
 
Simposi - URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG  

 

Profetisme de la  vida religiosa en un cristianisme de diàspora 
 

Johann Baptist Metz escriu: 
 
“Hem de comptar, evident-
ment, amb una situació 
creixent de diàspora del 
cristianisme i de l’Església a 
Europa. Hem de partir de la 
idea que les estructures de les 
religions nacionals que es 
reparteixen la superfície 
europea aniran desapareixent 
(malgrat que aquest procés 
aparegui entre nosaltres, per 
circumstàncies específiques, 
més emmascarat que en 
altres països). Per tal que 
pugui sobreviure a Europa 
un cristianisme viu, una 
Església viva, esdevé cada 
vegada més apressant la 
necessitat de nous estils de 
vida, de noves formes de la 
vita communis cristiana en 
les quals encara és possible 
l’esperança escatològica. 

En les meves reflexions 
anteriors sobre l’Església dels 
ordes vaig prevenir contra el 
perill que els ordes religiosos 
–per les raons que siguin- es 
pleguin amb excessiva facilitat 
als plans de pastoral fixats 
prèviament per l’Església i en 
la configuració dels quals 
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gairebé no han pogut intervenir. Voldria insistir ara en la necessitat que els ordes 
mantinguin contactes creixents amb la pastoral de la diàspora a Europa. A França, per 
exemple, han sorgit recentment comunitats monacals que forgen, en els deserts de pedra i 
d’esperit de les nostres grans ciutats i en els monstres posturbans del nostres universos 
industrials, noves formes de vida per estar prop de persones a les que mai no podrà arribar-
se a través de les estructures parroquials i de les formes d’assistència de l’Església 
tradicional. Només transitant per aquests nous camins podrà aconseguir-se una nova 
evangelització d’Europa (suposant que aquesta sigui la paraula adequada). Per a aquesta 
tasca poden i han de mobilitzar-se amplis front dels ordes religiosos si -com hem dit- els 
seus vots no es redueixen a evitar o copiar, sinó que també assumeixen riscos” 
(Johann Baptist Metz & Tiemo Rainer Peters (1992), Pasión de Dios. La existencia de 
órdenes religiosas hoy. Barcelona: Herder, pp. 47-48)  
 
 
DATA   22 de gener de 2011, dissabte 
 

LLOC   Barcelona 
   Col·legi La Salle Bonanova 
 

PROGRAMA   09.30 h  Lliurament del material 
 10.00 h  Presentació del Simposi 
10.15 h  Primera ponència 
 L’itinerari profètic de la vida religiosa a Catalunya 

en trenta anys de canvis 
 Jesús Renau, jesuïta 
11.15 h Descans 

 11.45 h Segona ponència 
 Profetes en un cristianisme de diàspora 
 Camilo Macisse, carmelita 
13.00 h Col·loqui  
13.45 h Dinar 
16.00 h Tercera ponència 
 Una relectura profètica i agosarada: El que és nou 

demana novetat 
 Margarida Bofarull, societat del Sagrat Cor 
17.00 h Clausura 
17.30 h Fi del Simposi 

 

PREU   Inscripció al Simposi: 10 € 
   Inscripció al Simposi + dinar: 25 € 

Les reserves al dinar es realitzaran per ordre rigorós d’inscripció fins a 
un límit de 400 inscrits. Si superen aquest nombre, només podrà haver-
hi inscripció al Simposi 

 

INSCRIPCIONS UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Escriure en un correu electrònic a: urc.info@gmail.com el nom, 
cognoms, institut religiós, adreça electrònica i telèfon, tot indicant en 
l’assumpte: Simposi 

 

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 la 
lletra S 

 



 3

Franciscans OFM: procés de reestructuració i revitalització de la 
CONFRES d’Espanya i Portugal 

 
La CONFRES, Conferència de Ministres 
Provincials Franciscans OFM d'Espanya i 
Portugal, fa més de cinc anys que ha entrat en un 
PROCÈS de REESTRUCTURACIÓ I 
REVITALITZACIÓ. 
En el moment actual el procés està molt avançat 
i s'ha fet una enquesta a tots i cadascú dels 800 
frares de les 9 Províncies  i una Custòdia, el resultat 
del qual s'està estudiant. 
Entre les respostes hi ha una majoria que aposten 
per un Província única, exceptuant Portugal i 
Arantzazu. Es preveu un termini de tres anys, fins el 
2013, perquè cada entitat, reunida en Capítol 
Provincial es defineixi i es fixi un termini, 2015 (?) 
per a la reunificació. 
Mentre, cada Província ha d'estudiar els resultats de 
l'enquesta. Una de les opinions sobresortints és que 
la majoria dels frares estan molt contents amb la 
vocació franciscana rebuda com un Do de Déu. 
Ja existeix alguna realitat com el Noviciat 

i l'Estudiantat comú;  ara es demana que les estructures siguin realment interprovincials: 
Postulantat comú, Fraternitat per a la pastoral juvenil i vocacional, secretariats, comissions etc) 
En la reunió de Ministres (servidors)  provincials amb els Definitoris (consell) de CONFRES 
s'ha d'anar precisant al possible mapa de presències resultants del procés, estudiant-lo a la  
llum d'uns criteris assenyalats en la darrera Setmana Interprovincial del 2009 i en la reunió de 
Ministres i Vicaris provincials del 2010. 
S'ha creat un GRUP DINAMITZADOR que té la missió de: 

 Preparar i coordinar segons indicacions dels Ministres Provincials, els encontres dels 
Ministres amb els responsables dels diferents secretariats i comissions.   

 Elaborar i proposar als Ministres els Fulls de Ruta que s'han d'articular fins el final del 
procés. 

 Proposar als Ministres qüestions i temes que s'han de tractar i suggerir la manera de dur-
ho a terme (sobre economia, biblioteques, infermeria...  ) 

 Servir de nexe d'unió entre els diferents Secretariats de la CONFRES. 
 Programar el Capítol interprovincial de les estores (octubre - desembre 2011) 
 Servir-se de sms com a canal d'informació més flexible, sense oblidar el canals ordinaris, 

com  els butlletins electrònics... 
 Ajudar a revitalitzar la vida personal i comunitària de la fraternitat i la pregària aquesta en 

la recerca comuna de nous camins.  
Totes les entitats de CONFRES, incloses les províncies de Portugal i Arantzazu, que no 
prenen part en el procés de reestructuració, participen del mateix anhel de revitalització i de 
vivència ara i aquí. 

  
Josep Gendrau i Valls ofm, Ministre Provincial de la Província franciscana de Sant Salvador 
d'Horta de Catalunya. 
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Audiència  
 

 
 
S’ha publicat la traducció oficial del Discurs del Papa Benet XVI a la USG, reunida el 26 de 
novembre. Es pot consultar a la web de Vaticà (www.vatican.va). Fernando Prado, cmf, editor 
de “masdecerca.com” presenta una anàlisi comparativa entre la traducció publicada per Zenit i 
la traducció posterior oficial. La primera es basa en l‘imperatiu i la segona en l’indicatiu, tot 
canviant d’aquesta manera el sentit original de les paraules, les quals representen un ànim i 
estímul per a la vida consagrada, molt llunyanes de les contingudes en algunes intervencions 
polèmiques que s’han realitzat darrerament des de diversos àmbits. 
 

Religiosos Hermanos hoy: III Simposio del ITVR 
 

Los días 10 al 12 de diciembre de este año 
tendrá lugar en la sede de nuestro ITVR el 
Tercer Simposio. El tema escogido tiene una 
novedad especial: "RELIGIOSOS 
HERMANOS HOY". Responde a la reflexión 
actual sobre la figura del Hermano Religioso 
que está teniendo lugar en la Iglesia, en todos 
los continentes, en la cual tiene un especial 
protagonismo la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada. Para este 
Simposio contamos con conferenciantes de 
primera plana: tres Superiores Generales de 
Órdenes o Congregaciones de Hermanos: 

Emili Turú (Hermanos Maristas), Donatus Forkan (Orden de los Hermanos de san Juan de 
Dios), Álvaro Rodriguez Echevarría (Hermanos de la Salle) y el nuevo Secretario de la 
Cogregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el 
arzobispo Mons. Joseph W. Tobin, CSSR juntamente con el P. Eusebio Hernández, de la 
misma CIVCSVA. 
- Motivación: La necesidad de repensar conjuntamente la misión, identidad y espiritualidad de 
la vida consagrada masculina de Hermanos en este momento histórico. 
- Objetivo: Una convocatoria de Hermanos de distintos institutos para una reflexión conjunta e 
interpeladora para el pueblo de Dios y la sociedad 
-Destinatarios: Hermanos de los distintos institutos, religiosos y religiosas, laicos, presbíteros 
interesados en conocer más a fondo esta vocación y colaborar con ella. 
- Método: Ponencias, panel, dinámicas y foros 
- Celebración: Se cuidará de una manera muy especial la Liturgia: Vísperas y Eucaristía final. 
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RELIGIOSOS HERMANOS HOY - LA FRATERNIDAD: DON PARA LA IGLESIA Y LA 
SOCIEDAD III Simposio - Madrid, 10, 11, 12 diciembre 2010 

 
10 diciembre,  

 

17.00 – 20.00: CON-VOCADOS:  
"TE HE ELEGIDO COMO ALIANZA DEL PUEBLO" (IS 42,6) 
1ª Ponencia:: Los Hermanos en el servicio de la Congregación para Institutos de Vida 
Consagrada y sociedades de vida apostólica: Eusebio Hernández, de la CIVCSVA 
 
Panel: NARRACIONES DE FRATERNIDAD: “Hermanos” según diversos carismas. En el 
panel participarán: 
 El Hno. Eduardo Zamarro, monje cisterciense del monasterio de Santa María de Huerta  
 El Hno. Julio Micó Cerdá, Capuchino  
 El Hno Rogelio Núñez Partido, Marianista  
 El Hno. Josu Olabarrieta, Menesiano  
 El Hno. José Pedregosa, de la Sociedad de san Pablo 

 
11 diciembre,  

 

10.00-13.00: ENVIADOS:  
«LO QUE HICISTEIS CON UNO DE ESTOS MIS PEQUEÑOS HERMANOS» (MT 25,40) 
2ª Ponencia: El envío: un modo peculiar de compartir la misión – desafíos, respuestas 
creativas –  
Hno. Emili Turú Rofes, Superior General de los Hermanos Maristas 
17.00 – 20.30: RE-UNIDOS: «QUE SEAN UNO PARA QUE EL MUNDO CREA!» (JN 17,21) 

 
3ª Ponencia: La fraternidad: una forma peculiar de comunión y comunidad:  
Hermano Donatus Forkan, Superior General de la Orden de san Juan de Dios 
Vísperas solemnes 
 
12 diciembre,  

 

10.00-13.00: CON-SAGRADOS:  
«ASEMEJARSE EN TODO A SUS HERMANOS" (HB 2,17) 
4ª Ponencia: La unción: cuando “lo santo” envuelve una vida en Alianza:  
Hermano Álvaro Rodríguez Echevarría, Superior General de los Hermanos de la Salle 
Relatar «hoy» que la fraternidad-sororidad es posible 
 
Palabras conclusivas: Mons. Joseph W. Tobin, CSSR, Secretario de la CIVCSVA 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, presidida por Mons. Joseph W. Tobin 
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Enric Cortés: “Entendre la Biblia” 
 
El Dr. Enric Cortès, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i 
cap del Departament de Bíblia, va pronunciar el proppassat 13 d’octubre la 
lliçó inaugural del curs 2010-11 de les facultats eclesiàstiques, que va titular: 
«Una comunitat jueva a la recerca de la causa del mal moral» (Gn 6,1-4). El 
Dr. Cortès, expert en Bíblia, considera «absolutament necessària» la lectura i 
l’estudi de la literatura intertestamentària per entendre el Nou Testament. 

 
Quina importància té la literatura intertestamentària? 
Des del començament del segle passat molts estudiosos s’han llançat a l’estudi de la literatura 
intertestamentària, que és tot el corpus de centenars d’obres, quasi sempre jueves, situades 
entre els s. IV aC i II dC. Encara que siguin llibres apòcrifs sobre personatges de l’Antic 
testament, són els millors i únics testimonis que tenim per avaluar el desenvolupament de les 
idees religioses de la comunitat jueva que precedeix i acompanya el Jesús de la història. 
 
Què s’ha de tenir en compte per llegir bé el Llibre Sagrat? 
Sobretot que tots els textos tenen una història que cal conèixer i avaluar correctament: una 
llengua antiga que no parlem, uns gèneres literaris molts dels quals nosaltres ja no usem, una 
geografia i una història del tot diferents a les nostres… Quan s’ha avaluat tot això o s’han llegit 
alguns llibres que ens en parlen, només hem fet la meitat de la feina. Manca encara el 
principal, el procés hermenèutic: aquest relat que segles abans de Crist volia dir això i allò, per 
als oients contemporanis què vol dir? Com es col·loca la meva comunitat enfront d’aquestes 
paraules de Déu?  
 
Sovint, llegint la Bíblia sents la necessitat de posar-la a l’abast dels homes del nostre 
temps. Com traduir la Bíblia en el món actual? 
No s’ha de tenir por de la Paraula de Déu. A vegades la trobem massa cantelluda i el traductor 
l’edulcora per a una lectura digna litúrgica. Aquesta és feina no del bon traductor sinó de 
l’exegeta o del predicador que han d’explicar el text bíblic. A més, crec que ens manca una 
traducción que serveixi sobretot per als alumnes i professors de les facultats de teologia i dels 
instituts de ciències religioses; una traducció que incorpori, al costat del text, una altra versió 
ordenada i corregida segons els criteris de la investigació contemporània més reconeguda 
universalment. 

Òscar Bardají i Martín 
Full dominical - Barcelona 

 
125 anys de la mort d’Esperanza González Ruiz, venerable 

 
125 anys de la mort de la venerable mare 
Esperanza González Puig, fundadora de 
les missioneres esclaves de l’Immaculat Cor de Maria. 

Les missioneres esclaves l’Immaculat Cor de Maria es complauen a 
convidar-vos a l’eucaristia pels 125 anys de la mort de la seva 
fundadora. 

L’eucaristia se celebrarà el dia 18 de desembre a les 7 de la tarda, en la 
capella de la residència: Avinguda Catalunya núm. 14 - Lleida.   

Breu resenya biogràfica. 
La venerable mare Esperanza González Puig nasqué a Lleida el 19 de 
maig de 1823. Al 1852 se li revelà la seva vocació de fundadora i el 19 
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de juny de 1862 fundà la congregació de missioneres esclaves de l’Immaculat Cor de Maria 
amb l’objectiu d’acollir i promocionar la dona marginada i educar la infancia i joventut, Morí el 
1885, i el 28 d’abril de 2006 fou declarada venerable pel papa Benet XVI. 
 

El Campobosco salesià aplega a Andorra 140 joves de tot Catalunya  
 
Uns 140 joves de tots els centres 
salesians es van aplegar els dies 26, 27 
i 28 de novembre al col·legi salesià 
Sant Ermengol d’Andorra per celebrar 
el Campobosco bianual, que sota el 
títol de ‘Happy Air’ convidava enguany 
a trobar la 'veritable felicitat': ser feliç i 
fer feliç. 
 
La trobada estava concebuda com un 
estrepitós viatge a bord d’un avió que 
portava a viure tot tipus de felicitats que la 
societat ens ofereix, reflectides en quatre 
destinacions: Eivissa (festa, addiccions...), 
Nova York (consumisme, estètica...), Tokio (noves tecnologies, xarxes socials...) i Madrid (èxit 
instantani, televisió, fama...). 
 

Però, també a bord del mateix avió, un cop aturat a Jerusalem, es va deixar entreveure una 
nova proposta de felicitat: les benaurances. Uns personatges pintorescos que es feien dir 
“reveladors de rodets” van aparèixer a la Sala VIP de l’aeroport i van motivar a “revelar el rodet 
de la pròpia vida”, el de la veritable felicitat. 
 

Una tarda de reflexió, interiorització i pregària, així com de compartir, que va acabar amb la 
celebració de la reconciliació. A la nit, de nou a l’avió, es va haver de realitzar un aterratge 
d’emergència perquè un dels motors s’havia espatllat i a l’aeroport es va habilitar una sala 
d’espera molt entretinguda fins l’hora d’anar a dormir. 

 
 

Diumenge al matí el nom més citat era ‘MJS’: Moguda Juvenil Salesiana. Els participants van 
poder sentir què vol dir això de l’MJS i l’EJS (Espiritualitat Juvenil Salesiana) i com es viu tot 
plegat des dels diferents àmbits: educació reglada, educació social, educació en el lleure, 
cooperació, música i teatre, grups de fe... Va ser el moment de que cadascú, des de la seva 
vivència, mostrés la seva manera de ser feliç i fer feliç. 
 

Abans de tornar a casa va tenir lloc l’eucaristia, presidida pel salesià Joan Marqués, delegat 
provincial de Pastoral Juvenil, que va tenir un toc molt aeroportuari, però alhora feliç, d’animar-
nos a portar la força del CampoBosco al nostre lloc d’origen i fer-nos ressò d’aquesta Moguda 
que cada cop va creixent més i de viure la vida buscant la felicitat que, potser alguns, han 
trobat també a Andorra. 
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Tarragona: trobada de religioses i religioses de barri  
 
El 28 de novembre, els religios@s de barri 
de Tarragona ens hem aplegat  a la 
Parròquia de Sta. Tecla de Camp Clar 
(Tarragona).  La trobada és la primera  de 
tres que  farem al llarg de l’any. Aquesta ha 
coincidit amb l’inici de  l’Advent. A més 
d’estar junts una estona, saludar-nos i  
estrènyer els lligams de comunió entre 
nosaltres, ens ha ajudat a veure i compartir 
els signes d’esperança que descobrim en 
els nostres barris. En un clima de pregària i 
escolta, cada comunitat  ha expressat i 
representat per mitjà d’un símbol, una 
cançó, una dansa... les petites llavors d’evangeli i d’humanitat que creixent en els llocs de 
missió on ens fem presents.  
Si sentim les notícies i mitjans de comunicació, sembla que en la nostra societat tot és bastant 
negatiu i preocupant, però signes d’esperança n’hi ha molts. Només cal obrir els ulls i 
aprendre  a mirar amb una mirada neta i esperançada. Entre altres subratllem: 

 Totes les persones que col·laboren de manera gratuïta i donen el seu temps en 
els diversos organismes cívics i parroquials. 

 L’oportunitat que tenim cada dia  de relacionar-nos amb les persones, companys 
de treball i oferir-los el diàleg, l’ajuda  i el recolzament. 

 La necessitat de Déu, de valors que experimenten alguns joves que viuen una 
vida aparentment freda. 

 Grups de persones que s’interessen per la seva formació tant a un nivell humà 
com espiritual i cristià. 

 Els voluntaris i voluntàries que animen i coordinen activitats de barri de manera 
totalment gratuïta.  

 Les dones supervivents del masclisme que encoratgen a les seves companyes a 
denunciar el sofriment i les vexacions sofertes i que amb empenta i coratge  són 
capaces de començar de nou. 

 A les parròquies, a més de la participació pastoral, veiem petits signes 
d’esperança  en aquells pares i mares que volen que els seus fills rebin una 
formació  en valors cristians.  

En podríem dir molts més. Són petites 
llums que ressonen en el nostre cor, 
realitats, persones, situacions, que ens 
encoratgen a seguir treballant en les 
fronteres on la marginació es fa de cada dia 
més insuportable. 
 
La trobada clogué amb un senzill sopar 
compartit i una acció de gràcies al bon Déu 
per tots els seus favors. Tots i totes hem 
pogut experimentar una mica més el desig 
del Salm: “què bonic és viure els germans 
units”. Amb Jesús enmig, és possible viure 
la comunió i la caritat fraternes. 
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Dues exposicions a Montserrat  
 
El dissabte, 4 de desembre, a les 12.30h, tingué 
lloc al Museu de Montserrat (MDM) una doble 
inauguració d’exposicions temporals, que es 
podran visitar fins el 28 de març de 2011. D’una 
banda, l’Espai d’art Pere Pruna acull una 
exposició antològica del gran creador gràfic de la 
segona meitat del s. XX a Catalunya, Ricard Giralt 
Miracle (Barcelona, 1911-1994), en ocasió del 
centenari del seu naixement. La mostra presenta 
totes les variants de la seva creativitat: la 

tipografia, el cartell, l’edició i les obres autònomes. Comissariada per Àlex Mitrani, l’exposició, 
que porta per títol Ricard Giralt Miracle. Imaginar amb la lletra, parlar amb la imatge, es 
divideix en cinc àmbits que ajuden a estructurar la multiplicitat de les manifestacions creatives 
de l’artista. 
La segona exposició que s’inaugurà el diumenge següent és la de pintura de Manuel 
Capdevila (1910-2006), conegut principalment 
com a orfebre, i que es podrà contemplar a la Sala 
Daura del Museu de Montserrat. Es tracta d’una 
antològica de la seva obra, que es realitza 
coincidint amb el centenari del naixement de 
l’artista. A la mostra Manuel Capdevila, pintor: 
elogi de la vida es poden descobrir “els matisos 
de la seva poètica, el seu amor per una natura 
carregada d’energia, la seva curiositat per una 
humanitat vibrant, la seva profunda preocupació 
espiritual que el connectava amb Montserrat”, com 
afirma Àlex Mitrani, que també és el comissari 
d’aquesta exposició. 
 

 
P. Enric Puig: «Hem d’encetar un temps de construcció a partir de la visita 

pastoral»  
 
P. Enric Puig, coordinador de la visita del Sant Pare a Barcelona «L’actitud del Sant Pare és 
molt acollidora, el sents proper i et fa sentir a prop seu. Està parlant amb tu i s’interessa pel 
que li dius» 
 
Carme Munté – Catalunya Cristiana 

Aplaudiments i un sincer agraïment i reconeixement és el que està rebent el P. Enric Puig en 
els dies posteriors a la visita del Sant Pare a Barcelona amb motiu de la dedicació de la 
Sagrada Família. Coordinador de la visita, aquest jesuïta que ha ocupat diversos càrrecs de 
responsabilitat a l’arquebisbat de Barcelona —actualment és secretari general de la Fundació 
Escola Cristiana— va començar a respirar alleujat a mesura que tot el programa dels dies 6 i 7 
de novembre anava sortint com estava previst. Després d’uns dies de merescut descans, el P. 
Enric Puig s’ha reincorporat novament a les seves funcions i, amb la perspectiva dels dies 
passats, se sent satisfet i agraït per la feina feta i per l’esforç de tantes persones que han fet 
possible que la visita del Papa hagi estat un gran èxit. 
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Quina és la valoració que fa del resultat de la visita de Benet XVI a Barcelona? Tot va 
sortir tal com estava programat? 
La valoració és molt positiva. A nivell eclesial, hem d’estar-ne contents. Les Esglésies 
d’aquesta terra han estat especialment sota la mirada del Sant Pare. S’ha remarcat el nostre 
arrelament en la fe des de la cultura i la caritat. A nivell social i ciutadà, el Sant Pare ha estat 
objecte, majoritàriament, d’un acolliment càlid i agraït. Pel que fa a la programació i en línies 
generals he de respondre que sí, encara que de ben segur que sempre hi ha possibilitats de 
millorar determinats aspectes.  
 
Quines són les qüestions que més l’amoïnaven a mesura que s’acostava la visita? 
A mesura que augmentaven les persones que sol·licitaven participar en la celebració, era més 
dificultós trobar cadires i ubicacions adients en els carrers propers. Sobre la marxa vàrem 
haver de fer dues ampliacions. La nostra voluntat era no deixar-ne ningú al marge i que a fora 
de la basílica el clima de l’esdeveniment fos d’autèntica participació en la celebració de la 
dedicació. També ens preocupava que les mesures de seguretat necessàries no 
esdevinguessin obstacle a la voluntat de tanta gent de fer-s’hi presents.  
 
En quin moment es va sentir alleujat en prendre consciència que tot havia anat bé? 
El dissabte dia 6, a mig matí, em va semblar que, personalment, havia acabat la feina. Tot 
estava a punt: les diverses responsabilitats assignades, la infraestructura disposada i cadascú 
al seu lloc amb un programa d’acció, amb un protocol definit. Calia executar-lo i viure els 
diversos moments, la consciència que, en general, tot havia anat bé l’anava adquirint a mesura 
que es desenvolupaven els diversos actes. La certesa, raonable, el diumenge, a les vuit del 

vespre. 
 
Una de les preguntes que es formula 
molta gent és: per què el papamóvil 
anava tan ràpid en el seu recorregut? 
La missa de la dedicació es va allargar. 
Calia recuperar l’horari previst i potser 
això en va fer incrementar la velocitat. 
Es fa difícil en una visita tant ajustada en 
el temps poder atendre 
totes les demandes de presència del 
Papa.  

 
Les mesures de seguretat extremes, a què responien? 
En el nostre temps les mesures de seguretat s’han extremat arreu. Arriben a un nivell que 
sobta el ciutadà normal. Es prenen, però, a fi de bé. En la visita apostòlica es va aplicar el 
protocol previst i habitual en situacions com aquesta. La presència de membres de la Casa 
Reial, dels governs i d’altres autoritats, també van fer multiplicar aquests dispositius.  
 
Es mostra satisfet de la quantitat de gent que va sortir als carrers de Barcelona a rebre 
el Papa? 
Penso que es va acollir el Sant Pare amb afecte i entusiasme i, de fet, fou superada la meva 
previsió personal. D’altra banda costa trobar punts de referència per fer estimacions precises. 
Les condicions de cada lloc i circumstància, i els programes de les visites, són tan diferents 
que no es poden fer comparacions. La presència i seguiment de la celebració a l’entorn de la 
Sagrada Família, sí que va superar les previsions, cosa que ens va obligar a afegir a les 
36.000 cadires dels carrers l’aforament de la plaça Monumental.  
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Com valora la polèmica suscitada pel fet que fossin les monges de la catedral les que 
preparessin l’altar? Entén que hagi pogut molestar algunes dones? 
Entenc les diverses lectures que se’n poden fer. Es podria haver previst d’una altra manera. 
S’escollí aquesta, atenent el carisma de la congregació a la qual pertanyen les religioses 
esmentades: el servei al culte. També una dona va rebre de mans del Sant Pare el llibre de la 
Paraula i va llegir la primera lectura.  
 
Suposem que va tenir ocasió de parlar personalment amb el Sant Pare. Què ens pot 
explicar d’aquesta experiència? 
L’actitud del Sant Pare és molt acollidora, el sents proper i et fa sentir a prop seu. Està parlant 
amb tu i s’interessa pel que li dius. Al moment del comiat em va agrair, una vegada més, 
l’esforç de tots els que hem treballat en l’organització de la visita. Se’l veia content.  
 
Quins poden ser els fruits de la visita de Benet XVI a Barcelona? 
Potser encara és aviat per formular-los. Les diverses famílies i sensibilitats espirituals han 
estat sota la mirada del successor de Pere, signe d’unitat eclesial. En aquest sentit, potser cal 
buscar més el que ens uneix en el testimoniatge de Jesús en la nostra societat; les paraules 
del Sant Pare ens hi han convidat. En la revisió de l’acció evangelitzadora en àmbit personal i 
comunitari potser cal deixar enrere aquelles actituds ben intencionades però que han resultat 
eixorques... Caldrà reflexionar i discernir. Hem d’encetar un temps de construcció a partir de la 
visita pastoral, tenint ben present que, com es recollia en un blog, «ens ha agradat i ens hem 
agradat».  
 
La preparació de la visita ha exigit un enorme 
esforç humà i, un cop el resultat ha estat 
reeixit, arriba el moment dels agraïments. A 
qui donaria gràcies vostè? 
En primer lloc he d’agrair al Sr. Cardenal la 
confiança que va suposar l’encàrrec de coordinar 
la preparació de la visita. I, evidentment, he de 
donar gràcies a moltes persones, professionals i 
voluntaris. La preparació de la visita pastoral ha 
estat un veritable treball d’equip. Ha de ser motiu 
d’agraïment a Déu i de joia per a tothom. No 
podem deixar al marge dels agraïments les 
institucions públiques i privades que han aportat 
la seva col·laboració en la mesura de les seves 
possibilitats i segons les responsabilitats a 
assumir. Tothom va estar a l’alçada de les 
circumstàncies. L’agraïment, per tant, és molt 
general i sentit. 
 
Ha estat enriquidor organitzar una visita 
d’aquesta envergadura? Repetiria l’experièn-
cia? 
He après moltes coses de les situacions viscudes 
i de les persones amb qui he tractat; algunes les 
he conegut per primera vegada en aquesta 
ocasió. El cardenal Lluís Martínez Sistach va 
assenyalar unes directrius clares que 
emmarcaven el projecte. Així mateix, 
l’experiència dels representants de la Santa Seu 
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en l’organització de visites ha estat una bona base per iniciar el treball. També les aportacions 
dels col·laboradors més directes han ajudat a definir el directori de la visita. Els reptes que 
s’anaven plantejant, doncs, han demanat respostes que entre tots hem aportat. A la qüestió de 
si repetiria l’experiència he de dir-li que sí, sobretot si pogués fer-ho amb els col·laboradors 
immediats que he tingut o amb un equip semblant. Els encerts serien la  base del nou projecte 
i les errades, elements d’estudi per no recaure-hi. 
 
Pot explicar alguna anècdota als lectors de Catalunya Cristiana dels preparatius de la 
visita? 
Va arribar a les meves mans la carta d’un nen de nou anys que li deia al Sant Pare que l’havia 
vist cansat. Li recomanava que quan li passés això, pensés que hi havia moltes persones que 
l’estimaven. L’infant afegia que això el faria sentir-se més bé. No hi ha dubte que és un consell 
que neix de l’estimació i que és ben encoratjador. No sé, però, si elimina el cansament, 
probablement el fa assumible amb l’ajuda de Déu.  

 
Insistir i no llençar la tovallola 

 
La Fundació Social Sant Ignasi de Loiola (Arrels / St Ignasi) treballa des 
de fa més de 15 anys amb l’objectiu de millorar la situació de les 
persones més desafavorides de la nostra ciutat. Cada any participem 
activament en el Dia de les Persones Sense Llar; conjuntament amb 
Càritas – Lleida, duem a terme activitats de sensibilització ciutadana on 
els nostres usuaris, persones sense llar, són protagonistes i poden alçar 
la seva veu. 
En el marc de la Campanya 2010, que du per títol “Cap persona sense 

drets. Cap persona Sense Llar”, i que se situa en la perspectiva europea d’aconseguir que el 
2015 ningú dormi al carrer, hem organitzat tallers participatius per les persones en situació 
d’exclusió social que acompanyem. Els demanàvem reflexionar sobre la seva situació i quines 
propostes fan per tal de solucionar el sensellarisme. En fem una síntesi i ens sumem a les 
seves reflexions i propostes. Com ells ens diuen, 
 
EXPLIQUEM 

•  Viure al carrer és molt dur: vius cada dia amb por, avergonyit de tu mateix per 
veure’t en aquesta situació, estàs exclòs, t’abandones, caus o ja hi havies caigut en 
addiccions... 

•  El dia és dur amb fred, calor, vivint a la intempèrie, amb la inseguretat... 
•  No saps on recórrer, no tens recursos, tens por a que et diguin el què no vols sentir, 

fas coses que no vols fer (rentar-te a les fonts, demanar...), prefereixes jugar-te-la 
abans de continuar la situació (fent barbaritats per sobreviure, robar...) 

•  I no diguem si, a més, no tens papers. 
•  Et miren malament pel teu aspecte 
•  Et miren amb por, sense confiança. 
•  Sents que ho perds tot, la família els amics i fins i tot l’esperança. 
•  I t’hi resignes 

 
Però la resignació no ha de tenir la darrera paraula. Es pot, cal, insistir i no llençar la tovallola. 
I per això, 

•  tot unint-nos a les demandes de Càritas, FACIAM i Feantsa Espanya, 
•  tenint en compte allò que diuen i volen fer sentir les persones sense llar 
•  essent conscients de les grans mancances que continuen sent presents a la nostra 

ciutat pel què fa a l’acolliment i a la vulneració dels drets bàsics de les persones en 
situación de sense llar 
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DEMANEM 
 
A les administracions públiques 

•  Que les polítiques de lluita contra l’exclusió social tinguin realment en compte les 
dificultats de les persones sense llar, que qui les dissenyi tingui en compte què 
pensen les persones sense llar, les escolti i conegui de prop la seva realitat.  

•  Que es desenvolupin polítiques de millora vers l’accés al treball i a l’habitatge, amb 
més ajuts socials que tinguin en compte un tracte més directe i de confiança. 

•  En l’any europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, demanem la 
coordinació i creació d’un pacte d’Estat per a la inclusió social. 

•  En el context lleidatà, que es resolgui l’acolliment de les persones sense llar, 
urgentment i almenys en els mesos de més fred, transformant el plà iglú. 

•  I que es creïn els recursos d’allotjament necessaris per tal que el dret bàsic a 
l’habitatge digne no es vegi vulnerat. 

 
Als mitjans de comunicació social 

•  Els demanem que facin 
visible allò invisible. Des 
de la dignitat i la 
sensibilitat que mereixen 
les persones sense llar. Ja 
n’hi ha prou, de donar 
solament notícies 
negatives i tristes. 

•  Que en parlar de les 
persones sense llar donin 
informació real i 
contrastada, utilitzant mots 
descriptius i que no 
estigmatitzin. 

 
A la societat civil en general 

•  Tots, i les persones en situació de sense llar evidentment també, podem ajudar en 
alguna cosa. Amb petits esforços s’arriba a grans coses. 

•  I les persones que més tenen s’han de solidaritzar i aportar més ajuda 
•  Que canviem la perspectiva i aportem comprensió i ajuda per a eliminar la pobresa 
•  Podem i hem de participar en la modificació d’un model social que afavoreix el 

sosteniment de la pobresa i l’exclusió social. Fem-ho a través de les fórmules 
establertes legalment: associacions, sufragis, sindicats... i altres més creatives. 

 
A nosaltres mateixos 

•  Que fem veure a tothom la gravetat de la situació, ajudant a fer veure que tothom hi 
pot caure. Promoure debats, informar sobre drets i deures... 

•  Ens demanem una cosa que sembla senzilla però que no ho és: canviem la forma 
de mirar al voltant 

 
I, tot i que no sigui l’habitual, volem acabar el manifest incidint en un missatge d’empenta i 
esperança: 
 
RECORDEM 

•  De tot se’n pot sortir. Al final del túnel, hi ha llum. 
•  Tot i que a voltes hem tingut “mal cap”, val la pena insistir i no llençar la tovallola. 
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IV Jornades de Pastorals Educativa: “Posem a punt la Pastoral”  
 
Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya – Unió de Religiosos de Catalunya 
18-19 març – JPs11 – Seminari Conciliar - Barcelona 

 
 
 DIVENDRES 18 de març  
 
9.00-9.30 

 
Arribada, acollida i lliurament de material. Temps per conèixer les editorials. 
  

9.30-10.00 Acollida  a la capella i pregària breu. Equip BASE 
Presentació de les JPs11 i paraules inaugurals. Enric PUIG 

10.00-11.15  
 

 

Primera ponència : 
LA PASTORAL EDUCATIVA, MISSIÓ DE L’ESCOLA CRISTIANA 75’ 
Ponent: Josep Maria NONAY 
Presentació i diàleg posterior: Carles ARMENGOL 

11.15-11.45 
 

Descans. Cafè i pastes. Temps per conèixer les editorials.  
Lluís Miquel PÉREZ 

11.45-13.15  
 

 

TALLERS. 90’ 
Segons els quatre àmbits del document LA PASTORAL EDUCATIVA: 
Tallers a partir d’experiències 

Atmosfera espiritual del centre 
1. Déu vos guard!: Bones pràctiques i competència espiritual: Roser 

URGELLÈS 
2. El rostre de Jesús a l’escola: Decoració i ambientació espiritual 

Josep Maria BOVÉ  
3. Gràcies a Déu!: Indicadors d’avaluació competencial espiritual: Doro 

CARBÓ 
 

Educació en valors i processos educatius 
4. Tu sí que vals!: Competència espiritual a la tutoria: Magda BORDAS  
5. Experiències frontissa: Competència espiritual i orientació en el sentit 

de la vida: Oriol RÀFOLS  
 

Diàleg fe-cultura-vida ERE 
6. El Déu de les coses petites: Competència religiosa interdisciplinar: 

Isa PÉREZ 
7. Som cristians i cristianes: Competència religiosa per àrea: Equip 

ERE maristes 
8. Els noms de Déu: Competència religiosa i diàleg interreligiós: 
Migrastudium  
 

Expressió celebrativa explícita 
9. Déu i els infants: Simbologia i llenguatges des de la competència 
religiosa: Miquel XANCÓ 
10. A l’escola, un temps per a l’Esperit: El calendari celebratiu a l’escola: 
Domènec HERNÁNDEZ  

13.15-14.00 Eucaristia a la capella. Celebrant Sebastià TALTAVULL 
14.00-15.30 Dinar. Temps per conèixer les editorials. 
15.30-15.45 Obertura de portes de l’Aula Magna. Temps per conèixer les editorials. 
15.45-17.00 Taula rodona (4 ponents) : Aula Magna 75’ 
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LA PASTORAL EDUCATIVA DES DELS DRETS NO MATERIALS DELS 
INFANTS 

- Lluís Sierra (Safa Horta i ONG Carumanda) 10’ 
- Vinyet Estalella (Pastoral Dominiques) 10’ 
- Remei Ullate (Pastoral Manyanet i ONG Manyanet Solidari) 10’ 
- Manel Martínez (Pastoral La Salle i ONG PROYDE) 10’ 

Presentació i diàleg posterior: Lluís SERRA 35’ 
17.00-17.30  Descans. Temps per conèixer les editorials. 
17.30-18.45 Segona ponència:  

TOTA L’ESCOLA EN PASTORAL EDUCATIVA 75’  
Ponent: Juanjo FERNÁNDEZ 
Presentació i diàleg posterior: ________________  

18.45-19.30 
 

Ressons i conclusió del dia. Una mena com d’avaluació projectiva. 
Llums i ombres, visions. Resum visual de la Jornada. Paraules clau. 
Responsables: Equip BASE 
 

 DISSABTE 19 de març  
 
9.00-9.30 

 
Obertura de portes. Temps per conèixer les editorials. 

9.30-9.45 Acollida a la sala i pregària breu. 
9.45-11.15  
 

TALLERS. 90’ 
Segons els quatre àmbits del document LA PASTORAL EDUCATIVA: 
Tallers a partir d’experiències 

Atmosfera espiritual del centre 
8. Déu vos guard!: Bones pràctiques i competència espiritual: Roser 

URGELLÈS 
9. El rostre de Jesús a l’escola: Decoració i ambientació espiritual 

Josep Maria BOVÉ  
10. Gràcies a Déu!: Indicadors d’avaluació competencial espiritual: Doro 

CARBÓ 
Educació en valors i processos educatius 
11. Tu sí que vals!: Competència espiritual a la tutoria: Magda BORDAS  
12. Experiències frontissa: Competència espiritual i orientació en el sentit 

de la vida: Oriol RÀFOLS  
Diàleg fe-cultura-vida ERE 
13. El Déu de les coses petites: Competència religiosa interdisciplinar: 

Isa PÉREZ 
14. Som cristians i cristianes: Competència religiosa per àrea: Equip 

ERE maristes 
8. Els noms de Déu: Competència religiosa i diàleg interreligiós: 
Migrastudium  
Expressió celebrativa explícita 
9. Déu i els infants: Simbologia i llenguatges des de la competència 
religiosa: Miquel XANCÓ 
10. A l’escola, un temps per a l’Esperit: El calendari celebratiu a l’escola: 
Domènec HERNÁNDEZ  

11.15-11.45 Descans. Cafè i pastes. Temps per conèixer les editorials.  
Lluís Miquel PÉREZ 
 



 16

11.45-13.45  
 

A PUNT! 120’ 
Moment creatiu, festiu, avaluatiu. 
Un grup a qui s’encomana de donar rostre a la Pastoral Educativa. 
A l’Aula Magna, presentació oficial del document final sobre PASTORAL 
EDUCATIVA, avaluacions i cloenda. Equip BASE 

 
Ajuda a l’Església necessitada - Informe 2010 

 
Disminueix la llibertat religiosa al món 
 
Redacció / Madrid – Catalunya Cristiana 
«M’agradaria ser optimista, però la situació ha empitjorat en aquests dos darrers anys.» Així va 
començar el director d’Ajuda a l’Església Necesitada a Espanya, Javier Menéndez Ros, la 
seva intervenció en la roda de premsa en què es va presentar l’Informe sobre Llibertat 
Religiosa (ILR) al món 2010, elaborat per aquesta institució catòlica. Bangla Desh, la Xina, 
Egipte, Eritrea, Indonèsia, el Pakistan, el Sudan, Uzbekistan o l’Iraq són alguns dels països en 
què es produeixen més episodis d’intolerància social o legal contra la llibertat religiosa.  
L’informe constata que els països on s’experimenta una hostilitat més gran en la pràctica de la 
religió en llibertat són aquells en els quals creix amb més gran rapidesa i virulencia 
l’extremisme religiós, especialment l’islàmic. La novetat és que la cristianofòbia es percep en 
els països desenvolupats. 
L’ILR és un projecte internacional d’Ajuda a l’Església Necessitada que s’edita amb caràcter 
biennal i puposa una eina de documentació exhaustiva sobre la situació real dels drets 
humans, en general, i el dret a la llibertat religiosa, en particular, com un dels drets 
irrenunciables de l’ésser humà. 
L’informe tracta temes com la llibertat per canviar de religió, per professar i practicar les 
pròpies creences religioses, tant en públic com en privat, o la difusió dels valors del credo 
personal, analitzant la presència o prohibició de la llibertat religiosa i aportant dades que, en 
molts casos, són alarmants. 
 

Podeu descarregar l’informe 2010 d’Ajuda a l’Església Necessitada de la web de 
l’URC 

 
Nou curs a l’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco 

 
Sergi Rodríguez / Barcelona 
La inauguració del nou curs a l’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco, amb seu a 
Martí-Codolar, es va iniciar amb la lectura de la memoria acadèmica del curs 2009-2010, a 
càrrec del director del centre, Jordi Latorre, tot destacant la refundació de l’ISCRDB que ha 

suposat l’adaptació a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. També va valorar la 
nova proposta de Curs d’Actualitat 
Pastoral i el nombre de 54 alumnes 
matriculats per a l’obtenció de la 
diplomatura en Ciències Religioses.  
El professor Latorre va fer referència 
alhora a la concessió de la Medalla de 
l’Abadia de Montserrat, que va tenir lloc el 
juliol passat, com a mostra de valoració a 
la formació de diverses generacions de 
monjos benedictins. També va valorar 
positivament l’avenç dels treballs de 
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catalogació dels fons de la Biblioteca, que actualment compta amb 49.341 volums, entre els 
quals cal citar la recent incorporació del Seminari de Salesianitat i una donació de 87 llibres 
d’entre els segles XVI a XIX. 
Posteriorment el provincial dels Salesians, Àngel Asurmendi, com a president de l’ISCRDB, va 
declarar oficialment inaugurat el curs, en el decurs d’unes paraules amb les quals va reiterar el 
tret carismàtic de la formació universitària salesiana, com a «forma de capacitar-se per 
construir més eficaçment el Regne de Déu». Moments abans havia lliurat els diplomes als 
alumnes que van concloure els seus estudis durant el curs passat. L’acte va acabar amb la 
celebració de l’eucaristia, presidida pel provincial salesià, que va ser seguida d’un moment 
convivencial. 
 
Medalla de l’Abadia de Montserrat 
L’abat de Montserrat, Josep M. Soler, va lliurar al Centre Teològic Salesià Martí-Codolar la 
Medalla del Monestir pels seus deu anys d’estreta col·laboració en la qualificació teològica dels 
joves monjos d’aquesta comunitat benedictina. En el decurs de l’acte, el pare abat va agrair la 
fraternal col·laboració del Centre Teològic Salesià a l’hora de facilitar l’obtenció del batxillerat 
en Teologia dels monjos, que posteriorment han pogut continuar els seus estudis 
d’especialització en diverses universitats i instituts superiors eclesiàstics de Roma. El P. 
Latorre va agrair l’enriquiment que tant la presència dels mateixos monjos com la qualitat dels 
seus treballs de síntesi han aportat a les aules del centre. La col·laboració entre el monestir de 
Montserrat i el Centre Teològic Salesià Martí-Codolar va començar l’any 1999, amb la 
signatura d’un conveni entre el cenobi benedictí i la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma. 
Durant aquests 11 anys una desena de monjos de Montserrat i Poblet, així com monges de 
Sant Benet, han passat per les aules del Centre Teològic. 
 

Maristes: germans i laics vers una nova terra 
 

 
El diumenge 28 de novembre va tenir lloc la trobada germans-laics d’enguany, a Llinars. Ha 
estat el quart any que se celebrava i novament la participació, el contingut i l’ambient de família 
mostren que és una trobada que es va consolidant com un moment marista significatiu. 
Aquest any hi érem una seixantena de persones amb vinculació a les diverses presències 
maristes de Catalunya. També hem comptat amb la presència del G. Maurice Berquet, 
provincial de l’Hermitage, del G. Pere Ferré, vicari provincial, i d’Ana Sarrate, co-directora del 
Secretariat Internacional de Laics. 
L’objectiu de la trobada, a part de la convivència i el compartir festiu, era la comunicació de la 
nova estructura d’animació de la província, especialment en referència a la relació germans-
laics.El 23 de desembre celebrarem el Nadal al Centre Obert Rialles (Santa Coloma de 
Gramenet), acollits per les comunitats de Badalona, Santa Coloma i els equips directius i 
educadors de Maristes Champagnat i el mateix Centre Obert Rialles. Més endavant us en 
farem arribar més detalls. 
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Ressons de la visita: On som les dones a l’Església? 
 
M. Dolores Díaz de Miranda Macías 
Monja benedictina i metgessa 
 
Quan a finals d’octubre del 1958 es reuniren en conclave els cardenals i es va encendre la  
fumata blanca, i va sortir al balcó de Sant Pere qui es convertiria en el papa Joan XXIII, molts 
analistes cristians no encertaven a saber si allò era una broma o una distracció de l’Esperit 
Sant —la Ruah divina—. Van sentir alleujament en considerar-lo un Papa de transició. El 
Papa «accidental», en tretze mesos, va fer virar la nau de Pere 180º, convocant un concili. No 
hi ha dubte que aquella elecció va ser una broma de l’Esperit Sant. 
Fa uns dies set dones, set religioses netejant l’altar de la Sagrada Família, s’han convertit en 
una imatge impactant davant 400 milions de teleespectadors. Intueixo que s’ha de tractar 
d’una altra broma de l’Esperit Sant. Perquè aquestes imatges semblen haver aconseguit més 
que vint segles de lluita perquè  l’Església ens doni a les dones el lloc que ens correspon.  
En aquest fet providencial o atzarós, unit a l’error de TV3 i d’altres mitjans, que van identificar 
aquestes religioses amb nosaltres, monges de Sant Pere de les Puel·les, resultà ser una nova 
broma de l’Esperit Sant. Gertrudis Nin, abadessa del monestir, va desfer l’error públicament, 
aclarí que no som monges enclaustrades i llençà la pregunta de quin és el paper de la dona a 
l’Església. 

Ràpidament pregunta i imatges vas ser difoses. Que la nostra abadessa 
es manifestés és lògic, doncs si hi ha quelcom que caracteritza la 
comunitat Sant Pere, des de fa més de 1.200 anys a la ciutat de 
Barcelona, és lluitar, al llarg de la seva història, per mantenir l’autonomia 
i llibertat, enfront de qualsevol poder i la seva obertura a l’entorn cultural 
on viu, obertura que és reflex del propi tarannà de l’església i de la 
societat catalana. 
Vull agrair a aquestes set religioses —Auxiliars Parroquials de Crist 
Sacerdot— que amb senzillesa i sense cap mena de vergonya pel seu 
treball a l’Església, acaben d’encendre un foc d’esperança. Elles ens han 
mostrat la força de les benaurances, la força dels nets i senzills de cor 

esperonant la nostra consciència, perquè ens qüestionen què farem perquè l’Església canviï. 
Quants homes estaran disposats a compartir les tasques de netejar l’altar, planxar els 
purificadors, renovar les flors...? Quants sacerdots seran capaços de fer a les seves esglésies 
el mateix que molts homes a casa seva? Quantes dones serem capaces de compartir les 
nostres tasques típicament femenines amb els homes de la nostra església sense sentir que 
perdem els nostres «dominis»? 
Des de petita he somniat amb una societat i una Església on homes i dones fóssim iguals. Als 
set anys, se’m ficà al cap ser monja. Com a tal, he sofert en pròpia carn els vells estereotips 
que pesen sobre la nostra condició femenina. 
A la comunitat de Sant Pere he trobat una cosa present en poques comunitats monàstiques 
femenines: la possibilitat de desenvolupar la capacitat intel·lectual. Avui estic realitzant els 
estudis de doctorat, participo en congressos, col·laboro en projectes d’investigació, publico 
estudis... i formo part de l’equip de l’Escola Feminista de Teologia d’Andalusia, EFETA. 
Ni el meu compromís, ni els meus somnis, ni el meu sofriment, ni la meva lluita no han 
aconseguit el que va fer la imatge de les set religioses netejant l’altar de la Sagrada Família. 
Aquestes imatges em fan reflexionar sobre les diferents formes del llenguatge. I em fan 
manifestar la meva gratitud a cadascuna d’elles, igual que a la meva abadessa. Unes i altra 
han expressat amb naturalitat i senzillesa el que viuen, unes i altra recullen en els seus gestos 
i en les seves paraules la diversitat de la nostra Església plural, unes i altra ens recorden que 
som necessàries totes. Elles, dignificant el treball que fan i fem milions de dones, i la nostra 
abadessa, expressant amb valentia desitjos latents i justos que allotgem al nostre cor també 
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milions de dones. Aquesta és la pluralitat de l’Església de la qual formo part, l’Església que 
estimo, a la qual m’he compromès a donar la vida i davant la qual s’obre la pregunta: on som 
les dones a l’Església? 
 

Informe sobre trata de personas con fines de explotación sexual y 
Propuestas de Acción Social y Pastoral 

 
Madrid 30 Noviembre 2010 
 
Queridos/as hermanos/as:  
 

Con alegría os hacemos llegar el Informe sobre trata de personas con fines 
de explotación sexual y Propuestas de Acción Social y 
Pastoral, elaborado por Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, y 
los Secretariados de Comisión Episcopal de Migraciones y 
de Comisión Episcopal de Pastoral Social. 
 

 Este informe surge de la honda preocupación que, como 
Iglesia, tenemos ante esta situación porque cada vez es 
más sangrante. La trata de personas con fines de 
explotación sexual, especialmente mujeres y niñas, es una 
grave violación de los derechos humanos y de la dignidad 
de las personas, ante lo que no podemos permanece 
indiferentes. 
 

Después de muchos años de reflexión y acción social 
directa en este ámbito, hemos visto la necesidad de 
manifestar un posicionamiento claro para luchar 
decididamente contra este fenómeno, y hemos encontrado 
la posibilidad de hacerlo de forma conjunta entre las 
entidades que trabajan estos temas en el contexto eclesial. 

 

Los objetivos fundamentales de este documento son: 
• exponer y denunciar la realidad de la trata con fines de explotación sexual 
• difundir y compartir la visión y la acción de la Iglesia en la lucha contra la trata 
• aportar unas propuestas concretas de acción social y pastoral 

 

Estamos elaborando unas Unidades Didácticas que puedan ayudarnos a transmitirlo en 
colegios (fundamentalmente Bachillerato), grupos de reflexión, parroquias… en los lugares 
donde desarrollamos nuestra tarea y consideremos oportuno esta sensibilización y quizá  
también llevar a la práctica alguna  de las propuestas que se hacen. 
 

Esperamos sinceramente que pueda ser un instrumento efectivo de toma de conciencia 
personal y comunitaria y que sirva de guía para orientar nuestro camino. 

 
Un abrazo.  

         

 
 

Podeu descarregar de la web de l’URC l’Informe sobre trata de personas con fines 
de explotación sexual y Propuestas de Acción Social y Pastoral, en pdf  
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Agenda 
 

CONFERÈNCIA SOBRE EL LLIBRE EL EVANGELIO ES JESÚS, DE JOSEP ORIOL TUNÍ 
Organitza: Fundació Claret 
A càrrec de: Josep Oriol Tuní, professor emèrit de Nou Testament a la Facultat de Teologia 
de Catalunya i autor del llibre 
Día: 9 de desembre 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, c. Roger de Llúria, 5, Barcelona 
Hora: 19.30 h 
Més informació: tel. 933 429 079; a/e: info@fundacioclaret.org 
 
RECÉS D’ADVENT AMB EL TEMA “EL RELIGIÓS NO POT SINÓ BENEIR” 
Organitza: Delegació de Vida Consagrada del bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
A càrrec del: P. Bernabé Dalmau 
Lloc: Casa de l’Església, c. d’Armenteres, 35, Sant Feliu de Llobregat 
Día: 11 de desembre 
Hora: de 10 a 13.30 h 
 
RECÉS PER A RELIGIOSES.  
Dirigit pel cardenal Lluís Martínez Sistach, el dia 12 
de desembre (3r diumenge d’Advent) 
Lloc: col·legi dels P. Jesuïtes de Sarrià (c/ Carrasco i Hormiguera 32) 
Dia: 12 de desembre 
Hora: 10.15 a 17 h 
Més informació: Qui vulgui quedar-se a dinar ha d’advertir-ho prèviament a les Germanes 
de Crist Rei, telèfon 932 058 134. 
 
ORDENACIÓ EPISCOPAL I PRESA DE POSSESSIÓ DE MONS. XAVIER NOVELL I 
GOMÀ, COM A NOU BISBE DE SOLSONA 
Lloc: Catedral de Solsona 
Día: 12 de desembre 
Hora: 16.30 h 
Més informació: tel. 973 480 619 
 
SEMINARI SOBRE “LA TRINITAT SEGONS ELS MÍSTICS” 
Organitza: Cristianisme i Justícia 
Dies: 22 i 29 de novembre i 13 i 20 de desembre 
A càrrec de: Jaume Flaquer, Josep Giménez i Xavier Melloni 
Lloc: Roger de Llúria, 13, Barcelona 
Día: 13 de desembre 
Hora: de 19.30 a 21.15 h 
Més informació: tel. 933 172 338; a/e: info@fespinal.com 
 
PRESENTACIÓ I COMENTARI DEL LLIBRE LLUM DEL MÓN, DEL PAPA BENET XVI 
Presidida pel Dr. Armand Puig, degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya 
Hi intervindran: Mn. Norbert Miracle i el Dr. Gaspar Mora 
Lloc: Aula I de la Facultat de Teologia de Catalunya, c. Diputació, 231, Barcelona 
Día: 15 de desembre 
Hora: 12.10 h 
Més informació: tel. 934 534 925 
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JORNADA ACADÈMICA SOBRE “LA RELACIÓ ENTRE ESGLÉSIA I MÓN D’AVUI A LA 
LLUM DEL CONCILI VATICÀ II” 
Organitzen: Facultat de Teologia de Catalunya, Facultat de Filosofia de Catalunya, Centre 
d’Estudis Teològics de Mallorca, Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, 
Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic i Institut Superior de Ciències Religioses “Don 
Bosco” 
Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya, c. Diputació, 231, Barcelona 
Día: 16 de desembre 
Hora: de 9.15 a 13.30 h 
Més informació: tel. 934 534 925; congressos@teologia-catalunya.cat 
Programa: 
 
09.15 h – Inauguració de la Jornada 
                a càrrec del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach 
     Presentació de la Jornada 
                a càrrec del Dr. Armand Puig, degà-president de la Facultat de Teologia de 
Catalunya 
09.30 h – Ponència: “L’esdeveniment del Vaticà II com a Ecclesia in actu” 
     a càrrec del Dr. Giuseppe Ruggieri (Bolonya) 
10.20 h – Pausa 
10.30 h – Ponència: “L’actualitat del Vaticà II i els límits de la seva recepció” 
                a càrrec del Dr. Giacomo Canobbio (Milà) 
11.20 h – Pausa 
11.45 h – Diàleg entre els ponents 
                Modera: Dr. Jaume Fontbona, cap del Departament de Teologia Sistemàtica 
12.15 h – Aportació dels professors 

    Dr. Joan Planellas, vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya 
                i Dr. Xavier Morlans, departament de Teologia Sistemàtica 
13.00 h – Diàleg obert 
                Modera: Dr. Jaume Fontbona 
13.30 h – Cloenda de la Jornada 
 
SEMBRADORS D’ESTELS, AMB EL LEMA “S’AIXECÀ I EL VA SEGUIR” 
Hi participen: col·legis de Santa Teresa de Jesús, L’Ensenyança, Sant Domènec, Mare de 
Déu del Carme, Sant Pau, Sagrat Cor i El Carme 
Lloc: Església de Sant Antoni de Pàdua, Tarragona 
Día: 16 de desembre 
Hora: 15.30 h 

 
CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA A LA SAGRADA FAMÍLIA 
Presideix:  cardenal Lluís Martínez Sistach 
Lloc: Basílica de la Sagrada Família 
Dia: 18 de desembre 
Hora: 17.00 h 
Tots els diocesans hi són convidats. 

 
 Atenció de la secretaria de l’URC 

 
En aquests darrers dies, així com en els propers, l’atenció al públic, de 3 a 7 de la tarda, no es 
podrà fer de manera regular com ha estat sempre. En cas de no poder contactar 
telefònicament, podeu fer-ho a través del correu electrònic. Gràcies per la vostra comprensió. 
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Contacta amb nosaltres 
 
Lluís Serra 

 
Secretari general de l’URC i director del CEVRE 

 
sec.urc@confer.es 

Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  
http://urc.confer.es 

 


