embranzida les nostres germanes l’han ratificat dia a dia al llarg de cinquanta 
anys. És clar que compto amb les febleses, que seran pedra d’ensopec al llarg 
del camí, però, de tota manera, cinquanta anys són molts anys. Hi ha d’haver 

un fil conductor, un desig que et sostingui i et faci caminar sempre endavant sin otra luz y guía 
sino la que en el corazón ardía, com ens diu sant Joan de la Creu en el seu poema de la 
Noche oscura. 
Sabem que la gràcia de Déu no ens mancarà mai. A més, aquest camí cal evitar fer-lo anant 
pels mínims, i caient en la rutina i en una instal·lació fàcil, perquè, si perds la il·lusió, la ruta 
se’t farà molt costa amunt. La vocació cal cuidar-la com una flor delicada, com una terra bona, 
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però que necessita molta cura perquè doni bon fruit. Tractant-se de la vocació contemplativa, 
s’ha de tenir present que aquesta acostuma a ser una vida de buit total, de resultats no 
palpables, i per això caldrà tenir una fe, esperança i amor molt grans, que fruitaran a curt o a 
llarg termini, aquí o a les missions, com en el cas de santa Teresina. El Senyor ja ho sap i en 
té cura. Però encara que totes sabem que al fi nal de la vida ens presentarem davant el 
Senyor “amb les mans buides”, com diu la mateixa Teresina (amb les mans pobres, també 
podríem dir, en comparació de tant com ens havíem proposat), creiem que el Senyor accepta 
la nostra petitesa. I això sí, procurem estimar amb totes les nostres forces, perquè sabem que 
a la tarde te examinarán en el amor, com també diu Joan de la Creu.  
Per tot això celebrem aquests aniversaris amb tanta alegria. 
 

Les clarisses de Balaguer: una dansa d’adoració a J esús 
 

La comunitat de religioses habita el convent situat  al costat del santuari del Sant Crist 
des de l’any 2006 
 

Patrícia Navas – Balaguer - Catalunya Cristiana Any XXXI Núm. 1.604 - 17 juny 2010 

Al convent de Santa Clara de Balaguer, Jesús és adorat sovint en l’Eucaristia amb danses 
dinàmiques a càrrec de les sis religioses de la comunitat que l’habita des de l’any 2006. Són 

cinc joves i la seva superiora, la teòloga María Victoria 
Triviño, que destaca el respecte i l’autenticitat d’aquesta 
expressió joiosa: “Hi posem tota l’ànima i la devoció, i això 
ajuda a viure-ho amb més fe.” Per a ella, la bellesa és una 
cosa important en aquest moment: “La bellesa, el 
dinamisme, el moviment, l’expressió —corporal fins i tot—, 
la imatge, treballar el mim… ajuda a resar més a gust, fins 
i tot amb un somriure.” 
Cada diumenge, cap a les onze del matí, després de la 
missa de 10, molts pelegrins esperen l’exposició del 
Santíssim, al qual les monges adoren amb les seves 
danses. El cant també és un aspecte molt cuidat per les 
religioses que pretenen que, ja sigui amb gregorià o amb 
polifonia popular, esdevingui “un testimoni vibrant, viu i 
amable”. A més, el dia de la festa de la fundadora, l’11 
d’agost, la comunitat representa, juntament amb joves de 
la regió, El trànsit de santa Clara, i el dia de la festa del 
Sant Crist de Balaguer, el 9 de novembre, les religioses 
ofereixen una representació sobre la història d’aquesta 

popular figura i la seva original arribada en aquesta ciutat. En alguna ocasió, han representat, 
fins i tot amb mim, els misteris del Rosari. I el 22 de maig passat van dedicar les seves danses 
d’adoració a Crist en l’Eucaristia per primera vegada fora del seu convent davant d’un 
nombrós grup de joves, a Terrassa, durant l’Aplec de l’Esperit. “Sembla que els joves el van 
entendre”, destaca María Victoria Triviño, i es pregunta: “Tindrà cap fruit?, hi haurà un 
acostament de la joventut?” 
 
Comunitat amb accent llatinoamericà 
Actualment, totes les joves clarisses de Balaguer provenen d’Amèrica Central i Argentina, 
però la comunitat desitja i resa perquè hi entrin noves postulants, especialment joves del país. 
“És l’Església local la que ha de mantenir les vocacions en cada monestir —recorda la 
superiora—. El Senyor ens ha fet aquest regal per reanimar aquest convent, però la 
responsabilitat és de les noies d’aquí.” La clarissa reconeix una aridesa vocacional a casa 
nostra, però té confiança que el jardí d’assutzenes torni a florir. “Penso que això ha de canviar, 
la història fa el seu curs”, destaca. I en aquest sentit, es refereix al convent de clarisses de 
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Lerma, on ja no hi ha lloc per a totes les joves que volen consagrar-se a Déu en aquesta 
comunitat. “Lerma demostra que aquí hi ha vocacions, és un fenomen molt donat una 
renovació en virtut d’una bona boda entre el carisma i la institució; i, en el moment en què la 
institució ha donat curs i llibertat al carisma, s’ha produït aquest fenomen admirable, i la 
joventut atreu la joventut: és admirable! Tant de bo el Senyor comenci a suscitar moltes 
vocacions a Catalunya i puguem renovar bellament.” 
Malgrat que les originals danses i representacions distingeixen aquesta comunitat de clarisses 
i atreuen moltes persones a Balaguer —algunes d’elles no religioses—, la superiora indica 
que “això tampoc no ho fem tots els dies; el que és nostrat és el particular de l’Orde de Santa 
Clara, l’espiritualitat del qual descansa en tres columnes: la primacia de Déu, la pobresa i la 
santa unitat en l’amor”. Les religioses intenten viure des de la paraula de Déu, “no únicament 
cantar-la, resar-la, estudiar-la, contemplar-la i proclamar-la a laudes i vespres, sinó també, 
comentar-la, interioritzar-la, per obeir-la”, explica la superiora. 
“Des de la paraula que il·lumina, que jutja, que anima, que nodreix, que fa créixer                  
—prossegueix—, podem portar una vida reconciliada, alegre.” En aquest sentit, per a 
aquestes religioses, la paraula condueix a la unitat, en un camí “exigent, perquè cadascuna és 
diferent, que requereix un treball de reconciliació”. Un exemple d’aquesta actitud és el costum 
que tenen aquestes religioses cada nit, abans de ficar-se al llit, de reconciliar-se donant-se 
una prova d’amor fratern: fent-se una abraçada, mentre la superiora les beneeix marcant-los 
una creu al front. 
Aquesta fe compartida és la que permet a les clarisses de Balaguer expressar la seva alegria, 
“aquesta convicció que Déu existeix, que l’Eucaristia s’adora i es creu”, explica sor Maria 
Victoria. I els pelegrins perceben aquesta vida quan comparteixen amb elles l’adoració, i 
alguns s’emocionen, vibren, aconsegueixen compartir una mica de la seva felicitat i renoven la 
fe.  
 

María Victoria Triviño 
Nascuda a Saragossa, la superiora de la comunitat de les 
clarisses de Balaguer és coneguda pels seus nombrosos llibres 
i també imparteix conferències arreu del món. La seva 
especialitat és, dins del franciscanisme, santa Clara d’Assís. Va 
entrar al convent de clarisses Santa Isabel de Barcelona, d’on 
recorda la seva “mestra admirable”, sor Fàtima Puig. Ha 
treballat en la causa de canonització de santa Joana, consellera 
de Carles V i del cardenal Cisneros, i ara elabora la positio de la 
clarissa salmantina M. Francisca de l’Infant Jesús. 
L’any 2001, sor María Victoria va fer un viatge per Amèrica 
Llatina per impartir uns cursets sobre santa Clara d’Assís a 
l’Argentina, Xile, Panamà, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 
Hondures, Guatemala, el Paraguai, l’Uruguai i Mèxic, als 
centres de franciscanisme de cada nació. Sor María Victoria els 
va dissenyar d’una manera innovadora, donant moviment al 
contingut que impartia, amb unes celebracions sobre la 
“contemplació del mirall”: el Nadal, la Passió i el Trànsit de santa Clara. Va trobar una acollida 
molt bona, i fins i tot algunes joves li van demanar si podien ser clarisses com ella. “Jo he 
estat una persona molt provada dins de la vida religiosa i em feia una mica de por 
aventurarme a més proves —recorda—. En començar una cosa nova, sempre hi ha 
incomprensió, resistències…, però no li ho podia negar al Senyor si m’ho demanava. Per a mi 
el senyal de fer un pas, vàlid, no era que m’ho proposessin, sinó que el Senyor em donés 
germanes, que era la prova de Francesc i Clara. Perquè fer una renovació en un paper és una 
cosa vana, però si Déu dóna germanes alguna cosa cal fer.” La religiosa va demanar consell 
al pare general de l’orde, que li va dir que busqués un bisbe i que comencés. 
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Sor María Victoria Triviño explica que sempre ha intentat ser fidel a 
l’esperit de santa Clara, però “buscant un llenguatge per expressar el 
que vivim”. Té la convicció que “la vida contemplativa durant segles ha 
optat per un ocultament, però la vida clarissa en aquest moment no 
rau tant en l’ocultament —tot i que sí a guardar aquesta distància que 
comporta la vida contemplativa per conservar la seva identitat—, com 
a passar a la visibilitat, buscar un llenguatge per mostrar-ho. No 
barrejar-se amb la vida dels altres, però sí fer-se visible en ocasions 
com a testimoni del que vivim i adorem, que Déu existeix i fa feliç, 
perquè aquest és el testimoni de la vida contemplativa”. “Atenent que el llenguatge  actual va 
per la imatge, també l’expressió corporal, nosaltres vam fer el pas de pregar amb dansa 
religiosa i fer algunes representacions”, explica.  
Després de recórrer diversos llocs, sempre amb moltes dificultats, la comunitat va arribar a 
Balaguer, “que és on hem trobat la tranquil·litat i l’ambient necessari per viure amb pau la vida 
contemplativa”, explica. Es tracta d’un convent annex al santuari del Sant Crist. Tot forma un 
complex: santuari, convent i casa d’espiritualitat. Aquest convent ha tingut tres fundacions. “El 
zel de l’arquebisbe ha fet possible reviure la vida clarissa aquí”, destaca la religiosa.  
En començar, la comunitat va adoptar santa Clara com a titular. Tot i que el convent de 
Balaguer en el seu origen també va ser convent de santa Clara, en els darrers anys, les 
germanes el van anomenar de la Mare de Déu d’Almatà i del Sant Crist, i ara les religioses 
han tornat a l’origen. 

 

Reunió de la Comissió Permanent de l’URC 
 

El dia 8 de juny de 2010, dimarts, s’ha celebrat la darrera reunió de la Comissió Permanent de 
l’URC, a la seu de la plaça Urquinaona. Alguns dels temes més significatius: 
 

1. Calendari de l’URC 2010-2011 
S’hi han posat les dates més generals que s’acabaran de complementar amb consultes 
posteriors.  
A la propera publicació de l’Horeb, es trametrà el calendari. 
Com a novetats importants, dins de la celebració dels 30 anys de l’URC:  
- trobada general de religioses i religiosos a Vic, probablement el 16 d’octubre 
- celebració d’un simposi a Barcelona, el 22 de gener 
Les dates de formació permanent: 23 d’octubre, 13 de novembre, 19 de febrer i 2 d’abril 

2. Programació 
Es fa una previsió de dues programacions: la Comissió Permanent Ampliada  i la 
propera assemblea general de l’URC: tema d’estudi, canvis previstos, aprovació de 
pressupostos (novetat aquesta respecte d’assemblees anteriors, que s’introdueix per 
ajustar-se al nou directori econòmic de la CONFER). 

3. Temes i conclusions de la reunió de la CONFER. E stadístiques 
El dia 28 de maig es va celebrar a Madrid una reunió de presidents, secretaris i 
administradors de les regionals i diocesanes de CONFER. 
1. Tots els presents han rebut de CONFER els estatuts impresos. 
2. En el moment de la reunió, s’hi afegeixen dos documents: 

a) Informe sobre la consulta realitzada a les CONFER regionals i diocesanes, 
Madrid, 28 de maig de 2010, que va presentar la coordinadora, la Gna. Blanca 
García. 

b) Activitats de la programació d’àrees de CONFER que s’ofereixen a les regionals i 
diocesanes. 

3. El P. Elías Royón va presentar el lema per a aquests propers tres anys, basat en la 
vida religiosa com a esperança per al món. 
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a) 2010: comunicar la vida i la missió de la vida religiosa basada en aquesta 
esperança 

c) 2011: esperança en la joventut 
d) 2012: esperança com a comunió 

4. Es veu la necessitat d’ajustar el millor possible les estadístiques de la vida religiosa. 

4. Revisió dels Estatuts de l’URC 
Mª Cristina Martínez, Màxim Muñoz i Lluís Serra, en una reunió, elaboraran una 
proposta d’actualització d’estatuts i d’harmonització respecte als nous de la CONFER. 

5. Dialeg amb Pilar Claret 
 

 
  

La Gna. Pilar Claret, cap de programes del Departament Interreligiós de la UNESCO, 
presenta una proposta d’aprofitar l’immens capital dins la vida religiosa per contribuir al 
diàleg interreligiós. Es tracta de respondre a una utopia com a camí irrenunciable. 
Malgrat siguin moments conflictius i de descrèdit per a l’Església, són també moments 
favorables perquè sorgeixin veus de l’Esperit. 
Línies d’acció a grans trets: 
1. Sensibilització, coneixement d’altres religions 
2. Formació 
3. Creació de xarxes amb entitats de diàleg interreligiós, presència del col·lectiu catòlic, 

que està força preparat, en aquestes jornades 
L’URC podria disposar de l’ajut des del centre UNESCO. 
S’agraeix a la Gna. Pilar la seva presència i aportació. 

6. Conclusions de la reunió de l’equip sobre temes de sanitat  
L’1 de juny, a la seu de l’URC, van reunir-se diversos membres de congregacions 
sanitàries amb la participació de Mª Cristina Martínez, Eulàlia Freixas i Lluís Serra. 
Es van elaborar dos documents, que es presenten a la consideració de la Comissió 
Permanent, un dels quals és un qüestionari sobre temes relacionats amb les infermeries 
i en noves possibilitats de col·laboració intercongregacional en el camp de la sanitat. 
Una vegada aprovats, es trametran als Superiors Majors. 

 

Racó de lectura 
 

Aquilino Bocos,  Caminando hacia la autora. Reorganización de estructuras en la vida 
consagrada. Frontera Hegian, núm. 70 
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Un cop d’ull als arxius de l’URC: “El que és nou de mana novetat” 
 

Els pobres i la pobresa, criteri de fons 

• Quan rellegim la història de l’Església, ens adonem que els 
pobres i la pobresa han estat sempre motors de canvi importants, 
començant pels nostres fundadors i fundadores. ¿No hauria de 
ser aquest, també avui, un criteri per valorar l’actualitat de la 
nostra vida i de la nostra missió? ¿No hauria de ser aquest un 
impuls per a efectuar desplaçaments en fidelitat als nostres 
orígens i als nostres carismes fundacionals? 
 

• Refundar les nostres famílies religioses vol dir, sens dubte, avançar decididament cap a les 
fronteres i la inserció, la qual cosa pot conduir a abandonar estructures que ja no serveixen, o 
fins i tot abandonar aquelles que, malgrat vehicular un servei, no reconeixem com a pròpies 
de la nostra missió en el momento actual. En altres casos potser es tractarà d’introduir nous 
models de gestió de les estructures, que ens permetin de respondre amb agilitat a noves 
necessitats. 
 

 

Calendari del mes de juny: propers esdeveniments 
 

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

24 Dj Festa. Sant Joan 
 

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 

 

 


