
 
63a Assemblea general de l’URC: 10 de novembre 

 
Data 10 de novembre de 2010, dimecres 
Horari 9.30 a 15.00 i dinar 
Lloc Casa d’Exercicis de Sant Ignasi - Barcelona 
Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincial, 

abadesses i priores, delegades i delegades, delegada i delegats 
episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Tema Temes propis de l’Assemblea, proposats a l’ordre del dia 
Ponència Aportacions de la Vida Consagrada a l’Església i a la societat catalanes 
Ponent Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona 

 
Província Mercedària d’Aragó: primera professió 

La Província Mercedària d’Aragó 
invita a la Primera Professió Religiosa 
del Fr. Luis Roberto Cerén Galdámez, 
Álvaro Enrique Sicán Nistal, Luis 
Antonio Castillo Álvarez i Francisco 
Eduerdo Buitrago Sánchez. 
Lloc: Santuari de Sant Ramon (La 
Segarra 
Data: 30 d’octubre de 2010 
Hora: 12.00 del migdia 
Benaurats els que escolten la Paraula 
de Déu... 

 
La inauguració del curs sistemàtic de formació inicial 

 
Fr. Florencio Roselló i Avellanas, provincial de la Mercè d’Aragó, va 
impartir la lliçó inaugural del curs de formació sistemàtica del CEVRE 
(Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), dependent de l’URC.  
El tema que desenvolupà fou La Orden de la Merced en el siglo XXI. Un 
cop d’ull a l’història, a la vegada que una projecció de futur segons les 
línies bàsiques del carisma. 
El curs sistemàtic de formació inicial s’adreça a les persones que fan el 
postulantat i noviciat, té un caire intercongregacional i s’imparteix cada 
dilluns de l’any. 

Barcelona, 28 d’octubre de 2010                                                                           ANY III. núm.   
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Comunicat de la Companyia de Jesús a Catalunya 
 
Davant les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació, la Companyia de 
Jesús a Catalunya considera necessari fer els aclariments següents: 
 
 Valorem molt positivament la tasca realitzada pel servei de reforç escolar de la parròquia 

de la Mare de Déu de Bellvitge, així com els altres serveis i activitats que realitza per 
atendre les necessitats educatives i socials de nens, joves i famílies del barri, amb 
especial atenció a aquells col·lectius i persones que es troben en una situació més 
desfavorida. Des del voluntariat i la solidaritat, aquestes iniciatives ajuden a un bon 
nombre de famílies i han tingut i tenen alta consideració en el conjunt del barri. 

 

 En relació amb el seminarista jesuïta citat en aquestes informacions, volem aclarir que 
aquesta persona es troba en procés de formació i volem manifestar que ha col·laborat en 
els serveis que li han estat assignats amb total normalitat, i no ha estat vinculat mai a 
cap situació de conflicte. 

 

 Des del moment en què es va produir la denúncia, la Companyia de Jesús va retirar 
aquesta persona de les tasques que estava realitzant fins a aquest moment, i se li van 
assignar altres activitats que no comportin contacte amb nens. La Companyia de Jesús 
també ha prestat la col·laboració necessària en el procés obert per la justícia per aclarir 
els fets denunciats. 

 

 Aquest estudiant jesuïta ha estat sentenciat per l'Audiència Provincial de Barcelona amb 
una condemna comunicada en el dia d’ahir. La Companyia de Jesús continua confiant 
en la seva innocència i, en conseqüència, presentarà recurs davant el Tribunal Suprem. 

 

 Confiem que la justícia pugui aclarir aquesta situació al més aviat possible, en benefici 
de totes les persones i entitats implicades. 

(Dimarts 26 octubre 2010) 
 

Lliurament d’acreditacions als preveres concelebrants 
                                          

Als preveres i religiosos de l’Arquebisbat de Barcelona 
 
Benvolguts,  
Posem en el vostre coneixement que a partir del dia 25 
d’octubre s’inicia el lliurament de les acreditacions als 
preveres concelebrants.  
• Dates de lliurament: del dimarts, dia 26 d’octubre, al 
divendres, dia 29 d’octubre  
• Horari: matins, de 9 a 13.30 hores  
• Lloc: Sant Sever, 9. Barcelona  
Es recomana que cada prevere reculli la seva acreditació. En el cas que ho hagi de fer algú en 
nom d’un altre, caldrà que presenti la fotocòpia del carnet d’identitat del prevere del qual recull 
l’acreditació. Els preveres de les altres diòcesis catalanes podran recollir les seves 
acreditacions a la secretaria general del Bisbat corresponent.  
Els preveres que pertanyen a les diòcesis de fora de Catalunya i no puguin recollir-la en 
aquest termini, ho podran fer el mateix dia 7 a l’oficina habilitada prop del Temple, a la Llar 
Marillac, del carrer Provença, 384, a partir de les 7 hores, preferentment de 7 a 8.  
 

Rebeu una cordial salutació.  
 

Enric Puig i Jofra, Coordinador diocesà de la visita del Sant Pare a Barcelona 
 

Barcelona, 25 d’octubre de 2010 
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Jornada de formació permanent URC-CEVRE 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 
l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 
 

LA DRAMÁTICA CONFUSIÓN ENTRE ‘MISIÓN’ Y TAREAS 
LA MISIÓN PERMANECE, LAS TAREAS CAMBIAN 

 

a càrrec de 
Toni Català 

 
Toni Catalá (1950) és 
jesuïta i ha treballat 
durant dotze anys 
amb menors en 
situació d’exclusió 
social. 
Actualment, coordina 
l’Escola de Teologia 
per a Laics ("Estela") 
del Centre Arrupe de 
València. 

És també professor de Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. Conferenciant. 
Director d’Exercicis Espirituals. 
Entre les seves obres assenyalem: 
 "Vida Religiosa a la apostólica. Hombres y mujeres que quisieron seguir al Señor con mayor 

libertad", Sal Terrae 2004. 
 Salgamos a buscarlo fuera de la ciudad: notas para una teología y espiritualidad desde el cuarto 

mundo, PPC, 2010 
Entre els seus nombrosos articles, destaquem els següents: 
 Dios no se rebaja, se abaja, a Sal Terrae 94 (2006), pàg. 17-28 
 La Iglesia, que sea cada vez más de Jesús y menos nuestra: mirando América Latina desde 

aquí, a Sal Terrae, 95 (2007), pàg. 323-332 
 Trabajar en la Viña del Señor. Criterios de discernimiento, a Manresa, 79 (2007), pàg. 227-

238 
 La implicación compasiva en una cultura indolente, a Staurós, 47 (2008), pàg. 25-36 
 Oración y experiencia de Dios hoy. Aspectos cristológicos y socio-culturales, a Sal Terrae 

(1998), pàg. 865-878 
Data: 13 de novembre de 2010 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

           L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres TC. 
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Un audiovisual sobre el ministeri d’exorcista 
 
Documentat sobre l’activitat a l’arxiprestat de Barcelona del dominic Juan José Gallego 
 
 El 5 de juliol de 2010, a Caixa Fòrum, Avinguda Marquès de Comillas, núm. 6-8, de 
Barcelona, es van presentar els projectes finals del curs 2010 del Màster Internacional en 
Documental 02 Midoc. El primer projecte final seleccionat portava per títol El bueno, el malo y 
el otro, d’Aimar Durlan, Joana Sofía, Miquel Mur i Paula Sarmiento, que tracta sobre 
l’exorcisme o millor de l’únic exorcista en actiu de Catalunya, que és el sacerdot dominic Dr. 
Juan José Gallego Salvadores. 
 
L’audiovisual es presentava amb aquestes paraules: “El pare Juan José Gallego, dominic, és 
l’únic exorcista en actiu de Catalunya. A l’audiovisual explorem una activitat, tan fascinant com 
desconeguda, sobre una persona que pel seu ofici conviu amb el bé i el mal.” 
 
Diverses persones, entre les quals hi ha la seva germana Maruja Gallego Salvadores, la seva 
cosina Maruja Botas Salvadores i altres familiars propers i amics, dos sacerdots, el canonge i 
director de la Revista Diocesana DÍA 7, Doctor José Anta Janares, i el Doctor Javier 
Villanueva, tots dos coneixedors de la persona i del ministeri del pare Gallego, parlen de com 
és humanament i sacerdotalment el pare Gallego i com valoren el servei que dóna. 
 
Un metge també explica la col·laboració que presta als 
suposadament afectats per influències demoníaques des del punt de 
vista psicològic i mèdic que li presenta el pare Gallego. 
 
També interroguen la senyora Montse Batlle, llicenciada en Dret, 
que és la que rep els qui s’entrevisten amb el pare Gallego. Montse 
Batlle parla del pare Gallego i de la impressió que li causen les 
persones que sol·liciten aquest servei. 
 
Al final, també hi ha l’opinió d’un escèptic sobre aquest servei que 
ofereix l’Església de Barcelona a través del pare Gallego. Per a 
aquesta persona, que no conec, tot és màgia i placebo. Naturalment 
que el pare Gallego no està d’acord amb aquesta opinió, almenys en 
la seva totalitat, tot i que poden haver-hi casos que sí que pot ser 
això, perquè la seva experiència de tants casos que ha tractat li diu que es tracta de quelcom 
que la psiquiatria i la medicina no han pogut solucionar satisfactòriament. L’exorcisme tampoc 
ho soluciona en molts casos, però sí en uns altres. I afegeix que ell no atén ningú que primer 
no hagi estat amb el psiquiatra i en porti el veredicte. 
 
També afirma el pare Gallego que és un món molt difícil d’entendre i que els suposadament 
afectats per aquest mal i les seves famílies pateixen terriblement. “S’ha d’intentar ajudar 
moltes persones que pateixen horrorosament i tot això en un clima de fe i de confiança en 
Déu. No hem d’oblidar que l’exorcisme solament el pot practicar un sacerdot “amb llicència 
particular i expressa de l’Ordinari lloc” (cànon 1172 del Codi de Dret Canònic 1172).” 
 
“I també cal tenir en compte que jo, si l’afectat no vol proclamar la fe en Déu Pare, Fill i Esperit 
Sant i renunciar a Satanàs, a totes les seves obres i seduccions, no practico l’exorcisme. Com 
tampoc no ho faig fins que no arribo a convèncer-me que hi ha indicis d’influències 
demoníaques. Això em porta a diverses sessions.” 
 
L’audiovisual, segons els seus autors, no estarà a la venda fins al final del mes de setembre, 
perquè estan posant els titulars en anglès i ara és un temps poc propici. 
 
J. A. Liaño, op 
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P. Francesc Palau: a les portes d’un any jubilar 
                       

Les dues famílies fundades pel P. Francesc 
Palau OCD, les Carmelites Missioneres 
Teresianes i les Carmelites Missioneres, 
traiem el cap al butlletí de l’URC, Horeb, per 
convidar totes les congregacions religioses a 
l’Eucaristia d’obertura de l’any jubilar que 
celebrem amb motiu dels dos-cents anys del 
naixement del nostre fundador. Tindrà lloc a 
l’església Catedral de Barcelona, el dia 29 
de desembre del 2010, a les set del vespre.  
 
El bicentenari s’obre a Catalunya perquè Francesc Palau  n’és 
fill: nascut a Aitona (el Segrià), format a Lleida i a Barcelona, 

missioner incansable en les diferents diòcesis catalanes i enterrat a Tarragona. 
 
L’Església, experimentada com Déu i el proïsme en un sol amor, va ser la cosa Estimada que 
el dugué a estimar-la i servir-la apassionadament al llarg de tota la vida. Una Església que es 
concretava en cada Església local. Avui les seves filles volem revivificar el nostre ésser 
vocacional i fer de la seva memòria un moment d’entrega sense reserves i de solidaritat 
efectiva amb els qui porten en el seu cos els senyals de la passió de Jesús.  
Gràcies per acompanyar-nos en l’acció de gràcies al Senyor i en el compromís  missioner. 
 

125 anys de les Serventes de Maria a Mataró 
 
Manuel Roca Cuadrada, Escriptor i periodista – Catalunya Cristiana 

 
El 1885 van arribar a Mataró les Serventes de Maria, congregació 
religiosa la missió de la qual és tenir cura dels malalts en el seu 
domicili de forma gratuïta, fundada per santa Soledat Torres 
Acosta a Madrid i presents a Catalunya des del 1881.  
La congregació arriba a Mataró gràcies a l’interès demostrat pel 
reverend Francisco Tolrà Berenguer, resident perpetu de la 
basílica parroquial de Santa Maria de Mataró, el qual juntament 
amb un grup de seglars va treballar amb zel i dedicació perquè 
Mataró pogués acollir una comunitat de la Congregació de les 
Serventes de Maria, de les quals seria el capellà durant molts 
anys. Va ser el 30 d’octubre del 1885 quan van arribar amb tren, 
provinents de Barcelona, les primeres monges a la que seria la 
seva primera residència, ubicada al carrer de Sant Joan. El dia de 

la festivitat de Sant Josep de l’any següent va tenir lloc l’acte de benedicció de la capella de la 
residència de les Serventes de Maria, dedicada a la Mare de Déu de la Salut. L’acte va 
constituir un autèntic esdeveniment ciutadà, presidit per l’arxiprest de la basílica parroquial de 
Santa Maria, el Dr. Bonaventura Castella.  
El 1899 la comunitat de les Serventes de Maria es trasllada a la seva residència definitiva. Un 
complex conventual de nova planta, obra de l’arquitecte Emilio Cabañes, situat al carrer 
Onofre Arnau, núm. 33-35, de Mataró. El 15 de maig d’aquell mateix any va ser beneït el nou 
convent i l’església, també dedicada a la Mare de Déu de la Salut, la seva patrona. A partir 
d’aquella data i fins a l’actualitat, la comunitat resideix en el mateix convent.  
Amb motiu dels cent vint-i-cinc anys de presència a Mataró, tindrà lloc el 24 d’octubre, a les 18 
hores, a la basílica de Santa Maria de Mataró, la celebració d’una Eucaristia d’acció de 
gràcies que presidirà el cardenal Lluís Martínez Sistach.  
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Les Serventes de Maria són senzilles, entranyables, estimen el malalt, s’hi desviuen i 
acompanyen la família en hores tristes i de preocupació. Dormen de dia i treballen quan la 
ciutat dorm. Comencen la jornada laboral al costat del malalt, el vetllen a la nit, atenen les 
seves necessitats fins a l’endemà i així, dia rere dia, setmana rere setmana, mes rere mes, 
any rere any, perquè la seva dedicació no té límits. 
 

Jaume Parés Casellas, marista - Centenari de les Avellanes 
                       

Enguany se celebra el centenari de la presència marista al Monestir de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes (la Noguera), la casa pairal de la comunitat marista de Catalunya. 
Aquest monestir, única casa marista del món amb una tradició monàstica de prop de 800 
anys, ha estat i continua essent un punt de referència del caminar marista com a centre de 
formación inicial en l’experiència de Déu i en l’experiència pastoral. Segons afirma el G. 
Jaume Parés, superior del Monestir de les Avellanes, “aquí va començar el nostre camí i des 
d’aquí ens hem projectat al món”.  
 
Quin paper juga avui el monestir? 
Al mateix temps que continua la presència i el testimoni de la comunitat de germans grans, 
avui en dia el monestir és una casa de portes obertes que acull tota persona en recerca de 
descans, de pau, de silenci, de natura i d’experiència de transcendència al costat d’una 
comunitat, la de la Casa d’Espiritualitat, que té com a missió l’acolliment.  
 
Quina és la importància històrica del monestir? Què cal destacar?  

Des de la seva fundació, l’any 1166, el monestir ha estat centre 
d’influència i referent per als pobles  del seu entorn en l’època 
medieval, els comtes d’Urgell el prengueren com la seva casa 
espiritual, el patrocinaren i el convertiren en el seu panteó dinàstic. 
L’orde que el va fundar va ser el dels canonges premonstratesos, 
que hi van viure al llarg de 650 anys. Cal destacar d’aquesta època 
l’Escola històrica de les Avellanes, que al segle XVIII es va convertir 
en un focus important de coneixement que va contribuir a posar les 
bases de la historiografia catalana moderna.  
 

Com actualitzeu la vostra missió per afrontar els reptes del segle XXI? 
Amb el projecte Les Avellanes, una casa de portes obertes intentem donar resposta a una 
necessitat del nostre temps: oferir un espai i un temps on la persona pugui asserenar el seu 
ritme vital en un clima de pau, en un entorn natural privilegiat i en contacte amb una comunitat 
marista que acull i comparteix. Les Avellanes és un lloc que facilita la trobada amb un mateix, 
amb l’altre i amb l’Altre. 
 
Òscar Bardají i Martín – Full dominical 24 d’octubre de 2010 
 

Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona 
                       

L'èxit espectacular que en els darrers anys ha viscut la Setmana de Cinema Espiritual de 
Barcelona, l'onada expansiva de la qual arriba ja a 55 ciutats de tot l'Estat, ha obligat enguany 
els seus organitzadors a refundar-la i diversificar-ne els focus d'interès. És la gran novetat de la 
setena edició d'un certamen que s'ha consolidat plenament com a referent mundial del cinema 
en valors espirituals. Així, mentre la secció educativopastoral mantindrà el format i la 
denominació que tenia fins ara, a més de continuar comptant amb la col·laboració de les 
diòcesis, les escoles catòliques i l'editorial Edebé, l'associació catòlica per a la comunicació 
Signis, organitzadora del certamen, ha apostat enguany per refundar la secció dedicada a públic 
obert, que ha passat a denominar-se Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona. “És el moment 
—assegura Peio Sánchez, director del certamen— de fer un salt de qualitat i de difusió.” 
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Aquesta nova etapa que ara s'inicia coincideix, a més, amb l'aposta ferma i convençuda que 
algunes distribuïdores han fet pel cinema espiritual. És el cas de Karma, A Contracorriente, 
Filmax o European Dreams Factory. En estreta col·laboració i sintonia amb totes elles, 
l'objectiu de la Mostra serà presentar, i en molts casos estrenar, els títols més significatius del 
moment pel que fa al cinema espiritual i els valors. “Volem esdevenir espai de referència       
—afirma el director del festival— per reflexionar sobre aquest cinema i les seves possibilitats. 
En definitiva, la nostra intenció és convidar l'espectador preocupat per qüestions espirituals i 
religioses a veure i aprofundir en aquesta mena de pel·lícules, que d'altra banda no sempre 
estan a l'abast de la gent corrent en els circuits convencionals.” I afegeix: “Més enllà del 
cinema d'exclusiu entreteniment hi ha espectadors amb aspiracions culturals i espirituals que 
trien un cinema de qualitat i de profunditat. El creixement d'aquest sector del públic i d'aquesta 
mena de pel·lícules és la demostració clara que anem pel bon camí, tot i que encara queda 
molt per fer, especialment entre els més joves.” 
Juntament amb el canvi de nom, la secció oberta de la Setmana presenta enguany una altra 
novetat: el canvi de seu. Després de sis edicions celebrades al Centre Els Lluïsos d'Horta, 
entitat amb la qual hi ha hagut una gran sintonia i que enguany acollirà encara la cloenda del 
certamen, els organitzadors han vist clar que per potenciar la Mostra i obrir-la a un públic més 
ampli era necessari projectar-la en un espai més 
cèntric i, si és possible, on es projecti cinema 
habitualment. L'indret escollit ha estat els Cinemes 
Alexandra, en plena Rambla de Catalunya de 
Barcelona, on ja en els darrers temps es projecten 
pel·lícules amb un clar segell transcendent. Malgrat el 
canvi d'ubicació, el preu de les entrades continuarà 
sent molt assequible, 5 euros, que es convertirà en 30 
si s'obté un passi per assistir a tot el cicle. 
La VII Mostra de Cinema Espiritual se celebrarà 
enguany del 12 al 21 de novembre i comptarà, per a 
l'estrena, amb la nova denominació, amb una 
programació de luxe. Per a Peio Sánchez, ànima del 
projecte, les propostes d'aquesta edició són realment 
suggeridores. Tant és així que no s'atreveix a 
aconsellar-ne només una. « Tot depèn dels interessos 
de l'espectador —matisa—. D'una banda tenim tres 
pel·lícules imprescindibles, com són Des hommes et 
des dieux, Cartas a Dios o The way. També són molt 
interessants films que estan actualment en cartellera 
com Vivir para siempre, Visión o The secret of Kells. 
Els documentals Babies i Buscando las siete llaves són un petit regal. Finalment no 
m'agradaria deixar d'esmentar dues pel·lícules més amb un fort component històric: Cartas al 
padre Jacob i El último bailarín de Mao.” 
De les deu pel·lícules projectades enguany, set seran d'estrena a l'Estat espanyol, i tres més 
són pel·lícules importants en el camp del cinema espiritual. “El nostre interès —indica Peio 
Sánchez— és animar el públic perquè vegi aquesta mena de cinema.” Per això continuaran 
comptant amb les reflexions introductòries de diferents presentadors, que ajudaran 
l'espectador a descobrir “un cinema per contemplar, per pensar, per dialogar i per 
comprometre’s”. Des de Signis ja es considera la Mostra com un model de referència 
internacional. Destaca, a més, la seva vocació de diàleg interreligiós i cultural, així com la 
convicció de la importància de la dimensió espiritual en la cultura audiovisual. 
Per a més informació podeu consultar www.setmanacinemaespiritual.org 
 

[Catalunya Cristiana – Samuel Guitierrez] 
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50 aniversari del col·legi Adela de Trenquelleon 
                     

El passat diumenge 17 d’octubre, el cardenal arquebisbe de 
Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí l’eucaristia amb 
motiu del cinquantè aniversari del col·legi Adela de 
Trenquelleon, situat a l’avinguda Guipúzcoa, 240, de la ciutat 
de Barcelona, en el barri de Sant Martí de Provençals. 
Participaren en aquesta celebració un gran nombre de 
persones, en representació de tots els estaments que formen 
la comunitat educativa. 
En la seva homilia, el cardenal de Barcelona donà gràcies a la 

congregació de les Marianistes pel seu mig segle de treball educatiu en el que era un del 
barris perifèrics de la ciutat quan el col·legi inicià les seves activitats. També recordà que ell 
mateix va acompanyar el futur cardenal Narcís Jubany quan aquest, essent bisbe auxiliar de 
Barcelona, visità el centre per beneir la capella. 
Aquest col·legi és un centre concertat que actualment té alumnes des de l’educació infantil fins 
a l’ESO, inicià les seves activitats el 12 d’octubre de 1960. Presidí la inauguració Mons. 
Gregorio Modrego Casaus, aleshores bisbe de Barcelona. 
Les Filles de Maria Immaculada, més conegudes com Marianistes, foren fundades, després 
de la Revolució Francesa, pel beat Guillem Josep Chaminade i per Adela de Trenquelleon, 
que té introduïda la causa de beatificació. 
Amb el cardenal arquebisbe de Barcelona van concelebrar l’eucaristia conmemorativa del 
cinquantenari el P. Enric Puig i Jofra, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya, diversos membres de la Congregació Marianista o Societat de Maria, religiosos 
fundats també pel Pare Chaminade i que a Barcelona regenten la parròquia de Sant Cristòfor, a la 
Zona Franca, i altres preveres religiosos i diocesans que col·laboren amb aquest centre educatiu. 

 
Reunió dels delegats episcopals de vida consagrada 

 
Els delegats episcopals de vida 
consagrada es van reunir el 21 
d’octubre de 2010, dijous, a la 
Casa d’Exercicis de Sarrià.  
Entre els punts tractats, cal 
remarcar: 

- L’agraïment a Mª Teresa 
Bossa, delegada del Bisbat de 
Solsona, pel temps que va 
participar en les reunions de delegats episcopals tot 

valorant molt positivament la seva aportació 
- La benvinguda a la Gna. Begoña Fornés, rp, nova delegada del bisbat de Terrassa (en la 

fotografia) 
- La valoració molt favorable de la Trobada general a Vic  
- Els monestirs contemplatius 
 

 Reunió del Secretariat Interdiocesà de les Relacions Bisbes i Religiosos 
 
El Secretariat Interdiocesà de les Relacions Bisbes i Religiosos (SIRBIR) s’ha reunit el 27 
d’octubre de 2010, dimecres, a la seu de l’URC. Aquest grup està integrat per Mons. Romà 
Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC; Gna. Cristina Martínez, stj, presidenta de 
l’URC; P. Màxim Muñoz, cmf, vicepresident de l’URC; P. Pere Cardona, ofmcap, vicari episcopal 



 9

de VC de Tarragona; Mn. Francesc Prieto, vicari episcopal de VC (activa) de Barcelona; i G. 
Lluís Serra, fms, secretari general de l’URC. El SIRBIR celebra tres reunions a l’any. 
S’han tractat, entre altres temes, la valoració de la trobada general de l’URC a Vic; la visita del Sant 
Pare a Barcelona amb motiu de la dedicació del temple de la Sagrada Família; la propera 
assemblea general de l’URC: 10 de novembre de 2010, i el simposi de l’URC: 22 de gener de 2011. 
S’ha obert  un capítol d’informacions: a) de la Conferència Episcopal Catalana, a càrrec de 
Mons. Romà; b) de l’URC, a càrrec de la Gna. Cristina Martínez; i c) dels delegats episcopals, 
a càrrec del P. Pere Cardona. 

 
Juan Rubio: Guía para entender los grandes periódicos en España 

En l’última Jornada de Formació Permanent, celebrada el 23 d’octubre, Juan Rubio, director 
de la revista Vida Nueva, ha desenvolupat el tema: COMUNICAR HOY, un excelente camino 
para la comunión eclesial. Ha estat de gran interès per a tots els participants.  

Publiquem, tot seguit, un article de Juan Rubio, que resumeix alguns dels punts tractats en 
les seves tres conferències, i que podem trobar a la revista Presencia Marista, octubre 2010.  
 
VIVIR PARA VER 
 
Guía para entender los grandes periódicos en España 
 
Conglomerado de empresas, intereses e ideologías 
 
Elegid una noticia significativa que ocurra un día concreto y, al día siguiente, sentaos, sin 
prisa y con cierto escepticismo, desprovistos de prejuicios, y ved cómo se da cuenta de esa 
noticia en estos periódicos: El País, El Mundo, Abc, La Razón, La Gaceta y La Vanguardia. 

Mirad, lápiz y papel en mano, y anotad lo 
que os llame la atención. Leed los 
editoriales, el lugar en el que aparece la 
noticia y la extensión que se le presta. Os 
veréis muy sorprendidos y estoy seguro de 
que acabaréis diciendo que no os habéis 
enterado de la pulpa de la noticia porque en 
ella no van respondidas las grandes 
cuestiones que el lector necesita para, 
sencillamente, saber qué pasa: Quién, 
cómo, cuándo, dónde y por qué. Ésta es una 
de las principales dolencias del periodismo 
actual en España. 
 
Juan Rubio Fernández 

 
Cuando yo he hecho ese mismo ejercicio, no una, sino muchas veces, he llegado a las 
conclusiones que os acerco y que deseo os sirvan de guía.  
Si hay algo que distinga a la prensa en estos últimos años es precisamente su conglomerado 
empresarial. Grandes grupos, con terminales diversas en radio, televisión y prensa. Grupos 
de influencia que ascendieron en la época de la transición, no ajenos a los grupos políticos e 
intereses empresariales, con injerencias de capital extranjero al socaire del nuevo modelo 
globalizador. Pese a que ya se ha alejado la figura del editor libre que quiere usar la 
publicación para expresar sus ideas, aún hoy pervive el grupo mediático de presión que 
busca no sólo proclamar su voz, sino hacer que sea la única y la que ejerza influencia en 
gobiernos y mercados; incluso en formas de vida y en estilos de convivencia.  
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El imperio periodístico español  
 
En España, éstos son los grupos mediáticos y sus medios escritos: Grupo Prisa con su 
buque insignia, el diario El País, además de As, Cinco Días y La Voz de Almería. El Grupo 
Mediapro con el periódico Público. Grupo Unidad Editorial con El Mundo y los periódicos 
que entraron tras su compra del Grupo Recoletos, quedando pues en el grupo Marca, 
Expansión, Actualidad Económica, Diario Médico y Qué, Prensa Ibérica, El Cronista (Buenos 
Aires), Diario Económico (Lisboa), Diario Información (Santiago de Chile), Diario Médico. El 
Grupo Zeta con El Periódico de Catalunya, Sport, El Periódico de Aragón, Diario Equipo, El 
Periódico de Gijón, Córdoba, El Periódico Extremadura, Mediterráneo, El Periòdic d'Ontiyent, 
Ciudad de Alcoy y el Periòdic d'Andorra. El Grupo Godó con La Vanguardia, El Mundo 
Deportivo, Avui (40%). El Grupo Vocento nace de la fusión del Grupo Correo y Prensa 
Española con los periódicos El Correo Español y El Pueblo Vasco, Sur (Málaga) e Ideal 
(Granada, Jaén y Almería) y La Voz de Cádiz. Prensa Española, por su parte, tenía Abc con 
sus respectivas ediciones. Grupo Moll Prensa Ibérica: Información de Alicante, Levante-
EMV, Diari de Girona, Diario de Ibiza, Diario de Mallorca, El 9 Nou, Regió 7, Empordà, Faro 
de Vigo, La Nueva España, La Opinión A Coruña, La Opinión de Granada, La Opinión de 
Málaga, La Opinión de Murcia, La Opinión de Tenerife, La Opinión de Zamora y La Provincia. 
El Grupo Joly: Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Europa 
Sur, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy y participa en ADN. El Grupo 
Intereconomía: La Gaceta y El Grupo Planeta que tiene parte importante en La Razón, junto 
a Antena-3 y Onda Cero. 
 
Los cinco mandamientos del periodismo 
 
Os indico ahora cuáles son mis conclusiones, resumidas en cinco puntos: 

 
1. Lo más práctico es leer todos 
los editoriales (en las ediciones 
digitales están y no hay por qué adquirir 
el ejemplar). Es importante ver cómo se 
sitúa cada grupo ante la noticia. En este 
sentido, en España, no deja de ser 
curioso que las tendencias están muy 
marcadas por los grandes grupos que 
poseen la mayor parte del pastel. En los 
editoriales o columnas de opinión 
editorializantes se advierte este sesgo 
partidista y de trinchera que, 
desgraciadamente, asola a España. 
 
2. Saber sacar lo que de 
objetividad hay en los datos que se 
aportan y evitar, en un esfuerzo a veces ímprobo, quedarse con lo que es opinable, tan 
metido a veces entre líneas. Para buscar los datos objetivos hay que ver las declaraciones de 
las partes y, a ser posible, los documentos íntegros, sesgados y mutilados en muchas 
ocasiones en beneficio de la línea editorial concreta. 
 
3. Desconfiar, en principio, de las informaciones sin firma y no dejar de leer la sección 
de cartas al director, que suelen dar frescura, destacando noticias importantes y opiniones 
diversas (es verdad que este reducto que le quedaba al lector está cada vez más restringido y 
se han convertido las cartas en apoyo a la línea editorial). 
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4. Evitar fiarse mucho de las «obsesiones periodísticas». Hay medios que se 
convierten en los únicos en hablar de un tema, se especializan en él, dejan de ver otros 
puntos de vista, se resisten a opiniones contrarias y hacen del medio el mensaje único, 
usando todos los rincones del periódico a la cruzada emprendida tras la que se ocultan no 
pocos intereses ajenos al lector, que desconoce las causas y se deja llevar por el río de 
informaciones con aspecto de verídicas, pero sobre las que el lector no puede opinar por 
carecer de datos distintos. 
 
5. Espigar de entre los columnistas aquellos 
que aporten verdad y conocimiento del tema, 
aunque no se esté de acuerdo con su opinión, y 
seguirlos en otros temas que puedan ir 
sugiriendo. Serán como sus asesores en 
cualquier tipo de información. Os podéis fiar, os 
gusta cómo escriben y suelen aportaros visiones 
claras y positivas. Tener un ramillete propio de 
columnistas podrá ofreceros una honesta visión 
global y variopinta del tema para que podáis 
haceros vuestra propia opinión. 

 
¿Quién dice la verdad? 

 
En definitiva, se trata de hacer cada día uno su propio periódico, usando críticamente lo que 
se ofrece y desconfiando, en principio, de la visión de cada uno. Tristemente, el periodismo 
hoy, en España, está más pendiente de los grandes intereses de los grupos mediáticos que 
del ciudadano que tiene el derecho a la información. Es difícil lograr esa subjetiva objetividad 
o esa objetiva subjetividad. Es una tarea pendiente en el mundo periodístico. Mientras tanto, 
el consumidor tendrá que saber distinguir entre la opinión pública y la publicada para poder 
salir del laberinto informativo en el que hoy está metido y en un mundo en el que el criterio de 
verdad ha cambiado, pues la información publicada quiere erigirse en ese criterio de verdad 
por el que tanto ha luchado la historia del pensamiento. 
 

Homenatge a quatre professors de la Facultat de Teologia de Catalunya 
 

Un dels moments més emotius de la inauguració del nou 
curs va ser l’homenatge que es va fer a quatre il·lustres 
professors de la Facultat de Teologia de Catalunya: Mn. 
Joan Guiteras, Mn. Gaspar Mora, P. Xavier Alegre i Mn. 
Manel Claret. Tots ells van rebre paraules d’agraïment 
del degà, Dr. Armand Puig, i aplaudiments ben sonors de 
tot el públic assistent. Els nous professors emèrits, que 
encara continuaran exercint a un altre ritme la docència, 
van rebre la Medalla de la FCT de mans del cardenal 
Lluís Martínez Sistach. 

XAVIER ALEGRE 
«Docent imaginatiu i tenaç, un biblista de robusta formació alemanya i de somnis i 
compromisos llatinoamericans» 
 

MANEL CLARET 
«Ha dignificat la docència del sagrament del matrimoni i l’ha plasmada en un excel·lent 
manual, que ve a ser el seu testament intel·lectual» 
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JOAN GUITERAS 
«Home acollidor i patern, ha guiat els currículums acadèmics de no pocs estudiants d’Amèrica 
Llatina que han vingut a Barcelona per assolir el grau acadèmic en Litúrgia» 
 

GASPAR MORA 
«Ha escampat un gran amor per la persona de Jesús, i els alumnes que ha tingut han 
percebut i han rebut aquest amor». 
 

Xavier Alegre és jesuïta i Gaspar Mora dóna classe en els cursos de formación inicial del 
CEVRE.  
 

Reunió de la CONFER 
 
El 30 d’octubre, dissabte, se celebrarà a Madrid una reunió de la CONFER, a la qual són 
convocats els presidents, secretaris i administradors de les CONFER regionals i diocesanes. 
Els temes a tractar han de veure amb aspectes econòmics i contables que requereixen tot 
canvi d’any i d’acord amb els nous Estatuts i Reglament general.  
 

Una patinada imperdonable 
 
Sor Lucía Caram, 27.10.2010 – catalunyareligio.cat 
 

El secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, 
perdió para mí todos los puntos que podía tener. Y lo digo con 
pena, ya que la desilusión que recibí al escuchar sus 
desafortunadas declaraciones, me hicieron pensar: Parece que 
todo vale con tal de parecer progre y ganar adictos "anti todo" 
cuando la lucha política está a punto de comenzar. La verdad, le 
tenía por más sensato. 
Dijo en Rac1 lo siguiente "Entre el imán de Lérida y el Papa me 
lo pone difícil para escoger; son dos versiones bastante 
retrógradas y conservadoras de sus propias religiones. En este 
sentido, ganaría el imán de Lérida". 
Primero, y aunque no nos guste –y digo nos guste, porque no 
me gusta que el Papa sea un Jefe de estado– el Papa es un jefe 
de estado, pero además, es un líder religioso que representa a una significativa parte de la 
población. El Papa no hace apología de la violencia y su discurso nada tiene que ver con la de 
un integrista que pone en peligro la seguridad, la integración, la convivencia y la paz. 
Benedicto XVI que yo sepa no promueve los malos tratos ni a las mujeres ni a nadie y 
seguramente condenaría a quien, según la denuncia que el imán tiene, “maltrata a su propia 
mujer”. 
Muchos que no se acuerdan nunca de los pobres ahora utilizan la vista del Papa para decir 
que el dinero que se van a gastar podría repartirse entre los pobres. Lo mismo hizo Judas, 
cuando rompieron un frasco de perfume... y Jesús mismo les reprimió: a ellos, tal vez, como a 
Judas, tampoco le importaban los pobres. 
Personalmente no soy amiga de estas visitas, pero sin duda será un momento importante 
para muchos fieles de la Iglesia Católica, y el hecho de que el máximo representante de la 
Iglesia Católica venga a Barcelona a bendecir un edificio emblemático, como es la Sagrada 
Familia, ha de ser visto como un honor y un reconocimiento a uno de los monumentos más 
significativos de la Capital Catalana, obra de un hijo de esta tierra: Antoni Gaudí. 
El marketing de Barcelona en esta visita será importantísimo y seguro que no habrá 
vandalismo como cuando hay convocatorias de los antisistemas o cuando hay finales de 
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futbol; y que no habrá más gastos que en otros eventos similares y, además, será una fuente 
de ingresos para muchas personas que trabajan y viven del turismo. 
Yo también haría otras cosas con el dinero: Pero he de respetar que éste también se destine 
a otros aspectos de la vida y de la sociedad, que igualmente alimentan el alma, la cultura y la 
vida de las personas y los pueblos. 
Oriol Amorós ha estado del todo desafortunado. No sé qué relación guarda con el 
controvertido imán, pero me parece penoso que en estos momentos esgrima su defensa y le 
prefiera… Aunque sobre gustos, no hay nada escrito. Si su política va encaminada a “preferir 
a estos radicales” y desestabilizadores, lo tengo claro: Que se vayan del gobierno él y los que 
le acompañan en su deshago, en sus miedos o en su delirio... Una cosa es integrar y otra 
desintegrar haciendo la vista gorda a lo que no se puede ignorar. Y si Oriol Amorós es 
consciente de que fue un bocazas, que pida perdón, porque aun discrepando en algunas 
cosas con Benedicto XVI, creo que no es justo este agravio que ha recibido... y que recibimos 
en él los que somos parte de la Iglesia y se nos puede acusar de muchas cosas, pero nunca 
equiparar al señor imán de Lleida. 
 

17a Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
 

 
 

Data 6 de novembre de 2010, dissabte 
Horari 9.00 acolliment – 17.00 eucaristia i comiat 
Lloc Seminari Concilar de Barcelona, carrer Diputació 231 
Tema Vida religiosa i immigració en temps de crisi 
Ponència Quim Pons, sj, director de Migra Studium 
Organitzadors Secretariat Interdiocesà de Delegacions de Pastoral Obrera de Catalunya 

i l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) 
Dinar Cadascú s’ha de portar el dinar (podrà utilitzar-se el menjador) 
Aportació 3 € 
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Inauguració de la nova seu del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 

 
“Sant Feliu de Llobregat, 25 d’octubre de 2010. Satisfacció i joia són els sentiments compartits 
després de les inauguracions institucional i diocesana de la Casa de l’Església, la nova seu 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, dissabte i diumenge passats, respectivament. 
 
INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Amb la presència de nombroses autoritats civils i eclesiàstiques, l’acte començà amb la 
benedicció litúrgica de l’edifici, realitzada en el jardí de la Casa de l’Església, per part del nunci 
apostòlic, Mons. Renzo Fratini. En aquests moments, dirigí unes paraules als presents en les 
quals, referint-se a les persones que acudirien a la Casa de l’Església, deia que haurien de 
marxar feliços, confortats i animats tots aquells que vinguin amb alguna necessitat, i adreçant-
se als que treballen i col·laboren a la nova seu, els deia que haurien de manifestar el rostre 
benvolent de Déu amor mitjançant la més sincera cordialitat. 
 
A continuació, el bisbe de Sant Feliu, Mons. Agustí Cortés i el nunci, davant les autoritats 
principals que assistiren, va procedir a la descoberta de la placa commemorativa situada en la 
terrassa de l’entrada principal a l’edifici. La placa està feta en pedra de Montserrat i recorda 
l’acte amb aquestes paraules gravades: “El dia 23 d’octubre de 2010 ha estat inaugurada i 
beneïda aquesta Casa de l’Església per l’Excm. i Rvdm. Sr. Renzo Fratini, nunci de sa 
santedat Benet XVI a Espanya, essent bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat l’Excm. i 
Rvdm. Sr. Agustí Cortés Soriano. Donem-ne gràcies a Déu”. 
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Desplaçats després a l’auditori de l’edifici, amb capacitat per a 250 persones, tingueren lloc 
els parlaments. Per començar, el delegat diocesà de Patrimoni, Mn. Xavier Armengol, i els 
arquitectes de l’obra, Ramon Andreu i Núria Canyelles, explicaren i presentaren el projecte ara 
acabat de la Casa de l’Església. En aquest moment, els arquitectes feren obsequi al bisbe 
Agustí d’una petita escultura en aram que representa el volum de l’edifici, com a símbol del 
lliurament de la construcció acabada. 
 
L’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Juan Antonio Vázquez, parlà a continuació, elogiant el 
Bisbat per la seva transparència a l’hora de donar a conèixer el cost de l’obra i el seu 
finançament. Va reconèixer també que la construcció de la nova seu ajuda a fer de Sant Feliu 
de Llobregat una ciutat més coneguda. 
 
El president de la Generalitat, José Montilla, 
durant la seva intervenció va lloar el paper social 
de l’Església universal, i concretament de 
l’església diocesana de Sant Feliu, destacant l’ajut 
que presta a les persones necessitades en una 
època de crisi econòmica com l’actual i la 
contribució que fa a la integració dels immigrants. 
El president va recordar unes paraules del bisbe 
Agustí en la seva carta pastoral “Davant la crisi 
econòmica” (6-12-2008), en la qual deia que 
“només amb l’esforç col·lectiu i solidari serem 
capaços de remuntar l’actual situació”, i va 
expressar que per a la consecució d’aquest 
objectiu “els qui tenim la responsabilitat de vetllar pel bé comú, per la cohesió de la ciutadania, 
comptem amb l'Església". 
 
El bisbe Agustí Cortés recordà en el seu parlament que, en iniciar el camí de la nova diòcesi, 
ara fa sis anys, rebé l’encàrrec de construir una seu per ella, “amb visió de futur”, i que la 
intenció era, no només de construir un edifici de serveis, sinó sobretot, “un espai 
autènticament eclesial, una llar de família”, de tal manera que s’han intentat incorporar en un 
únic edifici totes les facetes i elements que conformen la unitat d’una diòcesi, des de les 
vicaries episcopals fins a les delegacions, Càritas, serveis tècnics i jurídics, etc. tenint al 
centre d’aquesta pluralitat la capella, l’Eucaristia, cor de tota comunió i servei. També subratllà 
el bisbe Agustí que els elements de transparència i accessibilitat evidencien una comunitat 
oberta, en servei a Jesucrist i al món. 
 
Amb la signatura del llibre d’honor per part de les autoritats principals civils i eclesiàstiques, el 
refrigeri per als assistents i la visita a les dependències de la Casa de l’Església, acabà l’acte 
institucional de dissabte 23 d’octubre. 
 
JORNADA DIOCESANA DE PORTES OBERTES 
 
A les 16.30h de diumenge 24 d’octubre, la Catedral de Sant Llorenç era plena del tot per a 
l’eucaristia d’acció de gràcies en la inauguració de la Casa de l’Església i com a cloenda de 
l’objectiu diocesà dels tres darrers anys: “El que creiem i vivim, això us anunciem”, del qual, al 
començament de la missa, es van proclamar les conclusions i també les propostes d’actuació 
pastoral per al proper any. 
 
Un cop acabada la celebració, els participants es dirigiren caminant pels carrers de Sant Feliu 
fins a la nova seu del bisbat, on es sumà encara un altre grup nombrós de persones 
s’esperaven per entrar a l’edifici, en la jornada de portes obertes. 
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Inicialment, uns parlaments al jardí van acollir tots els presents, amb els quals, el secretari 
general, Mn. Joan Pere Pulido, el vicari general, Mn. Jaume Berdoy, i el bisbe Agustí, explicaren 
el significat de l’edifici com a casa oberta i al servei de tota l’església diocesana i a la societat. 
 
Tot seguit es va convidar a tots els presents a fer una visita dels diferents espais de la casa. El 
temps a disposició per al recorregut per les instal·lacions es va allargar durant gairebé dues 
hores, a fi de permetre que la gran afluència de persones pogués circular per les diverses 
plantes i espais de la Casa de l’Església.” 
 
Nota de Premsa emesa per la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació del bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat 

 
Manifest del Secretariat de Marginació del Bisbat de Barcelona amb motiu 

de les eleccions al Parlament de Catalunya 
 

Introducció 
El dissabte dia 9 d’octubre es va celebrar la primera reunió del Secretariat de Marginació del 
Bisbat de Barcelona. Els membres del Secretariat, persones de diferents entitats que treballen 
en la promoció i ajuda de l'anomenat “Quart món”, debateren  sobre la greu situació en què 
viuen en la marginació molts homes i dones del nostre País, i també com, degut a la greu crisi 
econòmica que patim, hi ha moltes persones en un perill imminent de caure en l’exclusió 
social. La  pregunta, que ens formularen, fou: què ens passa a tots? 

Què ens passa a tots? I, en aquest tots, 
incloem a les comunitats cristianes, a les 
institucions, als polítics, a la societat en 
general. Què ens passa a tots? Que som 
incapaços de reaccionar? Què ens passa?  
Per què no hi ha més complicitats per 
cercar veritables solucions (personals i 
institucionals) per tots els que viuen al 
marge de la societat? 
No és senzill trobar-ne alguna resposta 
concloent en aquesta pregunta punyent. 
Ara bé, el que no sigui senzill trobar 
solucions no és cap excusa perquè la 

pregunta no ens inquieti, i no posi sota sospita les nostres conductes personals, i no obligui a 
canviar l’ordre de prioritats en els nostres plantejaments, personals i col·lectius. 
 
Conscients, que tots hi tenim part de responsabilitat en aquesta problemàtica, i tots hem 
d’aportar solucions, hem cregut convenient a les portes d’unes eleccions al Parlament de 
Catalunya fer unes demandes als futurs responsables de la política catalana.  

 
Demanem: 
A tots els partits polítics  que formaran part de la cambra del Parlament de Catalunya, 
independentment de les ideologies i sigles que representin, que el seu objectiu primer sigui la 
persona, i es comprometin a treballar, perquè cap hom i dona, sigui quin sigui el seu origen, 
cultura, credo religiós, deixi de ser atesa en les seves necessitats més bàsiques. I tothom trobi 
en les institucions l’ajuda necessària per viure amb dignitat. 
Tots el programes econòmics, culturals, d’organització administrativa, de relació de Catalunya 
amb Espanya, i amb la resta del món, etc. han de tenir com a primera finalitat fer possible que 
tothom pugui viure amb les condicions a què té dret com a persona. 
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Especialment demanem una atenció especial per tots aquells que, formant part de la societat, 
no tenen ningú que els empari. Ens referim, entre altres, a col·lectius com “els sense sostre”,  
homes i dones explotats sexualment, els afectats per drogodependències (víctimes de 
l'alcohol, de les drogues), infants nascuts en famílies desestructurades, ancians sense 
recursos, persones que malviuen amb pensions irrisòries, famílies residents en barris 
marginals de les nostres societats i pobles.  
Fem aquesta demanda motivats pel fet que en les presentacions dels programes polítics dels 
partits el “Quart món” no és una de les primeres prioritats.  
En conseqüència, 

 
Proposem: 
Que, en l’elaboració dels pressupostos, es prioritzin les partides destinades a polítiques 
socials eficaces. Encara que això sigui en detriment d’altres àmbits. Veiem amb preocupació 
que la quantitat de diners destinat al “Quart món” no s’incrementi en aquest temps de crisi 
amb el mateix percentatge que han augmentat les persones excloses.  

 
Concretament: 

 
1. En l’àmbit del sense sostre  

a) Destinar persones i habilitar llocs per 
atendre les persones que viuen al carrer. 
No tant sols se’ls han de facilitar més llocs 
per dormir, sinó que es disposin 
d’organismes i mitjans per atendre i guarir 
les patologies que molts d’ells pateixen: 
depressions, malalties mentals, 
alcoholismes, drogoaddicció, etc. 

b) Col·laborar amb mitjans, diners i recursos 
amb les moltes entitats nascudes gràcies a 
la iniciativa privada (confessionals i laiques) 
i fa anys ja treballen per ajudar els més 
necessitats. 

c) Facilitar locals on puguin trobar-se, rentar-se, menjar les persones “sense sostre”. 
 

2.  En l’àmbit de les persones grans i malaltes 
a) Incrementar de manera substantiva les pensions no retributives que perceben 

moltes persones grans. Malgrat els problemes de tresoreria que pateixen les 
nostres institucions, aquestes pensions haurien d’arribar a la mateixa quantitat del 
salari mínim interprofessional. 

b) Augmentar la plantilla de professionals dedicats a l’atenció de les persones grans 
i que viuen soles. 

c) Destinar partides a la rehabilitació de cases i pisos deteriorats, sovint sense 
ascensor, on viuen moltes persones grans o impedides. I posar més mitjans per 
combatre el “mobbing” mobiliari. 

 
3. En l’àmbit dels infants 

a) Revisar la llei del menor. El primer objectiu sigui el bé de l’infant. Quan aquests 
objectius estan en conflicte amb altres drets, com poden ser els dels pares o 
institucions, sempre fer prevaldre els del menor. 

b) Fer una política educativa on tots els adolescents trobin un lloc per formar-se el 
més idoni possible a les seves característiques. 

c) Perseguir i castigar les màfies que utilitzin menors per la mendicitat, la pornografia 
infantil o la prostitució. 
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d) Augmentar els educadors de carrer i dotar-los de mitjans per complir la seva 
funció de detectar i acompanyar els infants en risc d’exclusió. 

 
4. En l’àmbit de les persones explotades sexualment  

a) Dedicar, per part de les institucions, més recursos humans 
i econòmics per tal de facilitar l'eradicació o la disminució 
de la prostitució. Que les alternatives que se’ls ofereixen 
siguin vàlides i realistes. 

b) Cal que les institucions trobin sortides, com pot ser pisos 
d’acollida, per a les exprostitutes grans, que molt sovint es 
troben soles i desemparades. 

c) Que es persegueixin les màfies i  totes les persones que 
es lucren explotant  aquestes dones. 

 
5. En l’àmbit de la sensibilització a la responsabilitat 

a) Promoure campanyes per fomentar el voluntariat 
b) Fer conèixer, d’una manera objectiva i sense sensacionalismes, la realitat de 

marginació que hi ha en la nostra societat per mitjà dels serveis d’informació 
institucionals (televisions i ràdios públiques, butlletins d’òrgans oficials…) i també 
en campanyes pels mitjans de comunicació. 
 

Barcelona, 21 d’octubre de 2010 
 
Delegació de Pastoral Social 
Secretariat Diocesà pels Marginats 
Rivadeneyra,6, 8a 
08002 Barcelona 
 

 
José María Bautista: “Todo ha cambiado con la Generación Y. 40 

paradigmas que mueven el mundo” – Frontera Hegian 
71. JOSÉ MARÍA BAUTISTA. Todo ha cambiado con la Generación Y. 40 paradigmas que 
mueven el mundo. 

   

José María Bautista, laic, acara la joventut Y amb la generació 
"Baby Boom", nascuts entre 1948 i 1968, i la generació X, nascuts 
entre 1968 i 1988, i ens ofereix 40 claus per comprendre l’ànima 
d’aquesta nova generació, així com les noves oportunitats que 
ofereix per a l’evangelització. "En algun moment vam perdre la 
generació X i en algun moment podrem recuperar la generació Y, si 
sabem veure, entendre, comprendre, acceptar, adaptar-nos, deixar 
que inventin, inventar...". Tot un repte que passa per aproximar-nos 
a aquesta nova generació, per empatitzar-hi i alliberar-nos dels 
prejudicis que ens n’allunyen. 
L’autor invita el pastoralista a endinsar-se en el món de les xarxes 
socials per poder comprendre i connectar amb la nova generació. 
Perquè "una pastoral que no connecta amb aquestes eines és, 
senzillament, una pastoral desconnectada". Per això proposa una 
"Alfabetització Semiòtica", que ens capaciti per a una "Pastoral Semiòtica", per a una pastoral 
que comprengui el fet religiós com una experiència simbòlica, comunicativa i cultural. Després 
de la seva lectura, ningú queda indiferent. Un treball que fa pensar.  
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Presentació del llibre “Asuntos Religiosos” 
 

El P. Josep Maria Soler, abat de Montserrat, va 
participar en la presentació del llibre Asuntos 
Religiosos, l’autor del qual és Jordi López Camps, 
exdirector general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catallunya. El llibre ha estat editat 
per PPC. 
L’acta es va celebrar el 21 d’octubre, a les 7 de la 
tarda, al Museu d’Història de Barcelona, que es 
troba a la Plaça del Rei. 

 
 Recepció del butlletí Horeb a la pròpia adreça electrònica personal 

 
Qui vulgui rebre l’Horeb a la pròpia bústia electrònica, pot inscriure’s directament a la pàgina 
web de l’URC: http://urc.confer.es. 
Invitem el màxim possible de lectors que s’inscriguin al nostre butlletí, així com hi ha la 
possibilitat de regalar subscripcions a persones interessades en el contingut d’Horeb. 
 

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 

 


