
 

URC: “L’ós i la monja. El sentit de la vida religio sa avui” 
 

Som fills de l’edat moderna i hem estat formats per les seves 
històries, hem compartit els seus somnis. Sé, per exemple, que 
m’assemblo més a l’ós que no pas a la monja. Les meves respostes 
instintives són més sovint les del jo solitari que no pas les pròpies d’un 
germà. Sé que acabo de començar el procés del meu renaixement. 
Conferència del pare Timothy Radcliffe, mestre general de l’Orde dels 
Predicadors 

 

El Parlament de Catalunya aprova el projecte de Lle i d'assistència sanitària 
de cobertura pública, per unanimitat (132 vots sobr e 132) 

 

 

Barcelona, 1  de ju liol  de 2010                                                                              ANY III. núm.    
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El projecte de llei d'accés a l'assistència 
sanitària de cobertura pública a càrrec del 
Servei Català de la Salut, que s’ha sotmès al 
debat i la votació finals, universalitza 
completament l'accés a la sanitat pública. 
D'aquesta manera amplia la cobertura a 
col·lectius com els professionals liberals, que 
no tenen obligació de cotitzar a la seguretat 
social, els membres de congregacions 
religioses i els col·lectius en situació de risc 
d'exclusió social o de marginalitat, que en 

conjunt representen un 0,7 per cent de la població. 
 

Van representar la Unió de Religiosos de Catalunya en la tribuna de convidats les germanes 
Consol Muñoz Sanjuán , superiora general de les Franciscanes Missioneres de la 
Immaculada Concepció, Mª del Pilar Rodríguez  Villareal , superiora general de les 
Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora,  Antonia Ortiz  Ruiz,  secretària 
general de CSSCC, i el germà Lluís Serra Llansana , secretari general de la Unió de 
Religiosos de Catalunya. 
 

Una vegada aprovada la Lleida pel Parlament de 
Catalunya, el Govern és el responsable de redactar 
i aprovar el reglament que la desplegui. Començarà 
a aplicar-se a partir de l’1 d’octubre. Oportunament, 
es donaran les indicacions pertinents. 
 

Es pots veure tot el debat parlamentari, que va 
durar una hora, en vídeo, en el Canal Parlament: 
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-
parlament/videos?p_cp1=847414&p_cp2=tot&p_
cp3=4&p_cp22= 
 
 

Catalunyareligió.cat: “Donem fe de la realitat naci onal de Catalunya” 
 

CatalunyaReligió.cat (29/06/2010), 
expressa de manera clara i 
contundent el seu suport al nou 
Estatut de Catalunya que va ser 
aprovat en referèndum el 18 de 
juny de 2006. 

L’Església present a Catalunya no 
pot restar al marge de les legítimes 
aspiracions del poble català, 
manifestades de forma pacífica 
d’ençà la restauració de la 
democràcia. La sentència que 
acaba de dictar el Tribunal Constitucional retalla greument una part substancial del nostre 
legítim autogovern, fruit de la voluntat popular. Aquesta sentència contradiu clarament els 
drets que el Magisteri Pontifici reconeix a les minories. 

Al costat dels nostres bisbes, CatalunyaReligió.cat fa seves les assenyades reflexions del 
document col·lectiu Arrels Cristianes de Catalunya, del qual aquest any se celebra el vint-i-
cinquè aniversari: 
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 “Com a bisbes de l’Església a Catalunya, 
encarnada en aquest poble, donem fe de la 
realitat nacional de Catalunya, afaiçonada al 
llarg de mil anys d’història, i també reclamem 
per a ella l’aplicació de la doctrina del 
magisteri eclesial: els drets i els valors 
culturals de les minories ètniques dins d’un 

Estat, dels pobles i de les nacions o nacionalitats han de ser respectats i, fins i tot, promoguts 
pels Estats, els quals de cap manera no poden, segons dret i justícia, perseguir-los, destruir-
los o assimilar-los a una altra cultura majoritària. L’existència de la nació catalana exigeix una 
adequada estructura juridicopolítica que faci viable l’exercici dels drets esmentats”. 

I expressem, sense cap tipus d’ambigüitat, el nostre suport explícit al nou Estatut de 
Catalunya perquè creiem que és el nostre deure, en la línia de les motivacions més profundes 
que ens van fer donar el pas a impulsar aquest portal d’informació religiosa que, des del 
primer moment, s'identifica amb la cultura i la llengua catalana, “com a  expressió de la 
identitat pròpia de Catalunya”. 

 

Des del Monestir de Sant Pere de les Puel·les: 
“Un més un igual a trenta-sis o cinquanta” 

 
No és un simple joc de números, és la suma dels dies i els anys que donen vida a la vida. 
 

 
 
Cinquanta 
Enguany celebrem 50 anys de les federacions benedictines a l’Estat. El 25 de juliol de 1960 es 
van firmar, a Roma, els decrets de constitució de les quatre federacions: Galaicolleonesa, 
Claustral Pirenaica, Castellana i Catalanobalear. Tres mesos més tard es feia el primer capítol 
federal al monestir de Sant Daniel, de Girona.  
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Començava una nova etapa. Una etapa, però, de trobament entre les responsables de les 
comunitats. Cada monestir, encara ara, conserva la seva pròpia autonomia. 
 
Quinze 
Passen els anys. Quinze. No fou fins al 10 de setembre de 1975 que hi hagué la primera 
trobada de la nostra Federació a Puiggraciós, on dos anys abans s’havia establert una 
comunitat de monges provinents del Monestir de Sant Pere de les Puel·les. 
És l’inici d’una altra etapa. Una trobada volia dir un apropament de totes les monges dels 
diversos monestirs. És cert que moltes es coneixien gràcies als noviciats comuns de després 
de la guerra o d’intercanvis diversos, però ara era diferent. 
 

Un més un 
Any rere any s’han anat succeint les trobades 
fins enguany, perquè l’important és la 
constància d’un pas rere l’altre. A vegades la 
trobada s’ha escaigut a un nivell més general, 
amb monjos i monges del Cister, a Poblet (el 
1980 amb motiu del centenari del naixement de 
sant Benet i el 2000 per celebrar l’Any Jubilar). 
 
Trenta-sis 
Enguany trenta-sis. Tocava al monestir de Sant 
Benet. Fou el 20 de maig. Vam aprofitar per 
celebrar els 50 anys de la nostra Federació. 
La nostra comunitat de Sant Pere de les 

Puel·les va celebrar les laudes a la catedral de Sant Feliu de Llobregat. 
En arribar al Monestir de Sant Benet es va celebrar una taula rodona amb el tema Des d’on 
som, vers on anem. La moderadora fou Maria-Lurdes Solé, abadessa emèrita de Sant Pere de 
les Puel·les, que havia plantejat unes preguntes prèvies als ponents: 

 
Jordi Collet , doctor en Sociologia: “Des de la  perspectiva sociològica, com creus que ha de 

ser la vida monàstica?” 
Francesc Torradeflot,  doctor en Teologia, llicenciat en Història de les religions: “Des del 

mirador d’obertura a les altres religions, quins reptes plantejaries a la vida monàstica?” 
María Isabel Gutiérrez , trinitària de Suesa: “Des de quin estil de vida de comunitat veniu i 

vers quin nou estil de vida comunitària camineu?” 
Olga Nicolau , llicenciada en Sagrada Escriptura, 

monja benedictina de Sant Benet: “Des de la teva 
realitat monàstica, per quins camins creus que 
podem seguir avançant?” 

 
Jordi Collet  va suggerir sis debats a partir de sis 
capítols de la Regla de sant Benet (RB 34, 50, 53, 58, 
67, 73). El mateix Benet conclou que aquesta mínima 
Regla que ha redactat és com un començament (RB 
73,8). I Jordi Collet diu que és una regla mínima per tal 
de crear un espai comú amb comunitats no 
homogènies. 
 
Francesc Torradeflot  va situar els reptes en tres àmbits:  

• espiritual – potenciar l’escolta i el diàleg per promoure els drets humans dins i fora de 
l’Església; 

• institucional – monacat temporal obert a tota mena de creients, fins i tot no cristians; 
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• social – potenciar la banca ètica per visibilitzar una sostenibilitat viable i possible i ser 
profetes. 

 
María Isabel Gutiérrez  va exposar el 
camí que ha anat fent la seva 
comunitat des de fa trenta anys. 
Treballen especialment la reconciliació 
per tancar ferides, animant-se 
mútuament. Intenten posar veu als 
sentiments, per assumir la pròpia 
fragilitat. Cal partir d’una experiència 
personal de Déu i de la pregària, 
aquest és l’origen fundant. Cal 
retornar constantment a l’origen de la 
pròpia història vocacional, que ens va 
fer canviar de camí. Cal potenciar la 
litúrgia en la vida, o sigui, que la vida 
de la comunitat sigui present en la 
litúrgia. El món necessita veure 

monges més orants, més senzilles i acollidores i no admirar-ne només la intel·ligència. 
 
Olga Nicolau  va exposar cinc pilars per avançar:  

• visibilitat de la primacia de Déu  en les nostres vides, assumint la pròpia nuesa i veient 
Déu en els altres; 

• en el servei fratern saber regalar temps, estar disponibles, ser agraïdes i acceptar el 
servei fratern dels altres; 

• ser dones de pregària  i ser fidels al temps establert, cal la formació per saber donar 
raó de la nostra fe, ja que portem el saltiri a les entranyes; 

• el treball  ha de ser racional i eficient, no treballar d’anar per casa, sinó que també ens 
ajudi a créixer interiorment; 

• viure la comunitat  com a família pròpia, posar-hi caliu i diàleg, treure les pors, estimar i 
perdonar, demostrar que confiem en l’altre amb respecte mutu. 

 
A l’eucaristia es van oferir tres icones, símbols del passat, del present i del futur de les 
comunitats. En la del passat, la imatge de Benet expectant, a punt i il·luminant el seu entorn, 
significa la tradició que anat perdurant en el temps fins a avui. En la del present, el mapa amb 
les cinc comunitats actuals representa el nostre present de discerniment, de no tenir por, 
d’obrir-nos. En la del futur, uns instruments de música, un camí, espigues i flors suggereixen 
creativitat perquè cada persona s’afini interiorment per anar construint la simfonia d’una nova 
creació; hi ha un text eloqüent que ens interpel·la: “Faré una cosa nova que ja apunta, no us 
n’adoneu?”. 

 
Després d’un àpat fratern i joiós al bosc, vam veure la projecció sobre els 50 anys que ens van 
dur records entranyables a totes, rememorant els consells, les assemblees, les trobades 
federals, els cursets i tantes altres realitats viscudes. 
Com sempre que ens trobem a Sant Benet, la jornada es va cloure compartint les vespres al 
monestir dels monjos. 
 

Conxa Adell i Cardellach 
juniora 

Monestir de sant Pere de les Puel·les 
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Les Germanes de la Caritat de Santa Anna celebren C apítol General 
 

Madrid, 30 de juny de 2010 (IVICON).- Les Germanes de la Caritat 
de Santa Anna celebraran durant els propers mesos de juliol i 
agost, a Artieda (Navarra), el XXVII Capítol General Extraordinari 
de la Congregació. 
 

51 religioses de la Congregació que representen totes les 
germanes que viuen, en 31 països del món, la Caritat Universal 
principalment amb els més pobres i necessitats, feta hospitalitat 
fins a l’heroïsme, treballaran en la millora del seu text 
Constitucional. 
 

De l’1 al 9 de juliol faran Exercicis Espirituals dirigits pel P. 
Saturnino Gamarra. El 10 de juliol, a les 12.30 h, tindrà lloc 
l’Eucaristia de l’Esperit Sant. Aquest mateix dia a la tarda tindrà 
lloc l’obertura oficial del Capítol. 
 

En una nota enviada a IVICON, les Germanes de la Caritat de Santa Anna agraeixen que 
s’acompanyi amb la pregària aquest esdeveniment de gràcia per a la Congregació que, en 
comunió amb l’Església, busca ser resposta a la crida que Déu avui segueix fent a testimoniar 
com a Crist l’amor del Pare a cada home i a cada dona del nostre temps. 

 

El Patronat recuperarà els camins que unien les erm ites de Montserrat per 
fomentar-ne la visita 

 
El monestir benedictí, seu del Plenari del Patronat  de la Muntanya de Montserrat sota la 
presidència del Molt Hble. José Montilla 

 
El Ple del PMM aprova el procediment 
d’implantació del PEMONT, el Pla de 
procediments de resposta per a Emergències a 
Montserrat 
 
Montserrat, 25 de juny de 2010. El Plenari del 
Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM), 
reunit aquest matí al Monestir benedictí, i 
presidit pel president de la Generalitat de 
Catalunya, José Montilla, ha aprovat el Pla 
Estratègic de les Ermites de Montserrat, que té 
per objectiu la posada en valor dels 
emplaçaments i les restes de les ermites de 

Sant Joan, Sant Onofre, Santa Magdalena i Santa Anna, i, d’aquesta manera, facilitar la seva 
visita pel públic interessat. Aquestes ermites són les més accessibles des del monestir, 
permeten una visita còmoda i segura, i lliguen entre elles un atractiu itinerari que va des de 
l’estació superior del Funicular de Sant Joan, passant per totes elles, fins al monestir. 
 
En aquest sentit, el Pla Director de les ermites contempla recuperar els camins que unien el 
conjunt eremític i posar a l’abast diferents itineraris per visitar les restes de les ermites. En 
aquest projecte bàsic, i gràcies a la implicació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
s’oferiran un conjunt d’itineraris que, partint de l’estació superior del Funicular de Sant Joan, 
portarà al visitant per les ermites de Sant Joan, Sant Onofre, Santa Magdalena i Santa Anna, 
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acabant tots els itineraris de nou a l’estació del funicular o arribant fins al Monestir de 
Montserrat. 

 
El segon dels temes que s’han tractat i aprovat 
en el Plenari d’avui ha estat el procediment 
d’implantació del PEMONT (Procediments de 
resposta per a Emergències a Montserrat), que 
inclou la visió global dels riscs que poden afectar 
l’entorn de Montserrat, les actuacions i mesures 
concretes pel territori analitzat i l’aplicació de 
forma conjunta als plans autonòmics especials. 
Cal dir que el PEMONT va rebre l’informe 
favorable de la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, amb data de 30 d’abril de 2009. 
 
 

El Plenari del PMM s’ha celebrat a la Sala de la Llar del 
Monestir de Montserrat, ha estat presidit pel president de 
la Generalitat i, com a tal, del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat. També hi han estat presents el P. Abat de 
Montserrat, Josep M. Soler, en qualitat de vicepresident 1r; 
Jordi López Camps, president de la Comissió Executiva i 
vicepresident 2n; Josep Ramon Mora, director general de 
Protecció Civil, en representació del Departament 
d’Interior; Jordi Roca, director general de Patrimoni 
Cultural, en representació del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació; Joan Carles Vilalta, director 
general de Turisme, en representació del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empreses; Núria Buenaventura, 
directora general del Medi Natural; els presidents dels 
Consells Comarcals de l’Anoia i del Bages; i els alcaldes 
de les poblacions del Bruc, Collbató, Marganell i Monistrol 
de Montserrat. 

 

“Hi ha persones que cerquen Déu a Internet” 

(Samuel Gutiérrez/Catalunya Cristiana, Dc, 30/06/2010 ) En una trobada recent de jesuïtes de 
tot Europa per tractar la posada al dia de l’espiritualitat ignasiana, una de les ponències que 
va despertar més expectació va ser la del jove Ladislav Sulik (Eslovàquia, 1980), pioner al seu 
país d’una nova modalitat d’acompanyament espiritual a través d’Internet. En l’era digital, Sulik 
està convençut que la xarxa és un camí privilegiat, també amb el seu risc, a través del qual la 
gent es pot connectar amb Déu. “Déu és comunicació —assegura— i també es fa present a 

través d’Internet.” 

Es pot trobar Déu a través d’Internet? 
Déu és a tot arreu, també a la xarxa. Si es comunica 
amb nosaltres a través de la bellesa, de la natura o de 
l’art, també ho pot fer a través del món virtual. La meva 
experiència, i no únicament meva sinó dels jesuïtes i de 
la família ignasiana, és que hi ha moltes persones 
connectades a Internet. Algunes d’aquestes persones 

encara cerquen Déu i volen trobar-lo. Poden tenir prejudicis sobre l’Església o sobre qüestions 
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de religió, però tenen el desig de la presència de Déu en la seva vida i miren de cercar-lo. 
Aquest sentiment no ha mort. El tenen a dins, és immanent. Internet és un espai o un indret on 
moltes persones cerquen Déu. Nosaltres volem fer-nos-hi presents i mostrar-los el camí, 
perquè aquest és precisament el nostre carisma: afavorir la trobada amb Déu. Perquè Déu 
també es fa trobadís a la xarxa. Cal, però, un acompanyament que permeti mostrar el camí 
per trobar Déu a aquells que tenen aquest interès. D’aquesta manera, la relació es farà cada 
vegada més personal i plena de sentit. 
  
Quina és la seva experiència concreta? 
Bàsicament faig servir el Facebook. Qui contacta amb mi sap que sóc jesuïta. Hi contacten a 
través del correu electrònic o del xat. Arriba un moment en què es va aprofundint en la 
conversa i apareixen les preguntes sobre Déu. Fins i tot he arribat a oferir direcció espiritual a 
algunes persones. D’això jo en dic “recessos on line”. Ho acostumo a fer a través del correu 
electrònic. També es pot fer a través de l’Skype, videoconferència o a pàgines interactives, 
com la que tenim els jesuïtes: “Espai Sagrat”. Els jesuïtes francesos disposen també d’alguna 
pàgina específica en què ofereixen recessos on line. A la província jesuïta d’Eslovàquia a la 
qual pertanyo, aquest sistema l’hem utilitzat internament, per als companys jesuïtes, i ara 
també de forma oberta per a tot aquell qui ho vulgui. La qüestió és que jo no puc estar 
físicament en una casa d’exercicis, però sí que puc connectar-me una estona cada dia i ajudar 
una persona a trobar-se personalment amb Déu i descobrir quina és la seva voluntat a través 
dels exercicis espirituals. 
 
Aquesta presència a Internet augmentarà cada cop mé s? 
A escala europea és un començament. Crec que a Austràlia i als Estats Units estan molt més 

avançats en aquest sentit. Això no obstant, no anem gaire 
endarrerits. És un començament imparable. Estem iniciant 
experiències amb què posem persones en contacte amb Déu. 
Estem oberts a portar-ho molt més enllà. És important tenir clar 
que hi ha d’haver també una bona filosofia de base per justificar 
el perquè volem acostar Déu a persones amb interessos 
espirituals a través d’Internet. Volem unir els dissenyadors de 
les pàgines i dels programes informàtics amb els teòlegs. Per 
què Déu és també a Internet? Ell és l’Únic, el que es vol 
comunicar amb nosaltres. En els Exercicis Espirituals de sant 
Ignasi el punt clau és la comunicació. Són una gran experiència 
de comunicació. No és que jo únicament em vulgui comunicar 
amb Déu, és que Ell es vol comunicar amb mi. Els Exercicis són 

l’eina que utilitzem per comunicar-nos-hi. I com que Internet és una eina de comunicació, 
podem posar en contacte persones que vulguin comunicar-se amb Déu. Ell és el més gran 
dels comunicadors. Ell espera comunicar-se amb nosaltres. Els Exercicis acaben amb una 
meditació sobre “la contemplació per aconseguir l’Amor”. D’una banda, Ignasi ens diu que 
estimar és donar i compartir entre qui vol estimar i qui és estimat. És una relació mútua i 
recíproca. La segona cosa és que estimar és comunicació, que no vol pas dir que estiguem 
parlant, sinó escoltar, estar amb Ell, a través de la comunicació no verbal. En l’amor és tan 
important el que diem com el que no diem. En aquests nivells de “ser humà”, de relació amb 
Déu, ens estem centrant per poder ajudar el qui es posa en contacte amb nosaltres i obrir-li 
les portes a una vida d’oració, amb l’objectiu de consolidar una vida de fe més adulta. 
  
L’oració, però, no té avui dia gaire bona premsa i fins i tot de vegades és vista com a 
pèrdua de temps…  
Com a religiós, jo també pensava el mateix. El meu temps d’oració és una pèrdua de temps? 
Amb tot, aprofundint-hi, vaig veure que la pregària em dóna forces, em regenera per dins. 
Després d’un dia de treballar de valent, necessito contactar amb aquest Algú que em dóna 
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vida autèntica. Aquesta és la meva fe. Pregar és estar amb Algú que dóna vida per no tenir 
por d’un nou dia. 
  
Més enllà de la gràcia amagada que Déu pugui estar vessant, quins resultats objectius 
han obtingut de l’experiència d’acompanyament a tra vés de la xarxa?  
Tenim un grup nombrós de persones que entren a mirar la nostra pàgina. Això ja és en si 
mateix positiu. Tenim una experiència positiva de voler ser un servei que atengui més i més 
persones. Si treballem junts, jesuïtes i col·laboradors, podem arribar més lluny en un moment 
en què el nombre de jesuïtes va disminuint i no hi ha tantes vocacions. Això no vol dir que 
estiguem en un període crític de la història de l’Església. És només un estadi de les coses. És 
el que hi ha ara mateix. Hem, doncs, de permetre que Déu treballi a través nostre. 
  
Un dels dubtes que ofereix Internet és l’anonimat i  la manca de transparència…  
Internet és un espai privat on podem compartir més o menys. Les persones poden anar més 
enllà en les preguntes que es fan, o bé no entrar-hi tan a fons. Jo diria fins i tot que a la xarxa, 
sota aquest cert anonimat, de vegades la gent és més honesta, en el sentit que Internet es 
converteix per a elles en un refugi, en una finestra on podem contactar amb aquestes 
persones i ells poden descobrir el cristianisme amb una perspectiva diferent. Poden obviar els 
prejudicis que tenien d’abans i poden créixer en la fe. 
 
Quantes persones fan servir aquest sistema?  
Quan es donen exercicis, els especialistes recomanen entre set i deu persones per director. A 
Internet és diferent. Pot ser per correu, veient la persona on line… Ara mateix estic atenent 
dues o tres persones que contacten amb mi de forma regular, a través del correu electrònic o 
del xat. És una cosa que m’interessa molt fer públic, perquè el meu objectiu és un altre. Ajudo 
el qui em busca. 
  
Ha arribat a conèixer gent en persona?  
Ens hem trobat i ens hem conegut personalment quan ells han tingut confiança per fer-ho. Fa 
quatre mesos un jove es va posar en contacte amb mi i ja ens hem trobat unes quantes 
vegades en persona. Internet es va convertir en una eina de contacte. Jo crec que després 
dels primers contactes de forma virtual, també cal el contacte real. Hi ha d’haver un equilibri, 
perquè si ens quedem només en la xarxa, això ens pot aïllar del món. 
  
Internet és el futur?  
Crec que és el futur en el sentit que no podem oblidar-nos de la seva potencialitat ni obviar-lo. 
Amb tot, no crec que la vida espiritual es traslladi a Internet. Els moments de contacte 
personal, de pregària, es fan en silenci, perquè és en el silenci on Ell ens parla. Internet és un 
“ganxo” per poder contactar amb altres persones i ajudar-les a descobrir Déu per elles 
mateixes. 

 

Dels nostres lectors 
 

Amics d'HOREB, 
Us felicito per l'excel·lent tasca que feu amb la publicació i difusió de la revista. Com a laic 
agraeixo la seva recepció i em plau llegir-la així que la rebo per Internet. 
Quant al darrer número, però, em permeto fer-vos una observació: en parlar de Puig d'Olena 
ha estat una llàstima no esmentar que hi va estar internat i hi va morir el poeta lleidatà Màrius 
Torres, del qual enguany es compleix el centenari del seu naixement. 
Cordialment, 

Francesc Clua 
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Morir d’esperança 
 
Comunitat de Sant’Egidio, Càritas 
Diocesana, Fundació Migra Studium i 
Justícia i Pau 
MORIR D’ESPERANÇA 
Pregària ecumènica en memòria de les 
víctimes dels viatges cap a Europa. 
Presidida per Mons. José Sánchez, president 
de la Comissió Episcopal de Migracions de la 
Conferència Episcopal Espanyola  
Dijous 1 de juliol de 2010, a les 20 h.  
Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor 
(al costat de la Plaça de Sant Jaume) 
 

 

Dues convocatòries d’interès 
 

Divendres, 2 de juliol 
BENEDICCIÓ DEL NOU HOSPITAL GENERAL DEL PARC SANITA RI SANT JOAN DE 
DÉU, A SANT BOI DE LLOBREGAT, per part de Mons. Agu stí Cortés, bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat 
Lloc: Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat 
Hora: 11.30 h 
 
Dissabte, 3 de juliol 
JORNADA MONÀSTICA AMB LES CARMELITES DESCALCES, amb  el tema Una Jornada 
amb l’espiritualitat carmelitanoteresiana . Oberta només per a dones 
Lloc: Monestir de la Mare de Déu de Montserrat i de Sant Josep Oriol, Camí de Can Grau, s/n 
(La Torreta), La Roca del Vallès 
Hora: de 10.30 a 19.30 h 
Més informació i confirmació d’assistència: tel. 938 703 475 / 606 502 230 

 

Secretariat de Marginació: Manifest davant el fenom en de la prostitució 
 

 

Delegació de Pastoral Social 
Secretariat Diocesà pels Marginats 

Rivadeneyra, 6, 8è 

08002 Barcelona 

 

El Secretariat de Marginació de l’Arquebisbat de Barce lona  ha dedicat part de les seves 
sessions d’estudis a examinar el fenomen de la prostitució al carrer.  
Fou el mes de setembre quan alguns diaris publicaren algunes fotografies on es visualitzava 
el comerç sexual en alguns llocs de la nostra ciutat i, a continuació, es feien tot un seguit de 
consideracions sobre aquest fenomen. Consideracions on primava més el sensacionalisme, i 
els problemes d’ordre públic que comportava aquest fet, i s’obviava tota la problemàtica social 
que pateixen moltes de les persones que es veuen abocades a exercir la prostitució en els 
carrers o en les carreteres de forma molt precària. 
En les nostres reunions, hem escoltat el testimoni d’associacions i persones que fa anys que 
treballen per ajudar i trobar alternatives a les persones que exerceixen la prostitució al carrer. 
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Hem aprofundit, amb l’ajuda d’experts, quines són les causes que porten homes i dones, 
generalment estrangers, a la prostitució, i també hem demanat la col·laboració de biblistes, 
perquè ens ajudessin, a la llum de la Paraula de Déu, a fer un discerniment sobre aquest 
fenomen. 
En finalitzar el curs hem cregut convenient fer públiques algunes de les conclusions a què 
hem arribat. Som conscients que el problema és molt complex, que té ramificacions que a 
nosaltres se’ns escapen, la nostra pretensió no és res més que apuntar algunes pistes, que 
puguin ajudar els creients, i a tots els homes i dones de bona voluntat, a tenir alguns elements 
de judici que es troben a faltar en els mitjans de comunicació. 
 
Algunes realitats 
 

1. Com ja s’ha denunciat moltes vegades, hi ha persones que es dediquen a la prostitució, 
perquè hi ha altres persones que estan disposades a pagar pels seus serveis.  

2. Les causes que porten a exercir la prostitució al carrer tenen un denominador comú: la 
pobresa. La majoria de les persones que s’hi dediquen provenen de països molt pobres 
i vénen al primer món per trobar alguns mitjans de vida que els permetin viure amb una 
mica més de dignitat, elles i la família que sovint han deixat en el seu país d’origen. 

3. Moltes d’aquestes persones han vingut enganyades al nostre país, se’ls havien promès 
uns altres tipus de feina. Han contret un deute molt gran que han de pagar. Són 
explotades per màfies. En alguns casos temen per la seguretat dels parents que han 
deixat en el país d’origen i també se les atemoreix amb malediccions rituals, com pot 
ser el “vudú” o altres. 

4. La majoria són persones que exerceixen la prostitució com única possibilitat de sortir 
endavant en la vida, ja que moltes d’elles desconeixen l’idioma, no tenen estudis i, el 
més greu, no tenen la seva estança al país regularitzada, vivint de forma il·legal. 

5. Malgrat les moltes declaracions institucionals, són molt pocs els recursos que les 
institucions dediquen perquè aquestes persones trobin alternatives vàlides a la feina 
que exerceixen. 

6. Els mitjans de comunicació, 
especialment algunes 
televisions, han trobat en la 
prostitució un filó per guanyar 
audiència. Cada vegada hi ha 
més programes que parlen 
d’aquest fenomen, posant 
sempre l’accent en la 
morbositat, mostrant dones 
amb poca roba, on el que es 
busca no és la denúncia, sinó 
estimular el “voyeurisme”. 

7. Cal denunciar la majoria de 
diaris d'àmbit estatal, que, si 
bé dediquen pagines a 
denunciar la prostitució que s’exerceix al carrer, no tenen cap mena d’escrúpol de tenir 
com a una font de fiançament anuncis de”relax”, ”massatges”, etc. 

8. El fenomen de la prostitució és un fenomen molt complex, que som conscients que no 
té una solució fàcil, que necessita la col·laboració de les institucions públiques, de les 
entitats sense afany de lucre que es dediquen a ajudar i acompanyar les persones que 
hi estan involucrades. Del que estem convençuts és que el problema no se soluciona 
només amb mesures policíaques. La prostitució és un fet que afecta persones, és una 
qüestió social. No es pot tractar només com un problema de seguretat al carrer. 
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A la llum de la Paraula de Déu 
 

1. Tots els homes i dones tenen la mateixa dignitat. Per als creients tots hem estat creats 
a imatge i semblança de Déu. No es pot tractar ningú com una simple mercaderia. Les 
persones que es dediquen a la prostitució tenen un nom, Déu les coneix pel seu nom. 

2. Per als creients no hi ha ningú que sigui prostitut/a, en tot cas hi ha persones que 
treballen en la prostitució durant algunes o moltes hores del dia, però la resta de la 
jornada són pares, mares, veïns o veïnes com tothom. 

3. Per als  cristians  ens  han de fer pensar les paraules de Jesús, quan diu: “Us asseguro 
que els publicans i les prostitutes  us passen al davant en el camí cap al Regne de Déu. 
Perquè vingué Joan per encaminar-vos a fer el que Déu vol, però no el vau creure. Els 
publicans i les prostitutes sí que el van creure; en canvi, vosaltres, ni després de veure 
això, no us heu penedit ni l'heu cregut.” (Mt 21,31-32) 

 
Denunciem  
 

1. El tractament sensacionalista del fenomen de la prostitució i la poca atenció que mereix 
el gran problema personal de moltes de les persones que l’exerceixen. 

2. La  hipocresia de tots, en afrontar aquest fenomen. Segons diuen els experts, el negoci 
del sexe és un dels sectors que genera més guanys econòmics. 

3. Els pocs recursos que les institucions dediquen per trobar sortides vàlides per a les 
persones que es veuen abocades a viure venent el seu cos. 

4. Que les institucions posin l’accent en problemes d’ordre públic i de seguretat viària (que 
no els neguem) i no en la problemàtica personal i social d’aquest fenomen. 

 
Demanem 
 

1. Que es dediquin, per part de les institucions, més recursos humans, socials i 
econòmics per tal d’oferir alternatives vàlides i realistes per a les persones que vulguin 
deixar la prostitució. 

2. Cal que les institucions trobin sortides, com pot ser pisos d’acollida, per a les dones 
grans que han exercit la prostitució, que molt sovint es troben soles i desemparades. 

3. Que es persegueixi les màfies i totes les persones que es lucren explotant  aquestes 
dones. 

4. Als creients i a la societat en general, que, en fer judici sobre la prostitució, no es deixin 
portar per tot el que té de sensacionalisme i considerin la situació personal de les 
persones que s’hi veuen involucrades, ja que tots, d’una manera o altra, en som 
responsables. 

5. Que s’apliquin els codis deontològics dels mitjans de comunicació per tal que no es 
permeti manipular, tergiversar o fer ús lucratiu o sensacionalista o desinformar 
d’aquests temes. 

Finalment, agraïm la gran feina que de manera molt satisfactòria realitzen institucions 
religioses o civils i a les persones que es dediquen a ajudar, acompanyar les prostitutes i 
treballen per trobar alternatives, i demanem per aquestes institucions la col·laboració moral i 
econòmica de tothom. 
 

Barcelona, 29 de juny de 2010 
 

Fundació “Cova Sant Ignasi - Manresa” 
 

Fa quasi bé cinc-cents anys Ignasi de Loiola sojornà a Manresa (1522-23), tot baixant de 
Montserrat, on havia simbolitzat el seu canvi de vida, desfent-se de l’honor dels vestits 
nobiliaris i de les agressivitats que simbolitzava la seva espasa, en una vetlla davant la Verge 
Bruna. 
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La seva estada a Manresa resultà una època fundant. Aquí quallà la seva radical 
transformació i aprengué la saviesa. A la seva vellesa confessava que en tot el decurs de la 
seva vida no li semblava haver assolit tant com en els dies de Manresa, i en concret en la 
“Il·lustració del Cardener”, culminació de la seva experiència interior.  
Des d’aleshores Manresa esdevé bressol mundial de les espiritualitats ignasianes i de tota 
l’obra intel·lectual, social, pedagògica, etc. que neixen d’ella.  
El 1603 es va tancar la Coveta on es retirava a pregar. A partir d’aleshores, en aquest indret 
s’han anat edificant i renovant els espais del Santuari i de la Casa d’Espiritualitat i és contínua 
l’afluència de persones que hi pelegrinen, d’arreu del món, per trobar-se amb aquest lloc 
fundant o per realitzar l’experiència de Silenci i Interioritat en l’escola d’Ignasi. 
En l’horitzó del 2022 (500 anys de l’estada d’Ignasi a Manresa) la Fundació vol: 

� potenciar l’atracció  que Manresa ha tingut al llarg de mig mil·lenni, donant suport a les 
activitats que promou el Santuari i la Casa d’Espiritualitat (vegeu 
www.covamanresa.cat) i fent d’aquests un centre 
d’espiritualitat ignasiana internacional; 

� promoure l’adequació i conservació dels edificis històrics, 
pel seu valor patrimonial i per tal que continuïn possibilitant 
llurs finalitats fundacionals; 

� cercar recursos, nacionals i internacionals, per dur a terme 
aquests objectius.  

 
Es cerca un director/a per a la Fundació . Es valorarà 
 
1. Formació i requisits específics 

� Titulació superior 
� Formació i coneixements en els àmbits de la planificació estratègica,  de la gestió de 

projectes, de la gestió econòmica i d’empreses i de la captació de recursos 
� Experiència en la recerca de patrocinis 
� Experiència professional de mes de 5 anys en responsabilitats similars a les descrites 
� Domini oral i escrit del català, castellà i anglès   
� Domini d’eines ofimàtiques i d’Internet 
� Coneixement i vincles amb el món ignasià i el seu entorn 

 
2. Habilitats i competències 

� Capacitat de lideratge i de gestió de projectes 
� Capacitat d’autonomia i proactivitat en l’impuls dels objectius de la fundació 
� Iniciativa emprenedora i capacitat relacional 
� Orientació a l’assoliment d’objectius 
� Capacitat de negociació i presa de decisions 
� Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació verbal i escrita 
� Capacitat de guiar la pròpia vida segons uns principis i valors en sintonia amb els que 

significa la Cova de Sant Ignasi 
 
Interessats:  envieu carta d’autopresentació i currículum vitae a: seleccio@covamanresa.cat 
Es valorarà rebre també cartes de recomanació i un escrit de motivació, valoració i 
plantejament general del projecte “Fundació Cova de Sant Ignasi - Manresa”. 
 

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! 
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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 

 

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

Creixement personal vers l’autonomia • Creixement p ersonal 
vers l’autonomia  

• Partint de la perspectiva que les persones posseïm una identitat 
dinàmica, no donada d’una vegada per sempre, cal afavorir 
processos que condueixin a un coneixement personal més gran, i 
també a la maduresa i a l’autonomia pròpies de persones adultes. 

• Davant la temptació de produir vocacions clòniques, tot 
imposant 

models estereotipats, cal desvetllar potencialitats personals en el si del marc comunitari i al 
servei del Regne, sense permetre que la institució ofegui la persona. 

• La publicitat tendeix a identificar vida feliç amb absència de problemes, o amb evasió, quan 
aquests es presenten. L’evangeli ens ensenya a conviure amb el conflicte, i per això ens 
eduquem per afrontar els problemes i assumir les frustracions. 
 

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) 
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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 
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 
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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 Pentecosta 
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  

 
 

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 

 


