
 

URC: “Donar temps” 
 

Crec que la lògica de la vida religiosa ha de ser d’un altre tipus. La 
vida religiosa hauria de ser una forma de vida en la qual fos possible 
oferir temps a l’altre. Donar temps a l’altre vol dir prendre’s l’altre 
seriosament. I si realment és una vida excèntrica i una vida moguda 
per a l’Altre, ha de ser una vida en la qual el temps de l’altre compti 
més que el propi temps. Nosaltres estem en un món en el qual el 
temps és tan valuós que no estem disposats a cedir-lo. «Aquest és el 

meu temps, no puc cedir-lo». En els homes i les dones de vida cristiana, cal trobar temps per 
a l’altre, cal donar temps als altres: als malalts, als infants; als qui se senten humiliats, ofesos 
o als qui se senten sols. Donar temps. 

Francesc Torralba, Una lògica diferent: vida religiosa i segle XXI 
 

Concentració 
 

Calendari de l’URC 2010-2011 
El calendari de l’URC 2010-2011 ha estat aprovat per la Comissió 
Permanent. Es publica al final d’aquest informatiu 
Com a novetats importants, dins de la celebració dels 30 anys de l’URC, 
cal remarcar: 
- la trobada general de religioses i religiosos a Vic, probablement el 16 d’octubre 
- la celebració d’un simposi a Barcelona, el 22 de gener 
Les dates de formació permanent són les següents: 23 d’octubre, 13 de 
novembre, 19 de febrer i 2 d’abril. 
Aquest calendari es tramet també en document annex. 

 

Èxit de la concentració a la plaça de Sant Jaume 
 

Èxit de la concentració en favor de l’escola concer tada 
El 17 de juny va tenir lloc a la plaça Sant Jaume de Barcelona 
la concentració en defensa de l’escola concertada .  
Va ser un èxit el fet d’omplir la plaça amb més de 
5.000 persones , però aquesta mobilització no va ser 
la característica més rellevant de l’acte. En efecte, la 
d’ahir va ser la primera vegada que representants de 
les escoles concertades sortien al carrer, perquè fins 
ara el nostre col·lectiu mai s’havia mobilitzat de forma 
semblant. La mateixa organització, des de la 
megafonia, va definir l’acte com a insòlit. 
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A més, la concentració va reunir, de forma unitària i amb les mateixes consignes, mestres, 
responsables de les escoles (les cinc entitats patronals), pares i mares (les tres associacions 
del sector), una associació de professors (l’única amb existència autònoma) i sindicats (els 
dos que són majoritaris en l’àmbit de la concertada). 
Es tracta d’una fita important per tal que s’escolti la veu de l’escola concertada. Bastants 
mitjans de comunicació ho recullen molt fidelment.  
S’estan estudiant accions legals i altres mobilitzacions de protesta . Una d’elles, si bé 
encara no està acordada, podria ser fer un tancament durant una jornada, potser el primer dia 
del pròxim curs, 7 de setembre. En l’apartat següent, publiquem textualment el manifest 
unitari que va ser llegit i lliurat als representants del Govern de la Generalitat i del 
Departament d’Educació.  
 

Manifest de l’Escola Concertada de Catalunya: 17 de  juny de 2010 
 

La pràctica totalitat d’entitats representatives de l’escola concertada de Catalunya hem 
convocat aquesta gran concentració, avui dijous 17 de juny de 2010, davant el Palau de la 
Generalitat, com a acte de rotunda protesta per l’actuació del govern de la Generalitat 
respecte el nostre sector i com a acte d’afirmació de l’escola concertada. 
 

L’escola concertada diu no a la discriminació! 
 

Protestem específicament per la darrera mesura lesiva adoptada pel govern de Catalunya: la 
retallada salarial que es vol aplicar al professorat de les nostres escoles. Però emmarquem la 
nostra queixa en el context de postergació en què aquest mateix govern ha mantingut el 
nostre sector, que representa prop del 40 % de l’escolarització a Catalunya. Per això, el lema 
de la concentració és l’escola concertada diu no a la discriminació! 
 

Cap retallada al professorat de la concertada 
 

 Protestem i ens oposem a la retallada 
salarial del professorat de la 
concertada. Considerem del tot injusta 
la retallada decretada pel govern. Els 
professors de la concertada no són 
funcionaris i no tenen les mateixes 
condicions de treball que el 
professorat de la pública. Quina 
justícia o quina equitat hi pot haver en 
el fet d’equipararlos només en els 
desavantatges? Per això, plantegem 
com a primera reivindicació cap 
retallada al professorat de la 
concertada .  

 

Les entitats convocants emprendrem totes les mesures jurídiques possibles encaminades a 
evitar aquesta situació o, si més no, a escatir la legalitat de les mesures adoptades pel govern. 
 

Des del punt de vista sindical , la retallada del mòdul de concert pel que fa a les despeses 
de professorat a pagament delegat pot comportar conseqüències greus al sector concertat i al 
conjunt dels seus treballadors i treballadores. En el fons, s’amaga una voluntat política 
d’atacar un sector de docents profundament maltractat i menystingut per l’Administració. 
Les escoles privades concertades són, com el seu nom indica, un sector privat, i aquestes 
mesures, conjuntament amb la situació de crisi econòmica general, poden provocar la pèrdua 
de llocs de treball o, fins i tot, el tancament d’empreses, amb la conseqüència directa per als 
treballadors: engrandir les llistes de l’atur que ja afecta a quasi cinc milions de persones al 
conjunt de l’Estat espanyol. 
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Des del professorat tenim raons per oposar-nos a aquest decret injust: 
 

- Tenim la raó moral: després de més de vint anys reivindicant l’homologació de les condicions 
laborals i retributives sense haver-les aconseguit, el Govern ens propassa aquesta nova 
fórmula d’homologació a la baixa. Després, també, de molts anys justificant les diferències de 
condicions laborals pel fet de no ser funcionaris, a la primera ocasió de retall, el Govern aplica, 
ara sí, el mateix criteri que als seus treballadors. 
 

- Tenim la raó legal: el Govern ha obviat el marc de relacions laborals propi de l’empresa 
privada. La vulneració de la legalitat comportarà, si finalment es porta a terme, situacions 
laborals absurdes, no buscades ni per empreses ni pels propis treballadors. A les escoles 
concertades hi ha personal pagat per l’Administració, en nom del titular, pagat directament 
pels centres o bé amb fórmules mixtes. Fins ara, la diversitat de situacions no comportava cap 
diferència. La pròpia Administració de la Generalitat desencadenarà situacions de conflicte 
laboral. No hi ha, per tant, cap raó de tipus legal, moral o ètic que justifiqui aquesta mesura.  
 

Les mares i pares de les escoles concertades volem denunciar que la greu discriminació 
econòmica que acumulen els nostres centres sempre acaba repercutint en nosaltres, les 
famílies, que fem aquesta opció per a l’escolarització dels nostres fills. Els pares i mares de 
l’escola concertada ja paguem prou i hem estalviat i seguim estalviant molts diners a 
l’administració pública. Que no ens facin pagar més encara! 
 

Per una resposta a la crisi, pactada, solidària i b en gestionada 
 

 Des de les titularitats del centres , a 
més d’oposar-nos al contingut de les 
mesures adoptades, volem accentuar 
també la protesta per la forma en què 
ha procedit el govern.  
 

El govern ha traït la tradicional i 
constant actitud de diàleg, de 
conciliació i de lleial col·laboració amb 
l’administració mantinguda en tot 
moment per les titularitats de l’escola 
concertada. Mantinguda, fins i tot, 
malgrat les constants discriminacions a 
les quals ha estat sotmesa l’escola 
concertada. S’ha trencat un clima que 

els titulars d’escoles concertades havíem maldat per mantenir. 
 

Per això, la segona reivindicació és per una resposta a la crisi, pactada, solidària i b en gestionada . 
 

Ens sentim plenament solidaris amb el conjunt del país que està patint la crisi, i estem 
disposats a col·laborar en l’esforç comú, però constatem que, ara per ara, és impossible un 
diàleg serè i constructiu i no ens podem sentir solidaris de la mala gestió, ni podem donar 
suport a mesures unilaterals de dubtosa legalitat. Però, des d’ara, emplacem totes les parts 
interessades que, un cop estigui clarificat el marc jurídic, iniciem un diàleg responsable tot 
pensant en el futur i la viabilitat del sector que mesures com aquesta posen en qüestió. 
 

En el context actual de revisió del model de societat del benestar, i a la recerca de models 
més eficients, l’escola concertada és una autèntica aposta de futur. Hem demostrat alts nivells 
d’eficàcia amb uns costos per a l’administració pública menors a la meitat d’altres models. 
L’escola concertada possibilita, a més, una oferta educativa plural, que és el que reclama una 
societat oberta, madura i lliure. 
 

Per acabar, totes les entitats convocants volem reafirmar que l’escola concertada no tan 
sols ha acomplert un rol històric i fonamental en l’educació a Catalunya, sinó que el vol seguir 
exercint.  
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Moltes gràcies a totes i tots per la vostra presència. 
 

Subscriuen aquest manifest: 
- Agrupació Escolar Catalana - AEC 
- Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya - CCAEC 
- DINCAT - Associació Empresarial d’Economia Social i Federació d’AMPAs d’Educació Especial 
- 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 

 

Crisi i retallades a l’escola concertada 
 

Les escoles concertades són escoles privades amb un acord amb l’Administració pública —el 
concert—, en virtut del qual determinats ensenyaments s’ofereixen en règim de gratuïtat. 
Aquesta és l’opció del col·lectiu de l’Escola Cristiana de Catalunya per tal de poder ser 
escoles obertes a tothom sense discriminacions econòmiques. 
El concert obliga l’administració a finançar aquestes escoles de forma suficient, pagant 
directament al professorat, per delegació dels titulars de les escoles, i amb una aportació per a 
les altres despeses. Des que els concerts es van instaurar (l’any 1985), han estat marcats per 

la seva insuficiència i per distar molt del finançament de 
l’escola pública. Avui l’escola concertada rep de 
l’administració, per alumne, entre el 35 i el 40% del cost real 
que cada alumne té a l’escola pública per a les diferents 
administracions implicades.  
Aquesta insuficiència en la dotació econòmica s’ha anat 
agreujant en els darrers anys, mantenint una plantilla de 
personal docent obsoleta pel que fa a les noves necessitats 
d’atenció a la diversitat i una aportació per a altres despeses 
devaluada per manca d’actualització adient. 
L’escola concertada sobreviu gràcies a les quotes d’activitats i 
serveis que no formen part del concert, d’aportacions 
voluntàries de les famílies que cobreixen les diferències del 
cost real de la plaça escolar i el finançament rebut i, soviet, en 
el cas d’escoles religioses, de l’ajut de les institucions titulars. 
En aquest context, la crisi ja fa força mesos que s’està notant 
amb insistència a moltes escoles, especialment en aquelles 
situades en barris populars o zones més castigades per l’atur. 
Primer es redueixen o desapareixen les aportacions 

voluntàries, però imprescindibles (tal com va arribar a dir el conseller d’Educació) de les 
famílies. També minva l’alumnat al batxillerat o en els altres ensenyaments no concertats. 
Després es mira de prescindir de serveis, com és el cas del menjador escolar, o es posen 
dificultats a pagar-ne d’altres. Finalment es produeixen els impagats d’aquestes quotes o de les 
activitats complementàries (la sisena hora). Normalment, els alumnes segueixen participant 
d’aquestes activitats, ja que no se’ls vol excloure per motius econòmics. Però, quan les xifres 
són molt elevades, com ja està passant, es posa en entredit el futur mateix de l’escola.  
De manera més agreujada aquests darrers anys, la concertada pateix una discriminación en la 
dotació dels concerts i en tota mena d’ajuts i programes de l’administració. Per exemple, i per 
esmentar només el darrer cas, s’ha exclòs les escoles concertades del pla d’adequació de les 
aules a l’ús de les noves tecnologies.  
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Aquest curs, a més, s’acumulen els retards en el pagament de compromisos de l’administració 
i s’han vist retallades les ajudes de personal per atendre alumnat amb necessitats educatives 
especials, per sota de les ràtios fixades per la mateixa administració.  
Ara, dins les mesures de reducció del dèficit públic, la Generalitat imposa una retallada en el 
salari del professorat de l’escola concertada que vol ser equiparable a la retallada que es fa en 
el sector públic. Però la mesura és injusta, ja que aquest professorat no està en les mateixes 
condicions que els funcionaris de l’escola pública (a la concertada fan més hores de classe i 
disposen de menys avantatges socials i de tot ordre). A més, la retallada es fa de manera 
unilateral i sense respecte al marc legal de la concertada. Com a entitats privades que són, 
aquestes escoles es regeixen per un conveni col·lectiu que hauran de respectar; si més no, 
per al professorat que no estigui adscrit a activitat concertada, creant diferències salarials 
arbitràries dins dels claustres i un potencial de conflicte important. 

P. Enric Puig,  
Secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

 

Catalunya Cristiana, 24 juny 2010 
 

Concentració insòlita 

 

L’estatua eqüestre de sant Jordi, obra del tarragoní Andreu Aleu, fou col·locada en el primer quart 
de segle anterior a la façana renaixentista del Palau de la Generalitat, disseny de Pere Blai. Es 
petrifica d’aquesta manera la lluita contra el drac, un símbol permanent de la societat catalana, que 
ha viscut una història agònica durante segles. En l’actualitat, el símbol manté la seva vigència. 
La plaça de Sant Jaume va ser el 17 de juny passat escenari de la concentració de l’escola 
concertada, que manifestava la seva disconformitat per la retallada salarial, aplicada sense 
cap diàleg previ pel tripartit català, primer govern autonòmic a prendre una decisió d’aquesta 
importància. N’hi ha a qui, instal·lats més en la precocitat que en la maduresa, els perd el 
desig de ser pioners en tot. La Generalitat, desassistida d’una raó moral i legal, aplica als 
professors de l’escola concertada el mateix criteri que als funcionaris. Són realitats diferents. 
Què hi ha darrere d’una decisió com aquesta? S’hi barregen tres elements: necessitat imperiosa 
de diners, per compensar unes arques buides i esgotades; impacte mediàtic per emmudir les 
protestes dels funcionaris mitjançant el càstig a innocents, i tics autoritaris d’insuficiència 
democràtica perquè posa traves a la llibertat d’ensenyament i al pluralisme educatiu, en contra 
de l’esperit constitucional. El preu no ha de ser mai la injustícia ni la manca de respecte a la 
dignitat de les persones, obertes, com en aquest cas, al diàleg i a la solidaritat. Les estretors de 
l’escola concertada estalvien milions d’euros a l’erari públic, els poders del qual incompleixen de 
manera sistemàtica que l’ensenyament obligatori sigui gratuït. 
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Aquesta concentració té el caràcter d’insòlita per diferents motius. Els actors de l’escola 
concertada, que atén el 40% dels alumnes de Catalunya, és a dir, uns 400.000 menors, es 
van trobar en una plaça Sant Jaume plena de gom a gom. Onze entitats, pràcticament totes, 

van organitzar la mobilització (patronals, 
sindicats, associacions de mares i pares, 
associacions de mestres). Es va optar per una 
concentració i no per una manifestació, que 
irromp la circulació dels carrers. Es va portar a 
terme fora de l’horari escolar, per no perjudicar 
els alumnes i la seva família, evidenciant un plus 
d’esforç per part dels participants, que caldria 
valorar sense embuts. Ni insults ni agressivitat, 
sinó lluita per la dignitat i la justícia. Les raons de 
la protesta, més que suficients. Encara més, són 
tantes que els han llançat a la primera 
mobilització de la seva història. Probablement, ni 
tan sols el conseller Maragall deu estar d’acord 

amb aquesta mesura, però no l’ha pogut obviar per la pressió del tripartit. Unes mesures 
aplicades sense convicció, com quan va haver de rectificar les meditades declaracions sobre 
el mateix tripartit. 
Al final, van lliurar un Manifest a les autoritats, entestades a desentendre’s del clam de la 
plaça i de les raons que assisteixen l’escola concertada. El govern de Madrid no ha pres 
aquesta decisió sinó el govern de la Generalitat, pioner en la mesura, que fa mesos va voler 
vendre les excel·lències del sistema de finançament a uns ciutadans cada vegada més 
escèptics i desil·lusionats. Els enganys, tard o d’hora, s’ensorren com els castells de cartes. 
L’escola concertada persistirà en la lluita mentre es mantingui la injustícia, una injustícia i 
discriminació que també recau sobre els alumnes i la seva família. 

Lluís Serra Llansana 
 

Dominiques de l’Anunciata - Puig d’Olena: Centre Ma re de Déu del Roser 
 

Sant Francesc Coll va fundar la Congregació de les Dominiques de l’Anunciata a Vic el 15 
d’agost de 1856 i des de llavors la seva obra està present a Catalunya i s’ha estès arreu del 
món en 4 continents  i 20 països. 
Puig d’Olena té una bonica missió i  la Gna. Rosa Reverter, fins ara superiora de la comunitat, 
i el seu director, el Sr. Ernest Vilaplana, ens ho expliquen. 
    

Breu història del Centre Mare de Déu del Roser 
                                  

Dins de la comarca del Vallès Oriental, sobre el 
poble de Sant Quirze Safaja, hi ha un edifici amb el 
nom de Puig d’Olena. L’any 1932 es va inaugurar 
un prestigiós Sanatori Antituberculós, de propietat 
privada, dirigit per la Srta. Maria Planes, mestressa  
de la casa. La seva voluntat era tenir la presència 
d’una comunitat de religioses, que, en aquest cas, 
van ser les Dominiques de l’Anunciata les que van 
ser objecte de la seva confiança. Amb el pas del 
temps ha sofert alguns canvis, però sempre  
respectant la voluntat de la Srta. Maria. El sanatori 

es va tancar el febrer de 1954 a causa del progrés de la Medicina. 
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Després de les oportunes desinfeccions de tot l’edifici, s’obriren les portes per acollir nenes 
necessitades d’atencions mèdiques i adequada alimentació, procedents de barris immigratoris 
de Barcelona i d’altres ciutats industrials. Llavors va rebre el sobrenom de Casa de família. 

Tot això va servir d’estímul a les germanes per continuar treballant amb il·lusió al servei dels 
necessitats. 

Des del 1962 fins al 1980 es va rebre l’autorització d’impartir 
l’Ensenyament Primari (EGB) en el mateix centre. És obvi 
que adaptar  espais i equipament és obra d’una fortalesa i 
abnegació ferma i constant, portat per uns membres que 
tenien clar quins objectius volien aconseguir. Acollir el que 
tenia dificultats econòmiques, socials i morals, tot donant 
una educació humana i religiosa.  

Moltes van ser les complicacions per portar a terme  
uns estudis primaris reconeguts pel Ministeri 
d’Ensenyament. Llavors es va buscar una alternativa: 
cursar la primària  a altres centres i així poder tenir el 
Graduat o Certificat d’estudis. 

L’any 1980 es va signar un Conveni amb la Generalitat de Catalunya, com a centre 
col·laborador de la Direcció d’Atenció a la Infància. Des de l’any 1996 s’ha convertit en un 
Centre Residencial de Menors de la mateixa Direcció General.  

Gna. Rosa 
El Centre Mare de Déu del Roser avui 
 

Actualment Puig d’Olena és un centre residencial d’acció educativa (CRAE) de les 
Dominiques de l’Anunciata, anomenat Mare de Déu del Roser. 

Col·laborador de la Direcció General d’atenció a la 
infància i adolescència (DGAIA) de la Generalitat de 
Catalunya. 

Atén una població de 25 menors tutelats per 
l’administració. La nostra població prové del que 
podem anomenar el Quart Món, la infància 
maltractada, abandonada, infants que viuen 
separats del seu entorn familiar. 

L’any 1981 la comissió d’infància de Justícia i Pau 
introduïa ja l’expressió Quart Món, amb la qual 
designava aquells sectors de la població que en els 
països industrialitzats es caracteritzen per viure en 

el nivell més baix de l’escala social, en un estat d’exclusió i extrema misèria. Els nous pobres 
són pobres en tots els sentits, no només econòmic. 

Puig d’Olena compleix un doble mandat, el de les prescripcions tècniques del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el de fidelitat a l’estil dominicà, 
destacant-se en aquest últim els trets de senzillesa, obertura, misericòrdia i apropament, en 
especial als més desfavorits, i cal afegir la vivència en la fraternitat dins d’un ambient de 
diàleg, de participació i coresponsabilitat. Tot plegat és respectar la dignitat de la persona. 

El centre és fidel al carisma del fundador, Francesc Coll. Diu: “Ens dedicarem a l’educació 
com una de les formes especialment més eficients d’evangelització” (N,II. 88, II). 

Puig d’Olena està format per un equip de professionals on conflueixen religioses i laics que 
treballen conjuntament per cobrir les carències dels menors, per donar atenció a les seves 
necessitats bàsiques i formar-los com a persones íntegres en un entorn el més familiar 
possible, dins d’un clima d’afecte. 
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Com a centre educatiu i residencial, els nostres objectius giren entorn de l’educació i la formació 
dels nostres nens i nenes, no com alumnes aplicats, sinó com a persones comple tes.  

Se’ls ofereix un espai on poden trobar allò que en un 
principi els havia d’oferir la seva família: referents 
adults positius, hàbits, normes ètiques i morals, 
socialització, afecte, comprensió, recursos materials... 

Conèixer Puig d’Olena és trencar la imatge que un 
pot tenir d’un centre.  Cal veure que darrere d’unes 
sigles, d’un nom, hi ha persones que ho passen 
malament. Com qualsevol infant, tenen el dret de 
ser feliços. En definitiva, són nens.  

És saber que hi ha persones que dediquen el seu 
temps, el seu treball, la seva vida, per una causa noble: 
La recerca de la felicitat del nens. No esperen grans recompenses ni agraïments i han sabut 
extreure de les mateixes vivències dels menors la seva millor recompensa. 

Els menors arriben amb un passat escrit. La nostra tasca és escriure el present i 
preparar-los perquè ells puguin escriure el seu fut ur. 

La història de Puig d’Olena, la seva evolució, és un clar exemple d’adaptació a les necessitats 
del nostre entorn social, sempre posant la mirada a un estil cristià. 

Ernest Viaplana  
 

S’inaugura la nova hostatgeria del Monestir de Pobl et 
 

Després de vuit anys d'obres, s'inaugura la nova ho statgeria del Monestir de Poblet  
DiarideTarragona.com 21 juny 2010     

El president de la Generalitat, José Montilla, i la  Ministra d’Habitatge, Beatriz Corredor, han 
inaugurat el 19 de juny a la tarda la nova hostatge ria monàstica del Monestir de Poblet  

L'Estat ha invertit 7,6 MEUR en la construcció d'un edifici de nova planta a la localització de 
l'antic Hospital de Pobres que compta amb 42 habitacions, menjador i sales de reunions, 
estudi o conferències. El Pare Abat, Josep Alegre ha destacat que l'hostatgeria ofereix valors 
com el silenci, l'acollida o el descans, “valors dels quals la societat està urgentment 
necessitada”. Corredor, per la seva banda, ha destacat la importància de conservar el 
patrimoni per mantenir la memòria històrica. 
L'obra, finançada íntegrament pel Ministeri d’Habitatge, ha consistit en la construcció d'un 

edifici de nova planta, integrat a 
l'antic Hospital de Pobres, i ha costat 
7,6 MEUR. Uns 6,6 MEUR s'han 
invertit en el projecte inicial i un milió 
més s'ha destinat al projecte 
complementari d'adequació de l'entorn. 
L'hostatgeria monasterial disposa de 
42 habitacions, menjador, sales de 
reunions i de lectura, exposicions i 
conferències. L'equipament entrarà 
en funcionament ja la propera 
setmana, tal com ha avançat el 
president de la Generalitat, José 
Montilla, i s'espera que tingui unes 

bones xifres d'ocupació al llarg de la campanya estival que tot just ara comença. 
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Tot i així, com ha recordat el Pare Abat del Monestir de Poblet, Josep Alegre, una hostatgeria 
no té “res a veure” amb un hotel. “No es crea per guanyar Diners, sinó per oferir un espai 
tranquil i serè on es puguin respirar valors com el silenci, l'acollida o el descans que tant 
necessita la societat actual”, ha afirmat el Pare Abat. 
La ministra d’Habitatge, Beatriz Corredor, ha agraït la feina i l'esforç dels monjos per 
conservar aquest important patrimoni de Catalunya i de la Humanitat (així està reconegut per 
la Unesco). Segons Corredor —que s'ha dirigit en català al final dels seus discurs als oients—, 
el patrimoni històric cal conservar-lo per mantenir vives les pàgines de la memòria col·lectiva. 
La ministra ha dit que el Monestir de Poblet, “com molts, custodia més de nou segles de la 
història de Catalunya”. 
El president Montilla també ha destacat que Poblet compta a partir d'ara amb un equipament 
“modern i de primer nivell” que ha estat projectat amb “la sensibilitat per preservar l'harmonia 
de l'entorn”. El president català ha subratllat que el projecte hagi conservat la capella romànica 
de Santa Caterina, un dels vestigis arquitectònics més ben conservats del conjunt de Poblet i 
que permet “incorporar l'hostatgeria en plena sintonia amb el patrimoni històric i religiós del 
Monestir”.  
 

M. Joaquina Dosantos, superiora del monestir de la Visitació de Barcelona  
 

“Humilitat vers Déu i gran dolcesa amb el proïsme d efineixen el nostre esperit”  
 

El 6 de juny del 1610 sant Francesc de Sales, amb santa Joana Francesca Fremiot de 
Chantal, a la ciutat d’Annecy, van fundar l’orde de la Visitació de Santa Maria. Han passat 
quatre segles i per això aquest any les religioses, conegudes com a saleses, celebren un Any 
Jubilar fins al mes de desembre. Actualment, l’orde de la 
Visitació disposa de 94 monestirs a Europa, 52 a Amèrica, 7 a 
l’Àfrica i 3 a l’Orient, és a dir, 156 monestirs en total. Les 
germanes són aproximadament 2.500.  
 

Com s’està vivint aquest Jubileu Visitandí? 
Estem aprofundint en aquest Any Jubilar estudiant per mitjà 
de conferències i reunions comunitàries sobre els escrits dels 
nostres sants fundadors, per refrescar i viure’ls amb 
profunditat en la nostra vida espiritual. En aquest moment tot 
l’orde vivim un any de gràcia que no tornarem a veure. El 
Senyor ens concedeix el do de poder viure’l en aquest 
moment i val la pena viure’l amb profunditat espiritual. 

Què defineix l’esperit de la Visitació? 
Es defineix en una humilitat pregona vers Déu i gran dolcesa 
amb el proïsme. Si no es donessin aquestes dues virtuts, ja 
no seria la Visitació. Al costat d’aquestes virtuts, l’acollida 
cordial, alegre, senzilla i natural que realitzades per Amor 
exigeixen l’oblit de nosaltres mateixes i donar-ho tot als altres 
com va fer la Mare de Déu quan va visitar la seva cosina 
Elisabet. No va pensar en ella mateixa, sinó que va marxar 
ràpidament a servir aquella mare anciana amb alegria i senzillesa. Això és el que hem de fer 
les filles de la Visitació: lliurament total al Senyor, a les nostres germanes de comunitat, a 
l’Església i al món per mitjà de la nostra vida de pregària.  
 

Com s’actualitza avui el carisma de la Visitació? 
El carisma de la Visitació és actual, la virtut no canvia, si vivim la humilitat, la senzillesa, 
l’acollida cordial com ho faria Jesús. Crec que estem vivint el que voldrien els nostres 
fundadors. Les coses externes tenen poca importància si és que ens fixem en canvis d’hàbits, 
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reixes o qualsevol altra cosa; crec que això no té importància. Ara bé, sí que hem de dir que, 
per descomptat, l’orde s’actualitza adquirint els mitjans necessaris per formar-nos en el dia a 
dia. Això vol dir que no pel fet de ser de clausura prescindim d’eines de comunicació 
actualitzades per saber què passa actualment al nostre voltant, i així ajudar amb els nostres 
mitjans, per descomptat amb la pregària, a l’Església i al món. Per tant, l’esperit de la Visitació 
sempre és actual. 
 

Què aporta aquest orde a l’Església? I a la societa t? 
El primer que aportem a l’Església i a la societat és la vida de pregària i de sacrifici, però 
també procurem fer-nos properes amb el nostre suport, escoltant les persones que vénen a 
visitar-nos. Col·laborem amb l’Església oferint el nostre temple per a diversos actes de grups 
cristians que el necessiten. Per exemple, els últims diumenges de mes, a les 17.30 hores, se 
celebra la missa per a infants en honor de l’Infant Jesús de Praga, que actualment es pot 
venerar al nostre cor. També la vigília dels primers divendres de mes, a les 22.00 h, tenim una 
Hora Santa oberta a tothom, seguida d’Eucaristia. Aprofito per convidar a tots els qui hi 
estiguin interessats. 
 

Dels fundadors, sant Francesc de Sales i santa Joan a Chantal, quins trets destacaria?  
Dels nostres fundadors hi ha moltes coses a dir, però de sant Francesc hem de destacar la 
seva vida de dolcesa i mansuetud i gran comprensió amb els altres. Als heretges i protestants 
els donava el nom de “els nostres germans separats”, en el seu temps això no s’entenia. Per 
tant el nostre Sant Pare va ser un home avançat al seu temps. Jo resumiria en ell la 
intel·ligència, la humanitat i la santedat. De santa Joana, destacaria primer el seu esperit de 
fe, de coratge, deixant els seus fills per lliurar-se a Déu incondicionalment, la seva fortalesa, 
humilitat. Virtut aquesta que va fer que pogués superar totes les dificultats, primer com a 
vídua, ajudant els seus fills i, sobretot, obeint una minyona del seu sogre, educant-li els fills i 
vivint en el silenci amb grans patiments; això la va santificar i la va ajudar en el moments de la 
fundació.  
 

Quins fruits li agradaria que donés aquest Any Jubi lar?  
Que el nostre esperit s’arribi a conèixer molt més; que augmenti el nombre de vocacions. Tot i 
que en aquest aspecte en el nostre monestir estem molt contentes, ja que actualment tenim 
una germana novícia de Barcelona. I és una realitat que costa molt que neixin vocacions al 
nostre país; per això arriben joves de diversos continents per fer el postulantat, ja que en els 
seus països no tenen prou mitjans. 
 

Avui dia, quines dificultats pot tenir una jove per  plantejar-se la vocació a la vida 
contemplativa? 
Tots sabem que vivim moments de dificultats de fe. Els i les joves viuen en un món de 
consumisme. Això ja és una gran dificultat. Malgrat tot, hi ha també joves molt macos, tant en 
moviments catòlics com en ONG, on s’entreguen amb molta generositat.  
 

Vostè va entrar a l’orde als 15 anys, què diria a l es joves a partir de la seva experiència? 
Des de la meva experiència de fa 46 anys, el món ha canviat moltíssim. Jo les convidaria a 
reservar espais de solitud i silenci on puguin trobar-se amb elles mateixes i així poder 
redescobrir què els demana Déu. Només des de la interioritat es pot saber quin estil de vida 
es pot escollir. Jo també he tingut dificultats i moments de foscor, temptacions que he superat 
fent llargues estones de pregària, amb l’ajuda de les meves superiores i guies espirituals, la 
qual cosa crec que és imprescindible per prendre qualsevol decisió a la vida, ja sigui religiosa, 
en el matrimoni o en qualsevol altre estat de vida. Particularment els diria que en tots aquests 
anys he estat i continuo sent molt feliç. 

 Rosa Maria Jané Chueca, Catalunya Cristiana, 24 de juny de 2010 
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El santuari de Puiggraciós 
 

Santuari edificat entre els anys 1701 i 1711 en un 
lloc molt proper on, segons la tradició, es va trobar 
la imatge de la Mare de Déu. Històricament ha 
format part de la parròquia de Montmany, però, des 
de després de la Guerra Civil, concretament l'any 
1946 i després d'un breu període en què va estar 
assignat a la parròquia del Figaró, es troba vinculat 
a la parròquia de l'Ametlla, des d'on l'accés és més 
fàcil, tot i que, administrativament, sí que és de 
Figaró-Montmany. 
 

Ja es té constància de la veneració de la imatge a la 
parròquia de Sant Pau de Montmany a finals del 

segle XIV. Fins a la construcció de Santuari, la imatge va ser sempre venerada en els diversos 
llocs on va estar ubicada l'esmentada parròquia de Montmany. 
 

La història del Santuari la comença el rector de la parròquia de Montmany. Mn. Vicenç 
Torrellebreta demana al bisbe de Barcelona, en la seva visita pastoral de l'any 1698, la 
concessió d'un Altar Major per a l'advocació de la Mare de Déu de Puiggraciós. Aquesta 
concessió va ser concedida el 26 de juny de 1701, quan Rafael Xammar i Derrocada, fill de 
l'Ametlla i entre d'altres càrrecs visitador general de la diòcesi de 
Barcelona, va signar-la. El temple té la planta de creu llatina amb una 
cúpula al creuer. La nau central fa 5,20 metres d'ample per 13.90 de 
llarg, mentre que els braços creuers tenen 3,65 metres d'ample per 
2,30 metres de llarg i el presbiteri 4,25 metres de llarg. A la façana 
observem un portal allindat, una obertura circular i un campanar de 
cadireta. El 3 de setembre de 1711 va ser oberta al culte. 
 

El temple es completa amb un cor i un cambril, de planta quadrada, 
que va ser acabat l'any 1771, i amb una casa, que originàriament era 
la de l'ermità que estava autoritzat a residir-hi. Entre 1910 i 1936 va 
ser, també, la seu de la parròquia de Montmany. L'any 1936, el temple 
va ser profanat i, entre d'altres, un retaule barroc, existent ja l'any 
1737. La imatge, però, va poder ser salvada per l'acció coratjosa d'uns 
veïns i va ser amagada en diversos llocs. 
 

El temple va ser restaurat en el període comprès entre els anys 1951 i 1955 per l'arquitecte 
Lluís Bonet i Garí, iniciada pel rector de l'Ametlla Mn. Jesús Ventura. La inauguració 
d'aquestes actuacions va ser l'any 1957. Des de l'any 1973 tenen cura del lloc una 
comunitat de monges benedictines . 
 

Completen el conjunt una torre de senyals, de planta quadrada i construïda amb pedra l'any 
1845, i una petita capelleta situada gairebé a sota d'aquesta torre, on marca la tradició que va 
ser trobada la imatge mariana per un pastor i un bou, com reflecteixen els Goigs. La imatge 
que es venera, que es troba al cambril, data de principis del segle XV i és d'estil gòtic. 
Representa Maria, dreta, alletant l'Infant, que el porta al braç, mentre que amb una mà li 
aguanta els peus, tot amb traces molt suaus i elegants. És daurada i policromada, i mesura 69 
centímetres d'alçada. 

Santuari de Puiggraciós  
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La Salle de Figueres rebrà la Medalla de Plata de l a Ciutat 
 

Ho ha dit l'alcalde a la clausura del centenari del  centre 

EL PUNT 20/06/10 02:00 - FIGUERES - JORDI CASAS 
EMAIL PROTEGIT  
 
L'alcalde i exalumne, Santi Vila, va anunciar 
ahir durant la clausura del centenari de La 
Salle de Figueres que tots els grups 
municipals han acordat per unanimitat 
concedir al centre la Medalla de Plata de la 
Ciutat. El director, Jordi Gibert, li ho va agrair 
i va avançar que pel Sant Jordi vinent 
editaran un llibre que recollirà tots els actes 
celebrats. 
Santi Vila va ser llargament ovacionat quan va 
anunciar l'atorgament de la Medalla de Plata de 

la Ciutat a La Salle i va recordar que, fins ara, només nou persones o entitats han rebut 
aquest distintiu. Vila va destacar que La Salle hagi sabut formar sempre els alumnes vinculant 
l'ensenyament amb els valors. Jordi Gibert va fer un repàs als actes de commemoració del 
centenari i va explicar els nous programes pedagògics que està aplicant La Salle, cosa que 
entre altres li ha valgut l'obtenció del certificat de qualitat ISO 9001/2008, el qual va ser lliurat 
per l'empresa auditora durant l'acte. “La Salle vol formar les persones en sentit ple”, va insistir 
i hi va afegir que el llibre que presentaran per Sant Jordi recollirà la història del centre i bona 
part del material de l'exposició al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, un recull dels actes i 
testimonis personals de persones vinculades amb la institució. El germà provincial va dir que 
la feina de La Salle va pel bon camí quant a donar alguna cosa de valor afegit, i va lloar que el 
centenari acabi ara amb una actuació solidària al Perú. 
 

Correcció d’errada: 
Ángel Llana, nou superior provincial dels Germans d e Sant Gabriel 

 

L’article publicat al butlletí anterior titulatava incorrectament que el G. Àngel Llana 
havia estat elegit superior general dels germans de  Sant Gabriel. Havia de dir: superior 
provincial. 
 

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.  
 

Les autoritats, brindant abans d'estrenar la 
sardana commemorativa del centenari. Foto: J.C.  
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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). 

 

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 J osep 
• 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 (5): Taller de Solidaritat 
 

Taller de Solidaritat és una Fundació nascuda el 2002 promoguda per les 
Serventes de Sant Josep que té com a fi  impulsar la justícia social, la 
dignitat de les persones i la millora de les seves condicions de vida, 
transformant la societat i optant pels col·lectius pobres i exclosos de 
dones, infants i joves dels països del Sud. 

Du a terme la seva tasca a través de projectes de cooperació al desenvolupament i promoció 
social, que potencien la capacitació i la dignificació del treball, així com amb campanyes de 
sensibilització i la promoció del comerç just i del voluntariat.   

 
Taller de Bukama. R.D Congo Taller de Mandaluyong Filipines Casa de la Dona de Checacupe, Perú 

Tots ells amb les Serventes de Sant Josep d’aquests països. 
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Abat Soler: “La crisi mostra com l’economia ha d’hu manitzar-se” 
 

“L'economia actual és conscient del seu poder, però s'ha adonat també, potser en molt bona 
part per les causes que han originat la crisi actual, que necessita humanitzar-se a través d'uns 
principis ètics per poder servir el bé comú (no només el d'uns pocs interessats en el seu guany 
privat), particularment els socialment febles. I una cosa semblant es pot dir de la tecnologia i 
dels seus progressos admirables, si no s’humanitza i es posa al servei de l'ésser humà, pot 
tornar-se en contra seva.” 

Aquesta és una de les aportacions de l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, en la cinquena 
Trobada de Professors Universitaris Catòlics . L'abat de Montserrat, després de la visita 
que van fer els assistents de la Trobada al monestir, va clausurar-la aquest divendres amb 
una conferència sobre la necessitat de Déu en la societat europea. 

Josep Maria Soler va donar la seva resposta a través del comentari de la darrera encíclica de 
Benet XVI, Caritas in veritate. Una encíclica on el nucli revela com “l'home, només amb els 
seus recursos humans i excloent Déu, no pot construir un món humà; és necessària l'ajuda de 
Déu”. Segons l'abat “l'economia no ha de ser la raó última” i “cada vegada són més els que ho 
defensen, fins i tot des d’entorns no cristians". Igual que “sense Déu, tot l'esforç de la ciència i 
de la tècnica no arriba a donar resposta als desitjos més profunds de la persona humana. Ni 
als justos drets de les col·lectivitats". 

L'abat va admetre que aquest missatge avui 
“no és políticament correcte” però que “tot i 
això, els cristians sabem que és veritat”. Així, 
un espai per Déu a Europa “és necessari per 
satisfer els anhels més profunds del cor 
humà, per il·luminar les relacions entre les 
persones i els pobles, per a actuar amb uns 
criteris ètics en la conducció de l'economia i 
de la tècnica”. Tal com queda recollit a 
l'encíclica de Benet XVI, l'abat va recordar 
que “quan predomina l’absolutització de la 
tècnica, s’acostuma a produir una confusió 
entre els fins i els mitjans” i que “tant la 
dimensió espiritual de l'ésser humà com la 
dimensió material s'han d'integrar per poder 
donar solucions als problemes amb els quals es troba la gent”. 

En aquest context, Josep Maria Soler va recordar que la Missió dels cristians és “ser portadors 
de sentit, dinamitzadors de la societat, oferint fortalesa moral enmig del relativisme, sent crítics 
amb el consumisme fàcil, defensant els drets humans i la justícia social, contribuint a 
solucionar els problemes humans i espirituals dels nostres contemporanis” a més de ser 
“testimonis del Déu que és Amor i que estima de manera entranyable l’ésser humà”. 
(www.catalunyareligio.cat, 18 de juny de 2010) 
  

Manual educatiu per als joves en risc dels centres oberts 
 

Els Salesians proposen aquesta eina per al treball social a Catalunya 
 

A Catalunya hi ha uns 9.000 infants i adolescents usuaris de centres oberts amb un 
denominador comú: la situació de risc social. Una de les realitats evidents avui és que molts 
infants i joves, especialment de zones més deprimides, troben greus dificultats per seguir el 
seu procés de socialització. 
L’escola, el barri, la família i la feina es plantegen sovint com a conflictius, amb mancances i 
problemàtiques per a molts d’ells. Els centres oberts són serveis diürns que realitzen una 
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tasca preventiva fora de l’horari escolar. Donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el 
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i 
l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones. 
L’opció per l’educació de la joventut ha estat sempre el carisma i la vocació de la Família 
Salesiana, d’acord amb la inspiració de sant Joan Bosco. Aquesta opció ha portat els 
Salesians a implicar-se en la creació de centres oberts arreu del món. A Catalunya la seva 
presència i tasques són notables. Recentment s’ha presentat una eina educativa per als 
treballadors d’aquests centres. 

Es tracta del llibre Centres oberts. Una proposta educativa per a nens i 
adolescents en risc, de Paco Estellés, Fran Viedma i l’Equip dels Salesians 
de Catalunya, publicat per Editorial CCS. “L’experiència és realment 
enriquidora quan es comparteix i es socialitza”, van coincidir els autors del 
llibre. L’obra presenta la feina conjunta dels diferents centres oberts dels 
Salesians de Catalunya amb l’objectiu de sistematitzar i unificar la 
metodologia en els diversos serveis. “No es vol crear un model per a 
tothom, sinó que hem recollit la nostra feina del dia a dia”, va assenyalar 

Paco Estellés. El llibre proposa un model organitzatiu que es fonamenta en la descripció dels 
destinataris i de les seves necessitats socioeducatives i vitals. Per tal de poder donar-los 
resposta, es planteja una organització del recurs i de les figures que han de conformar l’equip 
educatiu. Igualment es desenvolupa un treball en xarxa, tant pel volum de feina que suposa 
com pel fet d’entendre la necessitat d’una 
intervenció des de l’arrelament del territori. 
A la presentació, que va tenir lloc a la Llibreria 
Catalònia de Barcelona, hi va participar el director 
general d’Atenció a la Infància i Adolescència de 
la Generalitat de Catalunya, Xavier Soley. Va 
manifestar el seu agraïment als autors i va 
subratllar que “aquest molt bon manual no és una 
iniciativa sobrant”. Va reconèixer també el paper 
fonamental dels ordes religiosos en les tasques 
socials a Catalunya.  
Xavier Soley també va llençar la proposta de 
crear nous models capaços d’integrar els centres oberts i els centres d’infància per unificar 
prevenció  i protecció. A més, va assenyalar la importància de la col·laboració entre diverses 
entitats (centres residencials d’educació intensiva, centres residencials d’atenció educativa, 
etc.) per tenir un seguiment més gran d’alguns casos per part dels educadors. És en aquest 
sentit que el llibre aborda com a objectiu final l’atenció personalitzada, que exigeix un treball 
molt més acurat per poder facilitar una igualtat real d’oportunitats en el procés maduratiu i de 
creixement dels infants i adolescents. 
Per la seva banda, el provincial dels Salesians a Catalunya, Ángel Asurmendi, es va 
congratular de la feina ben feta de la Família Salesiana i va assegurar que, com va fer sant 
Joan Bosco, val la pena la il·lusió, l’esforç, la creativitat, l’estudi, el treball i la pregària per a 
l’educació dels infants. 

Mónica García, Catalunya Cristiana, 24 de juny de 2010 
 

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 
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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 

 

Enzo Bianchi, autor de Per què pregar, com pregar  
 

“La pregària està al servei de l’home”  
 

Per què pregar? Quin sentit té avui la 
pregària? Val la pena dedicar-hi temps? 
Aquestes són algunes de les preguntes 
cabdals a les quals ha intentat donar resposta 
al llarg de tota la seva vida el monjo italià 
Enzo Bianchi, fundador i prior de la comunitat 
ecumènica de Bose. En el seu últim llibre 
publicat en català, Per què pregar, com pregar 
(Editorial Claret), Bianchi torna a recuperar la 
que ell considera una qüestió essencial. I és 
que, per al fundador de Bose, en la pregària 
està en joc el mateix cristianisme. Sense 
pregària no hi ha veritable vida de fe. 
 

Tot i la desacreditació de la pregària avui, per qu è creu vostè que és important 
reivindicar-ne el valor? 
En el món actual, amb una gran secularització i molts canvis a tots els nivells, sembla com si 
la pregària fos una cosa a la qual no s’ha de recórrer. Però això és perquè no se sap realment 
què és la pregària cristiana. La pregària no és tant la comunicació de l’home amb Déu, sinó 
que és abans que res posar-se a l’escolta de Déu, és una presència. És Déu qui parla i, per 
tant, es tracta que l’home faci un camí d’obertura cap a Déu que parla i cap a la seva comunió. 
En aquest sentit, és important destacar que la pregària cristiana està al servei de l’home, no al 
servei de Déu. L’home, confrontant-se amb Déu, troba en la pregària un camí en el qual la 
seva vida humana s’enriqueix i s’omple de sentit. Això és el més propi de la pregària cristiana: 
no transformar Déu, sinó transformar l’home que prega.  
 

La comunió amb Déu afavoreix la comunió amb el proï sme? 
Sant Joan, en la seva carta, afirma que ningú no pot dir que estima Déu, a qui no veu, si no 
estima al germà, a qui veu. I jo dic que ningú no pot dir que sap parlar amb Déu, a qui no veu, si 
no se sap comunicar amb els homes, a qui veu. La pregària és un exercici de comunicació cap a 
la comunió. Una comunió que neix des de Déu però que va cap als homes, i una comunió amb 
els homes que et porta a una més gran comunió amb Déu. El fruit de la pregària és la caritat.  
 

Molts parlen de la pregària com a tècnica…  
Jo no crec en les tècniques dins del cristianisme. El cristianisme no es nodreix de tècniques 
perquè la gràcia està per sobre de la tècnica i de la nostra voluntat. Però sí que és necessari 
recórrer un camí seguint les indicacions més personals de l’Esperit Sant. Amb la voluntat 
d’ajudar a fer aquest camí, he publicat Per què pregar, com pregar. Davant de les dificultats 
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que té l’home per pregar avui, he intentat traçar un camí molt concret cap a una pregària que 
sigui veritablement cristiana.  
 

La vida cristiana sense pregària és menys vida, o s implement, com diria Rahner, no és? 
No és vida. Els homes tenim veritablement necessitat de trobar en el nostre interior aquella 
veritat més pregona, que ens permet obrir-nos a l’esperança, al sentit de la vida… És anar 
molt més enllà dels nostres sempre limitats horitzons quotidians. Per això dic sempre que la 
pregària està al servei de la vida de l’home. 
 

Com pregar enmig d’una societat tan plena d’estímul s externs i de sorolls? 
Mai no ha estat fàcil pregar. La pregària cristiana és molt més exigent que la mera actitud 
religiosa. Es nodreix de comunió amb Déu, necessita de l’acció de l’Esperit Sant i d’un home 
que sàpiga sobretot escoltar Déu. Deia Joan Pau II que un dels càncers que assolen avui 
l’Església és la manca d’interioritat… Sí, això és cert, però també ho és que avui també hi ha 
moltes persones que volen recórrer un camí de vida interior. Aquest és un nou signe dels 
temps. L’home es torna a preguntar per les grans qüestions sobre el sentit i aquest és el 
primer pas per a la pregària. 
 

Quins són els consells bàsics que vostè, com a mest re de pregària, donaria perquè 
l’oració esdevingui una veritable respiració vital?  
El primer consell, que no em cansaré de repetir, és exercitar-se en l’escolta. Per això és 
necessari molt de silenci, que permeti escoltar de debò les nostres profunditats i a Déu que 
parla a través de l’Escriptura i de la veu interior. Sense silenci, no hi ha escolta. I un silenci 
sense escolta és un silenci mortífer. El segon consell és que la pregària no ha de ser mai 
motiu d’aïllament davant dels homes. La pregària és un camí de comunió, és una convocatòria 
de totes les criatures en un moviment cap a Déu, un moviment de transfiguració. 
 

 Samuel Gutiérrez, 
Catalunya Cristiana, 24 de juny de 2010 

 

Racó de lectura 
 

Pedro Arrojo Agudo , Crisi global de l’aigua: valors i drets en joc. Quaderns Cristianisme i 
Justícia, núm. 168. 

 

Un cop d’ull als arxius de l’URC: “El que és nou de mana novetat” 
 

Dos importants signes de fraternitat 

• Les intuïcions per al futur solament podran realitzar-se des del 
compromís per concretar i ser creatius. I la novetat de la Vida 
Religiosa suposa estar contínuament en camí, en permanent 
transformació, a l’escolta de la invitació del Senyor. 

• El que és nou demana novetat. I cal audàcia per arriscar-se. 
L’experiència de posar vi nou en bótes velles ja està prou 
explicada pel mateix Jesús. 

• Dos importants signes de fraternitat per al futur entenem que són: d’una banda, la inserció, 
que expressa la proximitat i comunió amb les persones que queden al marge; i, de l’altra, la 
recerca de formes de vida comunitària compartida, sigui amb altres religiosos o religioses, 
amb seglars, ecumènica, amb grups marginals, etc. 
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Calendari URC-CEVRE: 2010-2011 
 
 
 

Calendari URC-CEVRE: 2010-2011 

 
 

 

Setembre 2010 
6 Dl URC. Matí: Comissió Permanent Ampliada. Tarda: Comissió Permanent 
11 Ds Festa – Dia Nacional de Catalunya 
20 Dl Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial  
21 Dm Xarxes solidàries – Reunió a la seu de l’URC, a les 18.00 h. 

 
Octubre 2010  

3 Dg Trobada de la Pau – Comunità de Sant’Egidio – Barcelona 
4 Dl Assemblea de Superiores Majors i Abadesses 
  URC-CEVRE: inici del primer trimestre de la formació inicial 
7 Dj Comissió Permanent. Matí: 10 h 
12 Dm Festa 
15 Dv Estació d’enllaç 
16 Ds Acte central dels 30 anys - Vic 
18  Dl URC-CEVRE: Inauguració oficial del curs de formació inicial 
21 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 1 – El Sant Dubte d’Ivorra 
23 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 
27 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 
Novembre 2010 

  Mes del cinema espiritual 
1 Dl Tots Sants 
2 Dm URC: Comissió Permanent 
4 Dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 
7 Dg Consagració de la Sagrada Família pel papa Benet XVI a Barcelona 
10 Dc URC: LXIII Assemblea de l’URC 
13 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 
16 Dm CONFER: XVII Assemblea – Madrid 
17 Dc CONFER: XVII Assemblea – Madrid 
18 Dj CONFER: XVII Assemblea – Madrid 
19 Dv Estació d’enllaç 
27  Ds Reunió de religioses/os en barris 
28 Dg Inici de l’any litúrgic: 1 diumenge d’Advent 

 
Desembre 2010 

4 Ds IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
5 Dg IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
6 Dl IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
7 Dm IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
8 Dc Festa de La Immaculada Concepció 
12  Dg Llum de la Pau de Betlem 
14 Dm URC: Comissió Permanent 
17 Dv Estació d’enllaç 
18 Ds URC-CEVRE: Trobada de la formació inicial – celebració del Nadal 
25 Ds Festa. Nadal 
26 Dg Festa. Sant Esteve 

 
Gener 2011 

1 Ds Festiu – Cap d’Any 
6 Dj Festa. Reis 
10 Dl URC-CEVRE: Inici del segon trimestre de la formació inicial 
11 Dm URC: Comissió Permanent 
17 Dl Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial 
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21 Dv Estació d’enllaç 
22 Ds Simposi dels 30 anys de l’URC 

 
Febrer 2011  

2 Dc Jornada Mundial de la Vida Consagrada – Cloenda dels 30 anys de l’URC 
8 Dm URC: Comissió Permanent – tarda 
17 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 2 – Sant Ignasi  
18 Dv Estació d’enllaç 
19 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent:  
21 Dl Assemblea de Superiores Majors i Abadesses 
23 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 
Març 2011  

1 Dm URC: Comissió Permanent 
9 Dc Inici de la Quaresma: Dimecres de Cendra 
16 Dc URC: LXIV Assemblea de l’URC 
18 Dv Estació d’enllaç 
25 Dv Fundació de l’Escola Cristiana i URC: Jornades de Pastoral 
26 Ds Fundació de l’Escola Cristiana i URC: Jornades de Pastoral 
28 Dl URC-CEVRE: inici del tercer trimestre de la formació inicial 

 
Abril 2011 

2 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 
5 Dm URC: Comissió Permanent 
8 Dv Estació d’enllaç 
9 Ds URC-CEVRE: Trobada de la formació inicial – celebració quaresmal  
22 Dv Divendres Sant 
24 Dg Pasqua 
25 Dl Festa. Dilluns de Pasqua  
26 Dm Vetlla de la Mare de Déu de Montserrat 
29 Dv 31è aniversari de la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya 

 
Maig 2011 

1 Dg Festa del Treball 
3 Dm URC: Comissió Permanent 
16 Dl Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial 
18 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos 
20 Dv Estació d’enllaç 

 
Juny 2011 

1 Dc Delegats Episcopals de Vida Consagrada 3 
2 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 3 
7 Dm URC: Comissió Permanent 
12 Dg Pestecosta 
18 Ds URC-CEVRE: Sortida de final de curs de la formació inicial 
21 Dm URC – Exercicis Espirituals Cova de Manresa, 21 – 30, Toni Català, sj. (en castellà) 
19 Dg Pro Orantibus 
24 Dv Festa. Sant Joan 

 
Juliol 2011  

4 Dl URC – Exercicis espirituals Montserrat 1 – inici – Per confirmar 
10 Dg URC – Exercicis espirituals Montserrat 1 – final – Per confirmar 
11 Dl URC – Exercicis Espirituals Cova de Manresa – 11 – 20, Oriol Tuñí, sj. (en català) 
21 Dj URC – Exercicis Espirituals Cova de Manresa - 21 – 30, Josep Rambla, sj. (en català) 

 
Agost 2011 

8 Dl URC – Exercicis espirituals Montserrat 2 – inici – Per confirmar 
14 Dg URC – Exercicis espirituals 2 – final – Per confirmar 
15 Dl L’Assumpció  
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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 

 


