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Jornada Mundial de la Vida Consagrada – Homilia del  papa Benet XVI 
 

Celebració de les Vespres de la festa de la Present ació del Senyor 
Basílica Vaticana – 2 de febrer de 2011 

 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
En la fiesta de hoy contemplamos a Jesús nuestro Señor, a quien 
María y José llevan al templo «para presentarlo al Señor» (Lc 2, 
22). En esta escena evangélica se revela el misterio del Hijo de la 
Virgen, el consagrado del Padre, que vino al mundo para cumplir 
fielmente su voluntad (cf. Hb 10, 5-7). Simeón lo señala como «luz 
para alumbrar a las naciones» (Lc 2, 32) y anuncia con palabras 
proféticas su ofrenda suprema a Dios y su victoria final (cf. Lc 2, 32-
35). Es el encuentro de los dos Testamentos, Antiguo y Nuevo. 
Jesús entra en el antiguo templo, él que es el nuevo Templo de 
Dios: viene a visitar a su pueblo, llevando a cumplimiento la 
obediencia a la Ley e inaugurando los tiempos finales de la 
salvación. 
  
Es interesante observar de cerca esta entrada del niño Jesús en la 
solemnidad del templo, en medio de un gran ir y venir de 
numerosas personas, ocupadas en sus asuntos: los sacerdotes y 

los levitas con sus turnos de servicio, los numerosos devotos y peregrinos, deseosos de 
encontrarse con el Dios santo de Israel. Pero ninguno de ellos se entera de nada. Jesús es un 
niño como los demás, hijo primogénito de dos padres muy sencillos. Incluso los sacerdotes 
son incapaces de captar los signos de la nueva y particular presencia del Mesías y Salvador. 
Sólo dos ancianos, Simeón y Ana, descubren 
la gran novedad. Guiados por el Espíritu 
Santo, encuentran en ese Niño el 
cumplimiento de su larga espera y vigilancia. 
Ambos contemplan la luz de Dios, que viene 
para iluminar el mundo, y su mirada profética 
se abre al futuro, como anuncio del Mesías: 
«Lumen ad revelationem gentium!» (Lc 2, 32). 
En la actitud profética de los dos ancianos 
está toda la Antigua Alianza que expresa la 
alegría del encuentro con el Redentor. A la 
vista del Niño, Simeón y Ana intuyen que 
precisamente él es el Esperado. 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 10 de febrer de 2011                                                                    ANY IV. núm.    
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La Presentación de Jesús en el templo constituye un icono elocuente de la entrega total de la 
propia vida para cuantos, hombres y mujeres, están llamados a reproducir en la Iglesia y en el 
mundo, mediante los consejos evangélicos, «los rasgos característicos de Jesús virgen, pobre 
y obediente» (Exhort. apost. postsinodal Vita consecrata, 1). Por esto, el venerable Juan 
Pablo ii eligió la fiesta de hoy para celebrar la Jornada anual de la vida consagrada. En este 
contexto, dirijo un saludo cordial y agradecido a monseñor João Braz de Aviz, que hace poco 
nombré prefecto de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades 
de vida apostólica, así como al secretario y a sus colaboradores. Saludo con afecto a los 
superiores generales presentes y a todas las personas consagradas. 
Quiero proponer tres breves pensamientos para la reflexión en esta fiesta. 
 
El primero: el icono evangélico de la 
Presentación de Jesús en el templo 
contiene el símbolo fundamental de la 
luz ; la luz que, partiendo de Cristo, se 
irradia sobre María y José, sobre Simeón 
y Ana y, a través de ellos, sobre todos. 
Los Padres de la Iglesia relacionaron esta 
irradiación con el camino espiritual. La 
vida consagrada expresa ese camino, de 
modo especial, como «filocalia», amor por 
la belleza divina, reflejo de la bondad de 
Dios (cf. ib., 19). En el rostro de Cristo 
resplandece la luz de esa belleza. «La 
Iglesia contempla el rostro transfigurado 
de Cristo, para confirmarse en la fe y no 
correr el riesgo del extravío ante su rostro 
desfigurado en la cruz... Ella es la Esposa 
ante el Esposo, partícipe de su misterio y 
envuelta por su luz. Esta luz llega a todos 
sus hijos… Una experiencia singular de la 
luz que emana del Verbo encarnado es, 
ciertamente, la que tienen los llamados a 
la vida consagrada. En efecto, la 
profesión de los consejos evangélicos los 
presenta como signo y profecía para la comunidad de los hermanos y para el mundo» (ib., 
15). 
 
En segundo lugar, el icono evangélico manifiesta la  profecía, don del Espíritu Santo .  
Simeón y Ana, contemplan al Niño Jesús, vislumbran su destino de muerte y de resurrección 
para la salvación de todas las naciones y anuncian este misterio como salvación universal. La 
vida consagrada está llamada a ese testimonio profético, vinculado a su actitud tanto 
contemplativa como activa. En efecto, a los consagrados y las consagradas se les ha 
concedido manifestar la primacía de Dios, la pasión por el Evangelio practicado como forma 
de vida y anunciado a los pobres y a los últimos de la tierra. «En virtud de esta primacía no se 
puede anteponer nada al amor personal por Cristo y por los pobres en los que él vive... La 
verdadera profecía nace de Dios, de la amistad con él, de la escucha atenta de su Palabra en 
las diversas circunstancias de la historia» (ib., 84). De este modo la vida consagrada, en su 
vivencia diaria por los caminos de la humanidad, manifiesta el Evangelio y el Reino ya 
presente y operante. 
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En tercer lugar, el icono evangélico de la Presenta ción de Jesús en el templo manifiesta 
la sabiduría de Simeón y Ana, la sabiduría de una v ida dedicada totalmente a la 
búsqueda del rostro de Dios, de sus signos, de su v oluntad; una vida dedicada a la 
escucha y al anuncio de su Palabra.  «”Faciem tuam, Domine, requiram”: tu rostro buscaré, 
Señor (Sal 26, 8… La vida consagrada es en el mundo y en la Iglesia signo visible de esta 
búsqueda del rostro del Señor y de los caminos que llevan hasta él (cf. Jn 14, 8)… La persona 
consagrada testimonia, pues, el compromiso gozoso a la vez que laborioso, de la búsqueda 
asidua y sabia de la voluntad divina» (cf. Congregación para los institutos de vida consagrada 
y las sociedades de vida apostólica, Instrucción El servicio de la autoridad y la obediencia. 
Faciem tuam Domine requiram [2008], I). 
 
Queridos hermanos y hermanas, ¡escuchad asiduamente la Palabra, porque toda sabiduría de 
vida nace de la Palabra del Señor! Escrutad la Palabra, a través de la lectio divina, puesto que 
la vida consagrada «nace de la escucha de la Palabra de Dios y acoge el Evangelio como su 
norma de vida. El vivir siguiendo a Cristo casto, pobre y obediente, se convierte en "exégesis" 
viva de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo, en virtud del cual se ha escrito la Biblia, es el 
mismo que ha iluminado con luz nueva la Palabra de Dios a los fundadores y fundadoras. De 
ella ha brotado cada carisma y de ella quiere ser expresión cada regla, dando origen a 
itinerarios de vida cristiana marcados por la radicalidad evangélica» (Verbum Domini, 83). 
 
Hoy vivimos, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, una condición marcada a 
menudo por una pluralidad radical, por una progresiva marginación de la religión de la esfera 
pública, por un relativismo que afecta a los valores fundamentales. Esto exige que nuestro 
testimonio cristiano sea luminoso y coherente y que nuestro esfuerzo educativo sea cada vez 
más atento y generoso. Que vuestra acción apostólica, en particular, queridos hermanos y 
hermanas, se convierta en compromiso de vida, que accede, con perseverante pasión, a la 
Sabiduría como verdad y como belleza, «esplendor de la verdad». Sabed orientar con la 
sabiduría de vuestra vida, y con la confianza en las posibilidades inexhaustas de la verdadera 
educación, la inteligencia y el corazón de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo hacia 
la «vida buena del Evangelio». 
 
En este momento, mi pensamiento va con especial afecto a todos los consagrados y las 
consagradas, en todos los rincones de la tierra, y los encomiendo a la santísima Virgen María: 
 
 
Oh María, Madre de la Iglesia, 
te encomiendo  
toda la vida consagrada, 
a fin de que tú le alcances  
la plenitud de la luz divina: 
que viva en la escucha 
de la Palabra de Dios, 
en la humildad del seguimiento 
de Jesús, tu hijo y nuestro Señor,  
en la acogida 
de la visita del Espíritu Santo, 
en la alegría cotidiana del Magníficat, 
para que la Iglesia sea edificada 
por la santidad de vida 
de estos hijos e hijas tuyos, 
en el mandamiento del amor. Amén. 
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada – 2 de febrer  de 2011 
  

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Ma rtínez Sistach, en la Jornada per a la 
Vida Consagrada. S. E. Catedral, 2 de febrer de 201 1 
 

Celebrem la festa de la Presentació de Jesús al Temple. Jesús es 
presentat per Maria i Josep al Senyor en el temple Jerusalem i ho 
fan per complir el que manava la Llei de Moisès. 
 
Amb aquesta festa que l’Església dedica a tots els homes i dones 
que us heu consagrat al Senyor seguint Jesucrist de prop i 
radicalment amb els consells evangèlics de castedat, pobresa i 
obediència, tots vosaltres renoveu el vostre oferiment al Pare del 
cel, que els vostres pares feren portant-vos al temple per rebre el 
sagrament del baptisme i posteriorment seguint la crida de Jesús 
heu fet vosaltres amb la vostra professió. 
 
El lema de la Jornada d’aquest any és “Joves consagrats, un repte 
per al nostre món”. Si és veritat que pensem en els joves d’avui, 
nois i noies que segueixen Jesús amb una vida consagrada, també 
és veritat que tots vosaltres heu estat joves consagrats i que fóreu 
amb el pas que donàreu un bon testimoniatge per al món.  
 
Tenim, però, molt present el do de Déu que consisteix en les 
vocacions de joves a la vida consagrada enmig del món d’avui. La 
cultura del nostre occident europeu tendeix a excloure Déu o a 
considerar la fe com un fet privat sense cap incidència en la vida 
social. Es constata una espècie d’eclipse de Déu. Davant d’aquest 
repte, emergeix l’esperança de la qual són destinataris i alhora 
agents els joves consagrats: ser un desafiament per a aquest món 

de la nostra generació que segueix cercant Déu, mentre s’allunya d’Ell. La consagració en si 
mateixa és un repte enmig d’un món secularitzat i religiosament indiferent.  
 
La vostra presència aquí, a la nostra estimada catedral, és tot un símbol de com l’Església 
aprecia la vostra vida i la vostra vocació. Vosaltres vivint el carisma de la vostra família 
enriquiu tota l’Església i, també, la nostra Església Diocesana de Barcelona. El Concili 
Provincial Tarraconense ha remarcat que cal “agrair a Déu el Do de la vida religiosa, que 
enriqueix evangèlicament les nostres Esglésies amb la seva presència i activitat”. Aquesta 
Jornada que avui celebrem és una ocasió oportuna per donar gràcies al Senyor pel do 
inestimable de la vida consagrada en les seves diferents formes i, al mateix temps, és un 
estímul per promoure en tot el poble de Déu el coneixement i l’estima per tots els qui esteu 
totalment consagrats a Déu. Amb això prepareu els camins del Senyor perquè hi hagi joves    
–nois i noies– que escoltin la crida del Senyor i el segueixin amb generositat i confiança com 
ho heu fet vosaltres. També donem gràcies a Déu pels trenta anys de l’URC pel servei que ha 
prestat a les famílies religioses, a les diòcesis que pelegrinen a Catalunya i al país. 
 
Benet XVI en la seva recent exhortació Verbum Domini ens diu: “L’Esperit Sant ha il·luminat 
amb llum nova la Paraula de Déu als fundadors i fundadores. D’ella ha brotat cada carisma i 
d’ella vol ser expressió cada regla, donant origen a itineraris de la vida cristiana marcats per la 
radicalitat evangèlica” (N.83). Viure seguint el Crist cast, pobre i obedient es converteix en 
“exegesi viva de la Paraula de Déu”. 
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El Papa Benet XVI us dóna aquests consells molt necessaris i adients: “La suprema norma de 
vida religiosa és el seguiment de Crist. No es pot aconseguir un autèntic rellançament de la 
vida religiosa si no és tractant de portar una existència plenament evangèlica, sense 
anteposar res a l’únic Amor, trobant en Jesús i en la seva paraula l’essència més profunda del 
carisma del fundador i de la fundadora”. 
 
El seguir d’aquesta manera Jesús fa que la vostra vida es vagi identificant cada dia més a la 
del vostre Espòs, el Senyor de la Glòria, i aquesta major identificació amb Ell us permet 
assolir aquella vida espiritual que feia dir a Sant Pau que no era ell qui vivia, sinó que era Crist 
qui vivia en ell. Pertànyer al Senyor: aquesta és la missió dels homes i dones que heu optat 
per seguir Crist cast, pobre i obedient, per tal que el món cregui i se salvi. Aquest és el sentit 
de la vostra vida que us omple de goig i que pot ajudar a engrescar joves que també cerquen 
sentit ple a la seva vida a seguir Jesús amb radicalitat. 
 
Des dels seus orígens la vida religiosa s’ha caracteritzat per la seva set de Déu. Benvolguts i 
benvolgudes, que el vostre primer i suprem anhel sigui, per tant, testimoniar que Déu ha de 
ser escoltat i estimat amb tot el cor, amb tota l’anima i amb totes les forces. Assumiu el 
conegut lema programàtic de Sant Benet: “No anteposeu absolutament res a l’amor de Crist”. 
 
Jesús fou lliurat al Pare en el Temple. Jesús va venir a fer la voluntat del Pare. Així com la 
vida de Jesús, amb la seva obediència i la seva entrega al Pare, és paràbola viva del “Déu 

amb nosaltres”, també l’entrega concreta de les 
persones consagrades a Déu i lliurades als 
germans es converteixen en signe eloqüent de la 
presència del regne de Déu per al món d’avui. La 
vostra manera de viure i de treballar pot 
manifestar clarament la plena pertinença a l’únic 
Senyor. El vostre abandó confiat i total en les 
mans de Jesucrist i de l’Església és un anunci 
fort i clar de la presència de Déu amb un 
llenguatge comprensible per als nois i noies 
d’avui. Vivint d’aquesta manera feu un servei 
preuat a l’Església i al món. 
 
 Em plau posar de relleu la fecunditat de la vostra 

vida i dels vostres instituts de vida consagrada. Quantes obres realitzeu en el camp de 
l’espiritualitat, de la pobresa, de l’ensenyament, dels ancians, dels malalts, de la cultura! 
Vosaltres i les vostres obres sou un signe d’aquest amor a Déu i als germans que està en el 
nucli de l’Evangeli. 
 
La primera tasca de la vida consagrada és fer visibles les meravelles que Déu ha fet i està 
fent en la fràgil humanitat de tots els qui heu rebut aquesta vocació. Vosaltres, més que amb 
les paraules, testimonieu aquestes meravelles amb el llenguatge eloqüent d’una existència 
transfigurada. Així, les vostres vides esdevenen una de les marques concretes que la Trinitat 
deixa en la història, per tal que els homes i les dones puguin descobrir l’atractiu i la nostàlgia 
de la bellesa divina. 
 
Estimeu la vostra vocació de vida consagrada, valoreu-la com un do molt preuat i considereu-
la sempre com una expressió de l’amor preferencial del Senyor per a tots vosaltres i que la 
viviu en el si de la Santa Mare Església. Esmerceu la vostra vida amb plena fidelitat als 
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vostres carismes i a les vostres constitucions, amb plena confiança en Déu i ell farà fecundar 
la vostra entrega i donarà vocacions ací i arreu per tal que pugueu continuar enriquint 
l’Església i servint el món amb la riquesa del vostre carisma. 
 
Continuem la nostra celebració eucarística. Fem-ho amb la fe i el goig de la profetessa Anna i 
de l’ancià Simeó, que personifiquen la “resta” d’Israel que roman fidel a Déu. Fem nostres 
aquestes paraules, plenes de confiança i d’entrega a Déu que pronuncià Simeó: “Ara, Senyor, 
deixeu que el vostre servent se’n vagi en pau, com li 
havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador 
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles; 
llum que es reveli a les nacions, i glòria d’Israel, el 
vostre poble”. Renoveu amb joia la vostra 
consagració. 
 
Que cada vespre, quan el dia s’acaba, a les 
Completes diguem aquestes mateixes paraules 
posant-nos confiadament en mans del Senyor, 
després d’haver treballat tot el dia per portar Jesús 
enmig dels germans amb les paraules i les obres. 
 

Simposi de l’URC: documents i notícies 
 

Més de 300 religioses i religiosos van participar el dia 22 de gener, dissabte, al Simposi per 
celebrar els 30 anys de la creació de l’URC al col·legi La Salle Bonanova. Una jornada plena 
de contingut entorn d’un tema de gran actualitat: El profetisme de la via religiosa en un 
cristianisme de diàspora. Publiquem avui el text íntegre de la tercera conferència. 
 

 

 Obertura del Simposi 

 Maria Cristina Martínez, stj, presidenta de l’URC 

 
Amb el títol Profetisme de la Vida religiosa 
en un cristianisme de diàspora, i en el marc 
del  30è aniversari de l’URC, celebrem avui 
aquest simposi. 
Per què aquest simposi? La raó que ens va 
portar a organitzar-ho és  tan senzilla com 
la de crear un espai  de reflexió compartida 
sobre la nostra realitat de vida religiosa a 
Catalunya. 
Pertany a l’essència del nostre ésser de 
consagrats la dimensió misticoprofètica, 
que ens toca viure jo diria no en una època 
de canvis, sinó en un canvi d’època. No ha 
desaparegut el cristianisme, però sí una 
manera concreta de ser cristià. No vivim ja 
en una societat cristiana, sinó en una 

societat on ser cristià és una opció de vida, i demana, cada vegada més, i jo diria gràcies a 
Déu, un compromís vital. 
En el dia d’avui volem fer una aproximació a la nostra realitat, recordant la nostra història. 
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Volem també deixar-nos il·luminar per la paraula dels ponents que hem convidat a participar 
en aquesta jornada i que sens dubte ens oferiran punts de reflexió sobre el sentit i la 
significació del nostre ésser de religiosos en un cristianisme de diàspora.  
Voldríem, també, obrir les nostres finestres a l’aire de l’Esperit, l’Esperit que ens va portar fa 
uns anys, i ens empeny, també avui, a respondre al repte del que és nou demana novetat. 
Volem que la nostra vida religiosa canviï perquè sigui resposta vàlida als reptes d’avui des de 
l’Evangeli. 
L’escolta de la Paraula, amb majúscules, i el discerniment dels signes dels temps ens han de 
portar a renovar i revitalitzar la nostra vida perquè esdevingui cada vegada més signe del 
Regne. 
I amb aquest desitjos comencem la nostra jornada. 
  
 

  Cloenda del Simposi 

Julia García Monge, secretaria general de la CONFER 

 
En primer lugar quiero transmitiros un cordial y fraterno saludo del Presidente de la CONFER, 
P. Elías Royón. Su deseo era estar hoy aquí en esta celebración, pero se había 
comprometido con anterioridad a participar en la Asamblea de la CONFER de Extremadura. 
Desde allí acompaña a la URC en este día con su oración y su recuerdo. 

 
 Me alegra el volver a encontrarme 
con vosotros y poder participar en 
este Simposio sobre el Profetismo 
de la vida religiosa en un 
cristianismo de diáspora. Después 
de las aportaciones tan importantes 
que nos han hecho los y las 
ponentes en este día, sólo me 
queda felicitaros por este año de 
celebración de los 30 años de la 
URC y agradecer al Señor, con 
toda la vida religiosa de Catalunya, 
tanto don recibido y tanta vida 
comunicada.  

 
El tema de vuestro Simposio recoge muy bien lo que la vida consagrada siente hoy en lo más 
hondo de sus entrañas: que Alguien ha irrumpido inesperadamente en nuestra vida, que nos 
ha agarrado de su mano y que nos susurra: ve a profetizar a mi pueblo. Alguien más fuerte 
que nuestras resistencias que nos permite experimentar que “hay algo así como fuego 
ardiente prendido en nuestros huesos, y, aunque nosotros trabajemos por ahogarlo, no 
podemos”. 
 
La vida religiosa de Catalunya ha hecho un espacio para abrirse al asombro de haber sido 
buscada y agarrada de la mano, alcanzada por un fuego ardiente y llamada por su nombre. Y 
porque a lo largo de estos 30 años se ha dejado conducir por Otro, ha oído y sentido con otra 
mirada y otra voz el clamor de la realidad. Ha sido una mirada lúcida capaz de estremecerse 
ante lo que a los demás puede resultar insignificante. Ha sido una escucha atenta capaz de 
denunciar tantos gestos de indiferencia ante el sufrimiento de los pobres, los inmigrantes, los 
parados, los niños de la calle, las mujeres. Como los antiguos profetas, la vida religiosa ha 



 
 
 

8

sido urgida a denunciar la idolatría del dinero, las exclusiones, la violación de los derechos de 
los humildes. 
 
La vida religiosa está empeñada en buscar nuevos caminos, ofrecer alternativas, sacudir el 
desánimo y la desesperanza, proponer un estilo alternativo de vida, dinamizar personas y 
comunidades, proponer nuevas presencias evangelizadoras, otear el horizonte para indicar 
hacia dónde nos debemos dirigir. 
 

“Nacer de nuevo para una esperanza viva” fue 
el lema de la Asamblea General de la 
CONFER, celebrada en el pasado noviembre. 
La esperanza se convierte en uno de los 
dinamismos más efectivos para caminar en 
este momento y poder proponer de forma 
provocativa acciones que nos abran a otra 
forma de vida. La esperanza nos hace creer 
que este nuestro mundo tiene remedio, que la 
fuerza de nuestros carismas, la fuerza que ha 
sido derramada por el Espíritu en cada uno de 
nosotros y nuestras comunidades tiene poder, 
aunque nos parezca pequeño, para empujar  
nuestro mundo hacia los cielos nuevos y la 

tierra nueva. 
La vida religiosa está llamada a potenciar la dimensión profética de la Iglesia, a ser fuerza 
innovadora, estimulante. La presencia de religiosos y religiosas que se lanzan a ensayar 
nuevos estilos de comunión y servicio, religiosos y religiosas que se han arriesgado a vivir en 
radicalismo evangélico en comunidades de inserción, que se ponen incondicionalmente al 
servicio de los más olvidados, que han asumido el reto que comporta el diálogo con las 
culturas, que se sitúan en los lugares de frontera… estos hermanos y hermanas van abriendo 
caminos a la vida consagrada y a la iglesia.  
 
Todos nuestros fundadores y fundadoras han sido místicos y profetas. Nosotros estamos 
llamados a recrear su carisma místico-profético en la Iglesia. Sin místicos y profetas la vida 
consagrada no tiene futuro. Es algo evidente para nosotros.  
 
Deseo para la vida consagrada de Catalunya que, ahondando cada día en sus raíces, sea 
una vida profética, apasionada por el Dios de la Vida, buscadora de nuevos caminos para 
construir el Reino de Dios, signo elocuente del evangelio, tanto en la iglesia en la que está 
inserta como en la sociedad a la que sirve. La vida consagrada de Catalunya sabe de Quién 
se ha fiado y por eso puede caminar en esperanza. 
 

El tema del profetisme va centrar totes les ponènci es 
 

El simposi dels 30 anys de l’URC 
 
Eduard Brufau, periodista de Catalunya Cristiana, va ser present al simposi i aquesta és la 
crònica que va publica al setmanari del 6 de febrer 
 
Dins dels actes de commemoració dels 30 anys de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) 
aquesta entitat que agrupa els ordes religiosos del Principat va organitzar el 22 de gener un 
simposi al col·legi La Salle Bonanova de Barcelona. Els aproximadament 300 assistents van 
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poder escoltar les tres ponències en què es va estructurar la jornada, centrada en el lema 
Profetisme de la vida religiosa en un cristianisme de diàspora. 
Per a tots els presents a la sala d’actes de La Salle Bonanova era evident que aquest 
aniversari està amarat de les profundes i ràpides transformacions que afecten la vida 
religiosa, l’Església i el món sencer. En aquests trenta anys de vida de l’URC la transformació 
en tots els àmbits ha estat aclaparadora i veloç, i adaptar-s’hi és tot un repte. Es tracta a més 
d’una evolució profunda, sense retorn. Tal com es va dir encertadament en la presentació del 
simposi, «no ens trobem en una època de canvis, sinó… en un canvi d’època!».  
 
Reptes passats i futurs 
La primera ponència, a càrrec del P. Jesús Renau, scj, duia per títol L’itinerari profètic de la 
vida religiosa a Catalunya en trenta anys de canvis. El P. Renau va fer un repàs històric de 
l’URC. Per a aquest destacat jesuïta el moment actual s’ha d’anar a buscar al Concili Vaticà II, 
«sense el qual no s’entén res del que hem viscut». Aquell concili de renovació va ser una 

alenada 
«d’optimisme, 

una veritable 
primavera de 
l’Església», que 
va donar molt 
bons fruits, 
també en la vida 
de les 
comunitats. Entre 
aquests va 
destacar la 
intensificació de 
la col·laboració 
entre els 
diferents ordes, 
els canvis en la 
relació amb els 
superiors, la 
creació de noves 
missions i una 
relació més 
franca amb els 

laics. Al mateix temps, però, també va voler assenyalar els entrebancs innegables que han 
anat sorgint des de llavors, com ara l’augment de les secularitzacions i especialment la gran 
baixada de les vocacions. Sobre aquest fet, inèdit en la història, el P. Renau va plantejar fins a 
quin punt és contradictori o no amb el Concili Vaticà II. En altres paraules: com s’explica que 
després d’aquesta renovació necessària, d’aquesta posada al dia de l’Església d’acord amb 
els signes dels temps, s’hagi produït una crisi com aquesta? El jesuïta va atribuir aquest fet a 
un «canvi cultural i moral que ha arrelat profundament en les noves generacions». De tota 
manera també va dir que els canvis del concili potser no van crear la renovació espiritual que 
calia. Amb tot va rebutjar de ple caure en la temptació del pessimisme. Va assenyalar com 
una de les fites d’aquests 30 anys la celebració del Congrés de Vida Religiosa a Catalunya 
entre el 1993 i el 1995. Igualment va assenyalar que les comunitats monàstiques han aportat 
a l’URC un grau de transcendència valuós que lliga amb les necessitats del nostre temps. Per 
al P. Renau «avui a la societat hi ha un desvetllament de set d’espiritualitat i de set de 
justícia».  
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El discurs religiós avui 
Amb el títol Profetes en un cristianisme de diàspora la segona ponència va anar a càrrec de la 
Gna. Teresa Forcades, osb, del monestir de Sant Benet de Montserrat. La reconeguda 
religiosa benedictina va fer una anàlisi dels diferents models de discurs profètic i religiós a 
partir d’estructures psicològiques del filòsof i psicoanalista Jacques Lacan (1901-1981). 
Malgrat la complexitat del tema, la Gna. Forcades va aconseguir captivar l’auditori gràcies al 
seu llenguatge entenedor i a l’ús didàctic d’esquemes i gràfics. La religiosa benedictina va 
indicar que el discurs religiós ha d’ajudar que cada persona visqui al màxim la plenitud de la fe 
en la mesura de les seves possibilitats. En aquest sentit va voler recordar la paràbola dels 
talents, tot subratllant que només Déu pot jutjar la vivència d’aquesta plenitud. «Quin seria, 
doncs, el model de discurs religiós més indicat per assolir aquesta finalitat?» Segons la Gna. 
Forcades, n’hi hauria un de més autoritari, un altre de contestatari i un tercer d’unitari. El 
primer pressuposa que qui pronuncia el discurs té l’autoritat plena, inapel·lable i que aquell qui 
escolta s’hi sotmet absolutament. Tot i posseir una gran lògica interna, aquesta mena de 
discurs és massa estricte i no permet el desenvolupament ple de la persona com a ésser 
religiós; com a reacció sorgiria el segon discurs, en el qual la persona es creu amb autonomia 
total i rebutja qualsevol autoritat. En aquest cas l’inconvenient és que es tanca al diàleg amb 
els altres i es rebutja tot allò de bo que pot venir de fora d’un mateix; finalment hi hauria el 
discurs unitari, que reconeix la pròpia feblesa i la validesa de l’autoritat externa sense ofegar 
la pròpia identitat personal. Segons la germana Forcades, aquest darrer seria el model més 
indicat. La religiosa benedictina va reforçar la seva explicació amb exemples de la vida 
quotidiana i cites de grans obres místiques, com ara Las Moradas del Castillo interior, de 
santa Teresa de Jesús, o l’anònim del segle XIV El núvol del no saber. Referint-se a l’època 
actual va criticar el cientifisme, el fet que «la ciència no accepti els seus límits i ho pretengui 
veure tot únicament des del seu mètode». 
 
La renovació  
A la sessió de la tarda la germana Margarida Bofarull, de la Societat del Sagrat Cor, va 
dissertar sobre Una relectura profètica i agosarada: el que és nou demana novetat. El lema 
al·ludia al títol del llibre publicat pel Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat (CEVRE), adscrit a 
l’URC. El llibre pretén «reflexionar sobre el futur de la vida religiosa a casa nostra, donant 
continuïtat a l’experiència viscuda al Congrés de vida religiosa». La Gna. Bofarull va fer una 
apel·lació no pas a la novetat per la novetat, sinó a la novetat que dóna vida. Així es va referir 
a l’amor, «que és nou cada dia perquè nosaltres som cada dia cridats de nou, perquè cada dia 
renovem els nostres compromisos». Aquesta novetat de l’amor cristià és la que ens empeny a 
ser profetes, a anunciar la paraula de Déu i, quan cal, a denunciar les injustícies. Pel que fa 
concretament a la vida religiosa va ressaltar la importància de la vida en comunitat, en la qual 
el «jo» s’integra contínuament en el «nosaltres», i va qualificar les comunitats com una realitat 
contracultural i alternativa en el món d’avui. Per a la religiosa del Sagrat Cor aquest esperit és 
un testimoni de senzillesa en un món que sobrevalora el creixement econòmic i material. 
Finalment va parlar sobre la missió de la vida religiosa i dels cristians, que és «testimoniar 
Aquell amb qui ens hem trobat i que ens ha cridat, tot proclamant la Bona Notícia del Regne». 
En aquest punt va aclarir que no s’ha de confondre la missió amb les tasques concretes dins 
de la comunitat: «Sovint posem molta afectivitat a les nostres tasques, i jo crec que posem 
poc el cor en la missió».  
Les ponències del simposi van servir per, malgrat la manca de vocacions, fer visible la 
fermesa de la vida religiosa a Catalunya i analitzar-ne el passat per encarar el futur. Es va fer 
evident que tot i els diferents carismes tots els assistents formaven una sola i gran família. 
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Teodor Suau a la propera Jornada de Formació Perman ent 
 

S’ha obert la inscripció de la Jornada del 19 de febrer, dissabte. No espereu al darrer moment 
 

 

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. 
 

EVANGELI DE SANT MARC 
ORIGINALITAT DE JESÚS I DEL SEU MISSATGE 

a càrrec de 
Teodor Suau 

 
Teodor Suau és director i professor  de l´Institut de Teologia, canonge i 
mestre de cerimònies de la Catedral. És director de la Residència Sacerdotal 
de Mallorca. Ha estat sempre molt vinculat al tema de la joventut. 
 

Entre les seves obres assenyalem:  
1988    Jesucrist ens allibera perquè és el fill del Déu amor: primera part de         

l'Evangeli de Marc 1,1-8,26    
1991    Germana dels ulls tranquils  
1992    El mensaje de Jesús, una buena noticia  
1992    Sor Francinaina Cirer: una vida para los demás  
1992    Aprendre a viure  
1994    Més important que la meta és el camí   
1995    Más importante que la meta es el camino  
1996    Mujeres en el evangelio de Marcos: de la servidumbre a la fe   
1996    Al final, l'amor  
1996    Les dones a l'evangeli de Marc: de la servitud a la fe  (1a ed.)  
1998    La gerra ran del camí  
1998    El cántaro junto al camino  
2000    San Juan, el último profeta  
2000    Gramàtica del bon deixeble: una lectura de l'evangeli de Marc  
2002    Abraham, l'home del camí   
2004    Del caos al cosmos: lectura de Gènesi 1-11 (1ª ed.)  
2004    Fent camí  
2005    Sant Joan, l'últim profeta  
2009    Ramon Llull: miracle i misteri  
2009    De Cafarnaüm a Jerusalem   

 

Data: 19 de febrer de 2011, dissabte 
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 TS. 
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Germanetes de Jesús a través del món: Suïssa 
 

Treballo fa uns quinze anys en una gran cadena de botigues, primer en una botigueta de barri, 
després en un supermercat gran amb divuit caixes, prop de la fraternitat. 
Durant molts anys vaig treballar a la caixa i, pacientment, vaig anar teixint llaços amb les 
companyes i amb els clients. 
Amb les companyes: he posat al corrent molta gent nova, dient-los tot el que els calia saber, 
però donant-los també algunes pistes importants per sobreviure i aguantar en els moments de 

estrès o quan l’hora de la pausa sembla 
que no arriba mai. És prohibit menjar, però 
ningú veu el sucre amagat a la butxaca, 
per exemple! 
Amb els clients: He après a dir GRÀCIES 
en diferents llengües, llavors un somriure 
aclareix  la cara i alleugereix l’atmosfera! 
Gràcies a la “tarja de fidelitat” em vaig 
aprendre també el nom dels clients 
habituals: si els saludo pel seu nom, 
tornaran a fer cua a la meva caixa.  
 

Alguns clients han esdevingut amics. Recordo una parella que em va convidar al restaurant! O 
un senyor gran que vaig poder anar a veure a l’hospital dos dies abans de la seva mort: vam 
resar junts i va ser un moment molt bonic, gairebé com un sagrament! O també, aquella jove 
mare que em va venir a ensenyar l’ecografia del tercer fill que esperava! Tantes situacions 
humanes on es fan costat la vida i la mort! 
Durant molts anys, com la majoria de les meves companyes, tenia un contracte d’auxiliar, 
pagat per hores i sense cap garantia del nombre d’hores de treball per mes. Si cal, ens poden 
fer treballar 41 hores per setmana i, si és un període baix, tenim permís per quedar-nos a 
casa! El sou varia cada mes i mai sabem amb massa temps quins seran els horaris de treball: 
s’ha de ser disponible i flexible!  
Fa dos anys vaig lluitar amb el sindicat UNIA per obtenir un contracte fix, amb un sou al mes i 
un nombre d’hores clarament definit. De fet, tots els treballadors que hagin treballat més de 20 
hores per setmana durant un any tenen dret a un contracte fix, dret que aquesta cadena de  
botigues ha passat per alt durant molts anys! Després de mesos i mesos de lluita, de 
dificultats, de petites amenaces, vaig rebre el contracte. “Fem una excepció”, em va dir el 
gerent! El sindicat va continuar lluitant i, un any després, tots els companys que treballaven 
més de 20 hores per setmana van rebre una proposta de feina fixa, i això a tot Suïssa! Pel 
que fa a mi, em van treure de la caixa i ara tinc molt poc contacte amb els companys i amb els 
clients, ja que treballo sola. Ara la meva feina és a la secció de tèxtils. En lloc de parlar amb la 
gent, m’haig de concentrar per fer les comandes i també per posar els articles al seu lloc! 
Davant de les calcetes, penso sovint en el carter davant de les bústies: de pressa, de pressa, 
de pressa... sense equivocar-me... però aquestes calcetes s’assemblen totes... 
Malgrat tot, miro de conservar el contacte amb els companys, al vestuari o parant-me de tant 
en tant a una caixa. I la lluita no s’ha acabat! Fa alguns anys, les màquines de picar, que 
registren l’hora en què comencem a treballar i l’hora en què acabem, van ser suprimides. Per 
què? Les caixeres han d’arribar uns minuts abans de l’hora per proveir-se de canvi i sovint es 
queden més estona al final del dia. Jo, d’això, en dic “treball gratuït”! Així i tot, la meva 
empresa és una empresa model en el comerç al detall a Suïssa! 
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Un dia potser em trauran... però no tenim el dret de ser gossos muts, sentinelles adormides! 
No és veritat, germà Carles? (Charles de Foucauld, carta de Beni-Abbés a Dom Martin, del 7 
de febrer de 1902) 

    Germaneta Anny Myriam 
 

Hi ha homes i dones que cerquen una terra d’acollida després de 
recorreguts de vida ben difícils. Suïssa ha endurit les lleis 
d’acolliment i les condicions de detenció a les presons per a tota 
persona agafada sense papers d’estada vàlids. Aquestes lleis han 
estat votades pel poble i són, per a mi, un signe de la por de 
l’ALTRE i del temor de la MANCANÇA. Por que pot néixer si cal 
compartir més amb gent que ve de lluny, a la recerca d’un futur 
millor. 
En dues presons em trobo amb un món compost de rostres de tots 
els països, sobretot d’Àfrica, d’Àsia i d’Europa de l’Est. 
Des de fa deu anys sóc testimoni de la seva tragèdia, traumatisme, 
inseguretat i també de la seva esperança d’una vida més humana. 
No puc entrar en aquest món sense estar buida de totes les meves 
idees, esperes i desigs per a cada un d’ells... I aquest infinit 
respecte pel seu sofriment. “No es pot tocar el sofriment de l’Altre si 

no és amb les mans del Crucificat”.  
Nosaltres, ja que estic en relació amb el capellà i d’altres dones visitadores, oferim una petita 
atenció: unes fruites per a uns, per a altres un diari en la seva llengua. I, sobretot, és el meu 
temps, el meu cor i la meva escolta, allò que ofereixo. En una de les presons, menjo a taula 
amb un grup de 18 homes i  fa sempre alegria poder ser allà, enmig d’ells. Presència velada 
d’Aquell que es va fer carn i que està en el cor de tot ésser humà. 
De vegades, hi ha moments de pregària en què compartim senzillament un text de l’Evangeli 
amb una tornada cantada. Són perles per a mi, aquests moments són com un Evangeli “viu”, 
degut a l’amor per la Paraula de vida i la fe en Déu que aquesta gent té. Amb un grup de 
dones africanes vam cantar fins a fer tremolar les parets de la presó, com imagino que devia 
ser al temps dels apòstols.  

Pocs dies després, Sandrine m’envia, 
des de la presó, aquesta cançó:  
“Trobar en la meva vida la teva 
presència,  
portar una llàntia encesa” 
i em ve un gran desig de tenir-la 
encesa, aquesta llàntia, fins al final del 
meu camí. Visc un doble sofriment: el 
de ser d’un país que s’endureix en el 
dia a dia dels que demanen asil i de 
tots aquells que truquen a la nostra 
porta, i el de les persones que tenen 
un nom, un rostre concret, i que són 
empresonades fins a 18 mesos, 
únicament perquè no tenen papers.  

Els meus propis problemes sovint tenen molta menys importància després de la visita que 
abans. Admiro la seva perseverança per creure i somniar un món millor. Per moments això 
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estimula el meu camí de fe. I procuro assumir la impotència que sento en la meva pregària 
d’intercessió en la vida quotidiana. M’agrada recordar aquesta paraula del Germà René 
Voillaume: 
 
“Potser entrarem en una època de la història del gènere humà que serà el temps de la 
compassió, en la impotència de trobar solucions als problemes que es posin. Més que mai, 
haurem d’oferir-nos en intercessió, en comunió amb el sacrifici del Senyor, submergint-nos en 
la seva Eucaristia per suplicar que la misericòrdia del nostre Salvador s’estengui sobre tots els 
homes. Més que mai, és per a nosaltres el temps de la fidelitat al nostre carisma de fundació”. 

Germaneta Maria Ursula 
 

El G. Vicenç Santamaria, 
nou membre de la comunitat benedictina de Montserra t 

 
El 3 de febrer al migdia ha professat solemnement davant dels seus germans monjos i ha 
signat la cèdula de compromís definitiu sobre l’altar major de la basílica 

 
“En un procés de llibertat interior, s’anirà fent més i més conscient que el seu cor, els seus 
pensaments i els seus actes són sempre presents a la mirada amorosa de Déu”, ha dit el P. 
Abat Josep M. Soler en referència al nou monjo, que va néixer fa 60 anys a Santa Coloma de 
Cervelló 
 
Montserrat, 3 de febrer de 
2011. Coincidint amb la 
Solemnitat de la Dedicació de 
la basílica de Santa Maria de 
Montserrat, el G. Vicenç 
Santamaria i Ollé (Santa 
Coloma de Cervelló, Baix 
Llobregat, 25 d’agost de 1949) 
ha signat aquest migdia el seu 
compromís definitiu amb la 
comunitat benedictina de 
Montserrat i n’ha estat 
consagrat com a membre. 
L’eucaristia, en el decurs de la 
qual el G. Vicenç ha professat 
solemnement –el compromís 
temporal l’havia signat el 12 de 
gener de 2008-, ha estat presidida pel P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, i ha comptat 
amb la presència de tots els membres de la comunitat, que actualment formen una seixantena 
de monjos. 
 
Durant la missa conventual, Vicenç Santamaria ha llegit davant els seus germans monjos i els 
fidels assistents, la seva cèdula –escrit- de compromís amb la comunitat i amb l’Església, que 
ha signat sobre l’altar de la Basílica de Santa Maria. Posteriorment, ha realitzat una pregària 
d’ofrena d’un mateix, que consisteix en el cant d’un verset del salm 118: “Rebeu-me, Senyor, 
segons la Vostra Paraula, i viuré, que no em vegi confós en la meva esperança”, que ha 
repetit tres vegades. Acabat aquest punt, i després que el P. Abat li fes lliurament dels signes 
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de la seva condició de monjo –la cogulla i el llibre de pregària- ha rebut l’abraçada de tots els 
monjos que han fet la professió solemne, com a símbol d’unió i d’acolliment a la comunitat. 
 
“La vocació monàstica és un misteri d’amor, intuït, experimentat, fruït, segons els moments i 
moments, sempre en la inefable experiència del dia a dia viscut sota la mirada de Déu. Una 
experiència que és combat, que és gràcia, que és alliberament, que és donació, que és 
vivència de pau”, ha dit el P. Abat Josep M. Soler durant l’homilia de la missa conventual 
d’aquest migdia. “Aquesta és, en el fons, l’experiència que de ja fa anys ha viscut el G. Vicenç 
en els diverses etapes del seu itinerari personal. Per això avui, per continuar-la amb més 
intensitat i destil·lant tota la seva experiència vital passada, es disposa a lliurar-se 
definitivament com a monjo en el si de la nostra comunitat fins al final de la seva existència”, 
ha afegit. 
 

“Tot celebrant la dedicació 
d’aquesta basílica, el G. Vicenç 
vol dedicar la seva vida a Déu i 
als altres en el servei monàstic 
que ha estat confiat a la nostra 
comunitat de Montserrat. I el 
Senyor, per la pregària de 
l’Església, acull aquesta 
donació que el nostre germà li 
fa d’ell mateix; per l’Esperit Sant 
el consagrarà monjo i se’l farà 
tot seu. No és, doncs, un terme 
ja assolit el que celebrem avui. 
Sinó un final d’etapa i l’inici 
d‘una altra, inèdita, definitiva, 
que s’obre vers el futur i vers 

l’infinit. Per això, tenint en compte la feblesa i les limitacions humanes, l’Església invocarà 
damunt el G. Vicenç la gràcia de Jesucrist, el foc de l’Esperit Sant i la intercessió de Santa 
Maria i de tots els sants i santes de Déu. També nosaltres, moguts per l’estimació, ens unirem 
a aquesta pregària eclesial a favor d’ell”, ha explicat el P. Josep M. Soler. 
 
“Amb l’ajuda divina, com a aprofundiment del do que va rebre en el baptisme i renovat en tot 
el seu ésser, podrà viure més plenament la seva realitat espiritual de temple de Déu, de 
portador de la Santa Trinitat i alhora podrà viure el ministeri de la intercessió i de l’acollida a 
favor dels altres. Ho haurà d’anar renovant cada dia amb un treball espiritual que vagi 
evangelitzant el seu interior –ha afegit en referència al nou monjo-. Així, en un procés de 
llibertat interior, s’anirà fent més i més conscient que el seu cor, els seus pensaments i els 
seus actes són sempre presents a la mirada amorosa de Déu, tal com ensenya sant Benet 
quan tracta dels graons de l’escala vers l’amor perfecte”. 
 
“Així, també, s’anirà endinsant cada vegada més en la vivència transformadora de la 
celebració l’Ofici diví, que és la tasca principal del seu servei, al llarg de la jornada; s’hi 
trobarà, com diu també sant Benet, “a la presència de la divinitat i dels seus àngels” per lloar 
el Creador per la saviesa del seu pla d’amor a favor de la humanitat entera”, ha conclòs el P. 
Abat. 
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EINES de la Pastoral Obrera de Catalunya  parla de religioses i religiosos 
en barris obrers i populars 

 

Si compartim les experiències positives que vivim, trobarem una font 
inesgotable d’ energia i d’optimisme. Quantes vivències vam viure 
en la Jornada de religioses i religiosos en barris obres i populars. “La 
vida religiosa i la immigració en temps de crisi!” Pensa que una 
persona que estima altres cultures contagia el desig d’estar amb 
altres persones de diversos països. És la bellesa de les petites 
coses del dia a dia que es fan més humanes amb els altres. 
Ressalten aquests tres punts de la jornada de religioses i religiosos: 
 
• ESTAR FORA de la teva terra, ens deia Maria, de l’Equador, et fa 
aprendre la cultura d’aquest país i aportar els teus dons a aquesta 
cultura.  
 
• ESTAR FORA de la realitat o lluny dels immigrants, es qüestiona, 

ja que tots som germans, i ens ha de portar a estar amb els altres.  
Va ser excel·lent l’aportació de Quim Pons sobre ”Vida religiosa i immigració en temps de 
crisi”. Una part va parlar de la mirada de Déu. La fe com a experiència històrica, la fe com un 
do, la fe com un procés. I en la segona part ens va parlar d’una de les formes de viure els 
creients, la Vida religiosa com s’està vivint, la seva gratuïtat, la pregària, la vida comunitària, 
que és profètica, explicant els vots amb un llenguatge que la gent de dins i de fora del carrer 
entengui. 
 
• ESTAR FORA perquè havíem rebut la benedicció per anar-nos-en en pau. Ens vam reunir 
en grups petits, on vam esmicolar el que havíem après, i així ens ajudàvem a aprofundir en el 
que havíem entès. I finalment l’eucaristia, compartim l’aliment que ens dóna vida, on la 
paraula és veritat, i es nota l’autenticitat i la coherència. Ens va donar impuls per seguir estant 
al costat dels nostres germans. 

Pilar Cabañes i Vilar 
Germaneta de l’Assumpció 

 
Comandes al Secretariat Interdiocesà de Delegacions de Pastoral Obrera de Catalunya  
C/ Rivadeneyra, 6, 9è, 08002 Barcelona 
 

La cita és Dakar (Senegal) 
 

Laics i religiosos de Catalunya, presents al Fòrum Social Mundial i al Fòrum Mundial de la 
Teologia de l’Alliberament. 

 Entre el 5 i 11 de febrer, s’estan celebrant a Dakar (Senegal) el Xè 
Fòrum Social Mundial i el 4t Fòrum Mundial de Teologia i 
Alliberament. Entitats religioses i socials s'han desplaçat per 
participar en aquestes trobades, espais democràtics d'idees, reflexió, 
formulació de propostes, intercanvi d'experiències i articulació de 
moviments socials. 
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L’any 2010 ha estat l'Any Europeu contra la pobresa  i l'Exclusió Social 
 
El darrer número d’Educació Social. Revista d’Inter venció Educativa analitza en 
profunditat la pobresa infantil 

 
L'any 2010 ha estat l'Any Europeu contra la pobresa i 
l'Exclusió Social. Per aquest motiu, Educació Social. 
Revista d'Intervenció Educativa dedica el darrer número de 
l'any a reflexionar de la mà de diferents experts sobre les 
causes de la pobresa infantil i de l'exclusió social. 
El monogràfic s'estructura en quatre articles. El primer, 
"Pobresa infantil i famílies a Europa", de Lluís Flaquer, 
descriu la situació actual de les famílies a Europa i com 
moltes es troben que els seus ingressos econòmics estan 
per sota de la mitjana dels seus respectius països o 
col·lectiu social, fet que repercuteix negativament en els 
seus fills. 
El segon article, "L'impacte de la crisi en les llars amb 
menors: pobresa i exclusió social en la infància", de Víctor 
Renes i Francisco J. Lorenzo, analitza els processos de 
pobresa i exclusió social més enllà dels indicadors 

purament econòmics, sinó com un procés d'allunyament d'algunes persones o col·lectius i 
com els està afectant la crisi econòmica. 
El tercer article, "El paper de les polítiques socials en relació amb la pobresa infantil", de 
Lourdes Gaitán, ens recorda que conèixer les situacions de precarietat que afecten els nens i 
quines actuacions han tingut èxit en altres estats ens pot ajudar a dissenyar millors polítiques 
socials que revertiran en la millora de la societat i de les condicions de la infància. 
El darrer article, "Treball en xarxa i pobresa infantil", de Paco Estellés , explica l'experiència 
de dues entitats que han decidit unir esforços per millorar l'atenció a la infància demostrant 
que només des del treball en xarxa es poden assolir les fites programades. 
Aquest número, el 46, es tanca amb les seccions Intercanvi, Llibres recuperats, publicacions i 
Propostes. 
Educació Social - Revista d'Intervenció Socioeducativa és la publicació de referència dels 
professionals de la intervenció social i socioeducativa i els estudiants de la diplomatura en 
Educació Social d'Espanya i Llatinoamèrica. El seu objectiu fonamental és oferir un 
recolzament tècnic i de formació permanent per a estudiants de la diplomatura en educació 
social i per als professionals de la intervenció social i socioeducativa de qualsevol àmbit, així 
com promoure la reflexió i l'intercanvi d'experiències en aquests camps. 

 

Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 
 

L’URC organitza, en col·laboració amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, amb el Monestir 
de Montserrat i amb la Cova de Manresa, tandes d’exercicis espirituals obertes a les 
religioses i religiosos que, en un clima intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, 
d’un temps de silenci i d’un temps de pau en uns dies de l’estiu.  
Enguany no celebrem exercicis a Montserrat per motiu de les obres iniciades. 
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EE1 
 Dates: 3 a 9 de juliol 

 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC  
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan" 
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar  
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE2 
Dates: 7 a 13 d’agost  

 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC  
P. Josep Vilarrúbias, claretià 
Inici: 7 d’agost, diumenge, amb el sopar  
Final: 13 d’agost, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció  
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE3 
EXERCICIS ESPIRITUALS A LA COVA DE MANRESA 
 

 juny 11  
21 - 30 TONI CATALÀ, sj. (en castellà) 

juliol 11 
01 - 10 JOSÉ I. GONZÁLEZ FAUS, sj. (en castellà) 
11 - 20 ORIOL TUÑÍ, sj. (en català - amb Ev. Lluc) 
21 - 30 JOSEP RAMBLA, sj. (en català) 

agost 11 
31 jul. - 07 XAVIER MELLONI, sj. 
(Exercicis de Contemplació - demaneu informació) 
16 - 24 VICTORIA HERNÁNDEZ (castellà - Pregar des del cos) 
16 - 25 JORDI FONT, ÀLVAR SÀNCHEZ, sj., i M. VALLS, rjm. 
(personalitzats) 

 

Reserva i pagament a la Cova de Manresa (tel.: 93 872 04 22) 
Tandes obertes. Places limitades 

 
 
Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic:  

 Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

 Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. 

 Una vegada confirmada la plaça, caldrà efectuar el pagament. La plaça es considera 
coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

 Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 



 
 
 

19

 Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      2100-3040-06-2200340826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 (Vic, 3-9 
de juliol) o EE2 (Vic, 7-13 d’agost) 
 
Organitza : URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 
 

Trobada a Montserrat de membres de les juntes direc tives de l’URC 
 

Una vegada celebrada la cloenda dels 30 anys de l’URC, com a apèndix al programa aprovat, 
el dia 26 de març, dissabte, les religioses i religiosos que han estat membres d e les 
juntes directives  en algun període al llarg d’aquests 30 anys, secretaris generals inclosos, 
estan convocats a viure a Montserrat una jornada de fraternitat, agraïment, diàleg i pregària. 

- Eucaristia 
- Reunió acompanyats del P. Abat  
- Dinar de germanor 

Cal que confirmin la seva assistència a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu 
electrònic (urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona). 
 

20 anys de la mort del P. Arrupe 
 

 El 5 de febrer s’han complert 20 anys de la mort del pare Pedro 
Arrupe.  
Fou General de la Companyia de Jesús des de 1965 fins que 
renuncià al càrrec el 1983.  
La seva figura ha estat clau en la vida de l’Església i, 
particularment, de la Vida Religiosa. 
 

 

Les últimes monges 
 

09/02/11 02:00 – AVUI – JOAN DOMÈNECH MONER  

No és cap secret que darrerament falten vocacions i que, als convents i col·legis religiosos, les 
monges es van fent grans i van desapareixent. A Lloret, des de 1903, hi ha hagut sempre una 
comunitat de la Immaculada Concepció. En haver vingut de França coneixíem aquestes 
monges per les franceses, en oposició a les catalanes, que eren les del Cor de Maria. Les 
concepcionistes eren més obertes i modernes i el seu col·legi ha gaudit sempre de prestigi. 
Ara, en menys de tres mesos, s'han mort tres monges: sor Neus, als 98 anys, (Carmen 
Sauleda Roca, filla de Sant Pol); sor Trini, als 83 (María Paz García Martínez, de Villadiego, 
Burgos), i sor Gràcia, als 89 (Anna Roca Ros, de Figueres). Les dues darreres havien exercit 
la docència i eren molt conegudes i estimades. Sor Neus, que vingué a Lloret el 1942 i hi 
tornà el 1987 després d'haver estat destinada a d'altres missions des de 1969, havia fet més 
feina interior, amagada, al servei de les novícies i de la comunitat, en els treballs discrets que 
convinguessin. Era menys vista de cara enfora i això ens ha influït. M'adono que, de les seves 
companyes, n'hem escrit aquests dies extensos articles de record a la revista local, mentre 
que per a sor Neus no hi ha hagut cap escrit especial. Intento compensar-ho des del diari, ara 
que no és moda parlar de monges. Seixanta-vuit anys de servei als altres mereixen un acte de 
justícia. 
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Vallbona busca ajuda urgent per a la reforma de la coberta 
 

Fa una crida per aconseguir uns 120.000 euros abans  de final de mes  
 

Fa cinc anys, la comunitat de monges ja va haver d’arreglar com va poder les goteres a 
l’església. 
J. BALLABRIGA | VALLBONA DE LES MONGES 
La comunitat cistercenca de Vallbona de les Monges ha llançat un SOS per reformar la 
coberta de l'església del monestir, que des de fa anys es troba en molt mal estat a causa de 
les filtracions d'aigua. De fet, el projecte per reparar les cobertes del temple està redactat des 
de l'any 2000, però la urgència de la reclamació té l'origen en la necessitat que no caduqui el 
compromís del ministeri de Foment de cobrir el 75% del pressupost de l'obra.  
"Comptem des de l'any passat amb el compromís verbal de Foment d'aportar el 75% del 
pressupost, però hem de presentar el projecte actualitzat abans de final de mes perquè el 
ministeri pugui aprovar la partida al març, si no, es perdran els diners", va explicar ahir a 
SEGRE Glòria Nogué, priora del monestir. Nogué va comentar que l'arquitecte director de les 
obres de restauració del monestir, 
Carles Pubill, ja està ultimant la 
remodelació del projecte de 
restauració, però que ara fa falta 
completar el pressupost amb una xifra 
que podria rondar els 120.000 euros.  
La mare abadessa, Anna Maria 
Camprubí, va destacar que "la teulada 
de l'església fa anys que es deteriora, 
l'aigua es filtra per les parets i el 
conjunt està en molt mal estat". Nogué 
va recordar que fa uns cinc anys ja 
van haver d'arreglar com van poder 
unes goteres, que queien directament 
a la nau central del temple (com es pot 
observar a la fotografia).  
La primera a fer-se ressò de la crida de Vallbona ha sigut la nova directora dels serveis 
territorials de Cultura de la Generalitat, Carme Vidal. "Seria una demostració de debilitat que 
des de Catalunya no fóssim capaços de trobar aquest 25 per cent del pressupost que falta per 
arreglar la coberta", va afirmar Vidal. En aquest sentit, també va fer una crida a la Diputació de 
Lleida perquè col·labori per aconseguir aquesta quantitat "per salvar tot el que representa 
Vallbona de les Monges com a monument històric artístic que forma part de la Ruta del 
Cister".  
 

Els Salesians celebren els 50 anys de presència edu cativa a Sabadell 
 
(Salesians) El dia 9 de febrer, dimecres, se celebra l’acte central del 50è aniversari de la 
presència salesiana a Sabadell amb un acte institucional presidit pel seu alcalde, Manuel 
Bustos, i pels provincials dels Salesians i les Salesianes, Àngel Asurmendi i Lourdes Ruiz de 
Gauna, respectivament. 
L’acte commemoratiu s’iniciarà amb els parlaments de les autoritats. Després hi haurà una 
breu sessió acadèmica en la qual s’analitzarà l’origen, evolució i actualitat de la presència 
salesiana a Sabadell. També es glossarà la figura del benefactor, alguns dels descendents del 
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qual hi seran aquell dia. Finalment hi haurà un interludi musical, al qual seguirà un senzill 
refrigeri. 
L’origen de l’Obra Salesiana de Sabadell se situa en l’any 1958, quan l’empresari Josep 
García-Planas va voler donar una formació humana, cristiana i professional als seus 
treballadors, per als quals havia construït el barri de Nostra Llar. Això el va impulsar a 
construir dues escoles, una per a noies/joves (1959) i una altra per a nois/joves (1961), que va 
confiar respectivament als Salesians i les Filles de Maria Auxiliadora, i que es van unificar el 
1995. L’any 1962 es va erigir la Parròquia de Sant Oleguer i, a poc a poc, es va anar 
configurant també l’oferta educativa en el lleure (1974, mitjançant l’esplai El Triqui/La Sala) i el 
compromís en la cooperació al desenvolupament (2006, a través de l’ONGD VOLS), així com 
la casa d’acollida per a joves en risc d’exclusió (1994-2008). També van anar apareixent els 
diversos moviments laïcals d’espiritualitat salesiana, com els Salesians Cooperadors (1971) i 
les Llars Don Bosco (1997). 
Actualment a l’Obra Salesiana de Sabadell hi col·laboren 171 persones, entre contractats i 
voluntaris, que impulsen una escola per a 685 alumnes, dos esplais amb 178 usuaris, una 
parròquia amb 350 feligresos estables i una ONGD amb 2 cooperants de llarga durada. La 
Família Salesiana de Sabadell està formada per 5 salesians, 11 salesianes, 18 salesians 
cooperadors, 12 matrimonis de les Llars Don Bosco i 40 socis de l’ADMA. 
 

Jornada Entitats Socials d’Església al servei dels desafavorits 
 
Data: 12 de març, dissabte 
Horari jornada: de 9.15 a 14.30 h 
Hora dinar: 14.30 h (optatiu) 
Lloc: Col·legi Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta). Passeig de la Vall d’Hebron, 258 - 
Barcelona 
 
Presentació 
Vivim un moment de profunds canvis socials i eclesials. D’una banda, amb el 
desenvolupament d’un sistema de serveis socials i dependència, i amb una crisi econòmica 
que afecta les persones més fràgils. I d’una altra, en un context de secularització important i 
de dificultats per al compromís cristià. Aquestes situacions ens demanen reflexionar i actuar 

sobre la presència de les organitzacions socials d’Església. Algunes entitats ja fa dos anys 
que compartim experiències i visions, tot generant confiances i integrant un grup en el qual ha 
participat fins ara Càritas, Fundació Pere Tarrés, Jesuïtes, Maristes, Secretariat de l’URC, 
Salesians, Oblates, Filles de la Caritat, Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya, Sant 
Joan de Déu i el Secretariat de Marginació de la diòcesi de Barcelona. Veiem la necessitat de 
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compartir amb altres entitats socials d’Església el camí recorregut i de revisar i actualitzar el 
sentit d’aquest grup d’entitats socials d’Església que ens permeti ser més fidels a la missió de 
l’Evangeli al servei de les persones amb menys possibilitats, sense crear grans estructures, 
per impulsar les línies de treball que definim conjuntament. La diversitat de carismes i de 
camps d’actuació (col·lectius, àmbits) pot complementar i enriquir l’actuació en el benefici 
comú. 
 
Objectius 
• Sentir-nos Església que treballa en l’acció social i copsar què se’ns demana avui. 
• Discernir sobre una possible estructuració d’un grup d’entitats socials d’Església. 
• Identificar les prioritats de treball i criteris de funcionament d’un grup estable d’entitats. 
 
Metodologia 
• Es combinarà la intervenció en plenari amb el treball en grups i qüestionari, a fi de facilitar la 
màxima participació i recollir les opinions dels assistents. 
 
Aportació econòmica 
• Assistència a la jornada (sense dinar): 5 € 
• Assistència a la jornada + dinar: 15 € 
 
Lloc 
Col·legi Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta). Passeig de la Vall d’Hebron, 258 - Barcelona. 
Com arribar-hi 
• Metro L3 (verda). Estació de Mundet. 
• Cotxe: Ronda de Dalt. Sortida 4. Pr 
 
Programa  

9.30h  Inici de la Jornada. Salutació  
 Pregària conduïda per les Filles de la Caritat  
10h  Primera intervenció  
 Sentit i eficàcia de l’acció social de l’Església, a càrrec de Mossèn Ramon Prat, 

vicari general del Bisbat de Lleida 
10.45h     Pausa - cafè  
11.15h    Segona intervenció  
 El nou context de l’acció social. Reptes per a les entitats socials d’Església, a 

càrrec de Rafael Ruiz de Gauna, de la Fundació Pere Tarrés, membre del grup 
promotor d’entitats socials d’Església 

12h  Presentació del treball en grups  
12.15h     Treball en grups  
13.30h     Posada en comú , tancament i continuïtat  
14.30h     Dinar (optatiu)  

 
Inscripció 
Fins al 4 de març de 2011 
• Destinataris: persones amb alguna responsabilitat en entitats socials d’Església i centres, 
coordinació de programes, directius d’institucions, consiliaris... 
 
Inscripció on-line: fàcil i ràpida www.peretarres.org/jornadaesglesia 
Entreu a la matrícula on-line i seguiu les instruccions. El pagament es fa amb targeta (de 
crèdit o de dèbit). 
Altres opcions d’inscripció 
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• En efectiu: Secretaria de la Fundació Pere Tarrés, c. Carolines, 10 - Barcelona 
De dilluns a dijous: 10/13 - 16/19h. Divendres: 10/13 - 15/18h. 
• Per transferència bancària: 
1. Consulteu la disponibilitat de plaça trucant al 93 366 85 09 
2. Empleneu la butlleta que s’adjunta 
3. Feu l’ingrés corresponent, fent constar “Jornada Església” i el vostre nom i cognoms, 
al compte següent: 2013-0654-84-0200667863 
4. Passeu, per fax o per correu electrònic, el comprovant de l’ingrés i la butlleta d’inscripció 
fax: 93 439 45 15 
secretariaif@peretarres.org 
 

L’aportació de l’Abadia de Montserrat a la cultura catalana 
 

La Fundació Romea  es complau a convidar-vos a la 
conferència del  

P. Josep M. Soler, Abat de Montserrat  

L’aportació de l’Abadia de Montserrat a la cultura 
catalana  

Amb la conferència que porta per títol L’aportació de 
l’Abadia de Montserrat a la cultura catalana, el P. Josep M. 
Soler , abat de Montserrat, explicarà que la cultura, 
evidentment al costat de l’espiritualitat, ha estat un dels 
principals àmbits de treball dels monjos de Montserrat a 
través dels segles. Una cultura que esdevé un mitjà sense 
el qual és impossible dialogar amb els homes i les dones 
de cada temps. 
 
En aquest sentit, des de l’Abadia de Montserrat es 
projecten a l’exterior diverses propostes culturals: la 
Biblioteca, que compagina antics manuscrits amb les noves 
tecnologies; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, que 

ofereix a la societat catalana un ampli ventall de llibres religiosos i seculars; el Museu, amb un 
destacable fons pictòric i sempre obert a les noves tendències artístiques; i, finalment, 
l’Escolania, un dels cors més antics d’Europa i hereus d’una rica tradició musical.  

 
L’acte tindrà lloc al Teatre Romea (Hospital, 51) el proper dilluns 14 de febrer a les 20 hores 
Entrada lliure 
 

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 

 


