
    

Màxim Muñoz: «El que falten són vocacions al cristianisme» 
 

El claretià Màxim Muñoz és el nou president de la Unió de Religiosos de Catalunya 
 
Carme Munté – Catalunya Cristiana – 27 de març de 2011 

Des del 16 de març el claretià Màxim Muñoz 
és el nou president de la Unió de Religiosos 
de Catalunya en substitució de la teresiana 
Cristina Martínez. Tant la seva elecció com la 
de la nova vicepresidenta, M. Eulàlia Freixas, 
provincial de les concepcionistes, estableix 
un nou capítol de la història de 30 anys de la 
Unió de Religiosos de Catalunya.  
 
Com veu aquests trenta anys de camí de 
la Unió de Religiosos de Catalunya? 
Ha estat un camí molt positiu, ja que fa trenta 
anys s’inaugurava una nova etapa de treball 
conjunt entre religiosos i religioses. El fet de 
tenir un organisme que permet trobar-nos, 
valorar la realitat i la situació de la vida 

religiosa a casa nostra, i veure què podem fer conjuntament no hi ha dubte que ha donat 
molts fruits. Així mateix, de cara enfora, el fet de tenir una associació que ens aplega permet 
viure aquesta actitud de comunió i de diàleg en el conjunt de l’Església. La relació amb els 
bisbes a Catalunya és molt bona i, a través seu, amb l’Església diocesana i altres realitats 
eclesials. Després del Concili Vaticà II s’ha fet un gran esforç per conjuntar esforços, i cada 
vegada ho estem veient més, ja que avui dia en l’actual societat plural i secularitzada no ens 
podem permetre que cadascú faci la seva capelleta i hi hagi pugnes entre nosaltres, sinó que 
hem d’esforçar-nos a treballar conjuntament com a Església. D’aquí que comunió i diàleg hagi 
estat una expressió molt bonica del que s’ha fet durant aquests trenta anys.  
 
El camí i la vivència intercongregacional és un dels signes dels temps de la vida 
religiosa. Quins són els fruits d’aquesta realitat? 
Un projecte concret és l’Associació Cintra, de la qual depèn la Fundació Benallar. D’altra 
banda, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya també és una altra plataforma unitària 
important. Altres aspectes són difícils de quantificar, però la realitat és que, gràcies als mitjans 
de comunicació comuns com són el butlletí Horeb, cada cop és més gran el coneixement de 
les activitats que organitzen les congregacions. Una altra plataforma conjunta és l’experiència 
dels religiosos als barris obrers i de marginació, on hi ha una llarga tradició de presència, 
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trobada i treball intercongregacional. Un altre àmbit en què treballem és el de la solidaritat a 
través de plataformes com Redes.  
 
La vida religiosa cada cop és més de frontera? 
La vida religiosa, efectivament, ha d’estar present a la frontera, a la perifèria, és a dir, tocant 
els marges que poden venir donats per la pobresa, la marginació i l’exclusió social; però 
també tocant els marges de la increença o de les qüestions culturals, ètiques i bioètiques. Són 
fronteres diverses en què trobem religiosos implicats i això és un gran enriquiment. També és 
cert que quan estàs a la frontera sempre tens més perill d’equivocar-te, però això forma part 
del carisma profètic de la vida religiosa. Això comporta incomprensions o fins i tot denúncies 
per part de sectors més tradicionals de l’Església, i a vegades fins i tot d’alguns pastors, però 
és així com ajudem l’Església a avançar i estar més present en els llocs on és més difícil la 
presència cristiana. 
 
Quina és l’autèntica radicalitat de la vida consagrada? 
Socialment se’ns valora i se’ns reconeix la feina que fem a les escoles, en els sectors 
marginals… però hem de tenir ben present que en l’origen d’aquestes presències hi ha una 
experiència de Déu. Això és una de les qüestions que més em va agradar de l’estudi Al servei 
de servir, en el sentit que els autors van copsar que la capacitat dels religiosos de descobrir 
on són les noves pobreses prové precisament de l’experiència de Déu. És una experiència de 
Déu que ens fa sentir l’altre molt proper, que ens fa sensibles a les seves necessitats i que 
ens permet aquesta entrega molt generosa, però també discreta, 
que no busca protagonismes.  
 
La vida religiosa ha estat capaç d’alliberar-se d’un cert 
encotillament? 
La vida religiosa és dels conjunts de l’Església que més 
seriosament s’ha pres el Concili Vaticà II, en el sentit que ha fet 
un esforç enorme d’adequar la seva vida i les seves 
constitucions a la voluntat de tornar a les fonts. Més que un 
alliberament de normes exteriors, ha estat un alliberament en el 
sentit d’aprofundir en els orígens: amb quina realitat es van 
trobar els nostres fundadors, què van percebre d’aquesta realitat, des de quina experiència 
cristiana i d’evangeli la van abordar, i quina resposta hi van donar. Això, conjuntat amb altres 
tornades a les fonts com podien ser les fonts bíbliques, ha donat com a resultat unes 
constitucions molt més bíbliques i inspirades directament en el carisma del fundador i que, per 
tant, esdevenen molt més regla de vida. 
 
L’Església, en general, encara té pendent aquest procés de retornar a les fonts en línia 
amb el Concili Vaticà II? 
El Concili Vaticà II va ser fruit d’una sèrie de moviments bíblics, litúrgics i històrics que van fer 
aquest esforç Amb tot, quan anem a l’origen ens trobem l’experiència d’un Jesucrist que 
sempre qüestiona molt, que sempre apel·la a la llibertat, a la coherència personal, i no a 
certes seguretats que ell critica sistemàticament… Quan amb el Concili Vaticà II va entrar 
l’aire fresc, molts van tremolar perquè això qüestiona moltes coses, demana una maduresa 
personal i unes conviccions a prova del diàleg i de l’intercanvi en una societat plural. Deia 
Yves Congar que «és per manca d’esquelet que alguns animals tenen closca», és a dir, quan 
falta la vertebració personal interior forta, quan falta una experiència de Déu ben 
fonamentada, t’has de defensar amb una cuirassa. Com a Església hem anat a les fonts i hi 
hem trobat una crida a la conversió i l’experiència de llibertat dels fills de Déu, però per a 
molts això ha estat molt difícil d’encaixar. 

«Avui com mai hi 
ha en la vida 

religiosa un desig 
d’autenticitat 

evangèlica molt 
fort i un gran 
testimoni» 
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Les vocacions religioses minven a casa nostra… 
Aquest és un dels drames que patim avui dia en la vida religiosa i en la vida sacerdotal, però, 
de fet, el que falten són vocacions al cristianisme. Avui dia no és fàcil assumir una vida 
cristiana segons la proposta que ens fa l’evangeli, perquè en la societat prevalen altres tipus 

de valors. En aquest context, els vots de pobresa, 
castedat i obediència són una vida clarament alternativa 
al que aspira qualsevol persona: la plena autonomia, 
una carrera professional reeixida, un nivell de vida cada 
cop més alt… Quan a la vida religiosa ens critiquen la 
manca de vocacions perquè ens hem secularitzat o 
perquè no vivim de forma prou coherent, jo crec que no 
és cert. Certament que nosaltres, com altres col·lectius 
en l’Església, hem de millorar en qüestions concretes, i 
és veritat també que un afany d’encarnació i d’estar 
propers a la gent de vegades ens ha fet perdre la nostra 
identitat, però avui com mai hi ha un desig d’autenticitat 
evangèlica molt fort i un gran testimoni. En qualsevol 
cas, estem segurs que si nosaltres som fidels al que 
hem de ser això donarà els seus fruits. Una altra qüestió 
és que, en la mesura que no hi ha vocacions, es 
tanquen comunitats i institucions de la vida religiosa, i 
arribem a un empobriment de la vida religiosa molt 

seriós i a una manca de presència important en molts aspectes de la societat. No sé si som 
prou conscients del que això està suposant. 
 
Això fa que la presència dels laics sigui cada cop més protagonista… 
De vegades la necessitat esdevé virtut, i això es manifesta en el treball conjunt amb laics en 
les nostres obres. En aquest camí encara hem de créixer més, en el sentit que sobretot en 
congregacions amb serveis molt específics com el món sanitari, educatiu... no n’hi ha prou 
que els laics s’impliquin en un projecte que està suportat per un carisma religiós, sinó que s’ha 
de fer un pas més de manera que els laics se’l sentin com a propi, fins i tot arriscant 
econòmicament. Les escoles, per exemple, han tingut molta cura de formar els laics, però el 
que cal és que sentin el projecte educatiu com a propi. Si els laics no ho veuen més com una 
missió a fer, sí que serà veritat que potser al cap d’unes generacions es perdrà l’origen del 
carisma. Haurien de veure com a propi l’objectiu de mantenir les escoles amb caràcter propi 
cristià. En aquest sentit, hem d’evitar que la pobresa de manca de vocacions, que potser ja és 
estructural, faci perdre la influència necessària dels que ens movem per l’esperit de Jesús. Els 
religiosos podem tenir les antenes parades, però també hi ha una presència capil·lar que el 
laïcat hauria de plantejar-se com un repte important. 
 
Com veu el futur de la vida religiosa a Catalunya? 
Si les coses continuen amb aquesta progressió, d’aquí a 10 o 15 anys es produirà una 
davallada molt important de comunitats religioses. La majoria de congregacions tenim una 
mitjana d’edat de 70 anys i, si no entren més vocacions, ens podem quedar reduïts al 25% del 
que som avui dia. Amb tot, la vida religiosa té una vida interior i unes possibilitats que de 
vegades queden ofegades per les nostres estructures. Calen més propostes d’acollida 
espiritual, ja que precisament nosaltres tenim un tipus de vida que conrea els aspectes i les 
dimensions espirituals, transcendents, de vida comunitària, de valors evangèlics… Si 
aconseguíssim trobar presències d’aquesta mena, lligades sempre al nostre servei als més 
necessitats, encara que siguem menys, el que som de més valuós ho podríem transmetre 
millor. 
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 Gna. Mª Cristina Martínez, carta de comiat com a presidenta 
 

Benvolguts germans i germanes: Malgrat que ja em vaig acomiadar ―oficialment‖ a la darrera 
assemblea, m’agradaria fer-ho ara per mitjà d’aquest butlletí que és la nostra eina de 
comunicació més eficaç. 

Realitzar el servei de presidenta de l’URC puc dir, amb el cor a la mà, que ha estat per a mi 
un regal més que una feina, encara que, és evident, ha ocupat part del meu temps. 

Per què ha estat un regal? En primer lloc perquè m’ha permès compartir amb els germans i 
germanes que han format part amb mi de la junta directiva 
quelcom més que el que era necessari per tirar endavant la 
feina que se’ns havia encomanat. Crec que hem compartit 
vida, que ens hem fet amics, i només això ja és un gran do. 

Ha estat també un regal poder apropar-me a les 
congregacions que formem la vida religiosa a Catalunya, 
conèixer quelcom dels seus fundadors, dels seus carismes, 
dels seus neguits i esperances, de la seva vida... Compartir, 
quan m’ha estat possible, moments significatius per a elles: 
centenaris, bodes d’or, vots, comiats de germans i 
germanes que ja han passat a la casa del Pare... Compartir 
les assemblees, moments formatius i celebratius que han 
estat possibles gràcies a la col·laboració de tots. Per tot 
això, el meu profund agraïment. 

M’ha fet bé compartir el desig de fidelitat, l’alegria i la 
preocupació per viure l’Evangeli amb més radicalitat, més compromesos amb la nostra 
realitat. No caminem sols, Jesús és el nostre millor company, i això és un fet. Éll dóna sentit a 
la nostra existència, personal i comunitària.  Puc dir, crec que sense equivocar-me, que la vida 
religiosa està en el millor dels seus moments, perquè és el que té a les mans. El passat ens fa 
donar gràcies; el futur ens permet somiar; però és el temps present el que tenim a les mans, 
el ―nostre temps‖, el temps que estem construint... el millor temps per ser el que som com a 
vida consagrada. 

És ben cert que estadísticament som menys i més grans, però on posem l’accent? En el 
número o en la qualitat? Tant de bo fóssim més, però els que som... siguem el que hem de 
ser! I també es ben cert que aquesta ―debilitat‖, aquesta ―limitació‖ ens empeny a prendre més 
consciència que ens necessitem. Que cadascun de nosaltres és amb i per als altres. Una vida 
religiosa que se sent  més pobra està més oberta a la comunió, al compartir, a la donació... 

Déu ens vol feliços (―La glòria de Déu és la vida de l’home‖, ens diu sant Ireneu). I el camí de 
la felicitat, de la VIDA amb majúscules, avui dia passa pel compartir. És important, i necessari, 
recórrer el camí de la intercongracionalitat. Ja hem fet molts passos, però n’hem de fer més. 
L’església, i el món, ens necessita units. I nosaltres també.  

Voldria també agrair des d’aquestes pàgines l’actitud de cordialitat i fraternitat amb la qual 
hem viscut com a URC les relacions amb els nostres Pastors, amb els Bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, el seu recolzament i la seva presència en els moments 
significatius de la nostra institució. Gràcies! 

La nostra vida té una paraula a dir en la societat que vivim, una paraula que en molts 
moments potser no s’expressa verbalment, sinó per mitjà del nostre testimoni, de la nostra 
presència que anuncia la Bona Notícia de l’amor de Déu als homes manifestat en Jesucrist. 

Gràcies a cadascun de vosaltres per haver estat per a mi ―bona notícia‖. He intentat estar al 
vostre servei, al servei de la vida religiosa a la nostra terra catalana, i vull continuar amb 
aquesta actitud. Sóc conscient de la meva limitació personal, i dels límits que la mateixa via 
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ens marca, i per això també vull demanar-vos disculpes per tot allò que no hem fet o hem fet 
de manera diferent a com esperàveu. Sabeu que podeu comptar amb mi sempre que ho 
necessiteu. Estaré contenta de col·laborar amb vosaltres. 

I acabo amb una frase de Santa Teresa que en molts moments  és la meva pregària d’acció 
de gràcies: ―Gran merced hace Dios a quien pone en compañía de buenos.‖ Gran regal m’ha 
fet Déu en deixar-me compartir el vostre camí de consagració. Gràcies! 

 

 
  

La pastoral educativa des dels drets no materials dels infants 
 

En el marc de les 4s Jornades de Pastoral Educativa 2011, organitzades per la Fundació de 
l’Escola Cristiana de Catalunya amb el suport de la Unió de Religiosos de Catalunya, va tenir 
lloc una taula rodona sobre ―La Pastoral Educativa des dels drets no materials dels infants‖. Hi 
van participar Mª Àngels Salvans, Lluís Sierra i Manel Martínez, tots ells professors laics 
d’escoles religioses. Va moderar la taula Lluís Serra, secretari general de l’URC. Dies abans 
de les Jornades, els tres participants van intercanviar via correu electrònic les seves reflexions 
sobre tres preguntes plantejades pel moderador que, ara, amb l’autorització dels seus autors, 
reproduïm per a l’Horeb. Gràcies per compartir-les. El conreu dels drets no materials 
constitueix una base sòlida per a l’espiritualitat i la fe. 
 
MªÀngels Salvans, escola Santa Caterina de Vic 

 

Nota prèvia: es poden diferenciar els drets no materials espirituals dels no materials religiosos 
per entendre’ns millor  

 Drets espirituals, ―la fe‖, que connecten la persona amb la vida i amb el sentit que 

aquesta vida volem que tingui. Drets que dignifiquen la seva existència i permeten 

desplegar el talent per al bé propi i dels altres. 
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 Drets religiosos, que formen part de les creences, camins concrets per arribar a Déu 

plens de simbolisme i dogmes. 

 

1. Quins drets no materials consideres importants en la teva tasca de pastoral 
educativa? 

Personalment penso que a les nostres escoles, amb identitat cristiana, els hem de treballar i 
voler assegurar, tots dos, en els 
nostres infants, malgrat que tinc el 
ferm convenciment que els primers, 
els espirituals, són els primers que 
hem de treballar, perquè són els 
universals, els comuns a totes les 
religions, són els fonaments de la 
casa, els que permeten construir la 
persona i fer-la créixer amb valors 
ferms que li faran possible escollir 
les creences que responguin més 
bé a la vida que vol portar i al sentit 
que li vulgui donar quan sigui adult. 
Sento dins meu que el treball 
d’aquests drets espirituals allunyarà 
els homes i les dones del demà dels fonamentalismes i odis entre religions, i no veuran i 
sentiran les seves creences com a úniques, sinó com a camins possibles que convergeixen 
amb els altres per arribar al Déu amor, a la font de llum i saviesa il·limitada.  
 
 Tot infant té dret a sentir-se part de la creació, un ésser únic, a sentir-se un regal 

del Senyor al món, a sentir-se part de Déu, un trosset d’aquest  ésser diví. Digne 

d’estimar-se ell mateix i de sentir-se estimat. 

Si prenem com a punt de partida el lloc del món on som, la realitat que ens envolta, el poble 
o ciutat on vivim a diari, i fem una anàlisi del context social i cultural de les famílies que ens 
porten els fills a la nostra escola, paral·lelament al treball cristià, és més que interessant fer 
un treball espiritual amb aquests nens i nenes. 
Avui dia, en aquest món ple d’insatisfaccions materials (consum) oblidem, a vegades, el més 
important, la PERSONA, en tota la seva essència i, en 
definitiva, l’únic que veritablement tenim. 
Podem ser pobres en pertinences materials, però rics 
en la nostra pròpia essència. Aquest treball els pot i ens 
pot ajudar a tots plegats a aturar-nos i prendre 
perspectiva d’aquest món frenètic en què ens ha tocat 
viure; i gaudir de l'acompanyament humà, senzill i 
sincer de les persones i, sobretot, de nosaltres 
mateixos. 
No creieu que també l’infant té dret a saber qui és, a 
conèixer què sent, què necessita i què vol? Jo, nosaltres, 
sí. 
Com que hi ha una gran varietat de cultures a la nostra 
escola —més de vint-i-cinc nacionalitats— i que les 
creences de les famílies són força diferents, en alguns 
casos, des de la direcció de l’escola i l’equip de pastoral 
del centre, hem anat caminant, gestant i desplegant un 
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projecte de relaxació i meditació que des de P3 fins a 6è de primària ens aplega a tots i 
treballa aquests drets que he anomenat i algun altre més. Perquè  tot infant té... 
 Dret a tenir estones de silenci, tranquil·litat i serenor per poder fer aquest treball de 

retrobament amb la seva essència. Dret a la seva pròpia salut (una ment tranquil·la 

ajuda a sentir-se més bé) 

 
Més enllà de les creences i conviccions religioses i/o polítiques dels seus familiars i de les 
cultures d’on provenen. 
 Tots els infants tenen dret a viure amb goig i a meravellar-se de l’arbre que hi ha 

davant de casa, del somriure del company que sovint es mostra trist, de la llavor 

que germina al test de classe i de tantes coses...  QUE SÓN VIUS I AQUÍ. 

 
Sento com a responsabilitat buscar o crear ponts universals que ens uneixin, que ens 
apropin. Aquesta és una bona raó per anar cada dia a l’escola i desplegar així  l’amor de 
Jesús. Ens cal aquest acte de fe en els homes perquè la societat que no veurem sigui un lloc  
més digne i més bonic on viure, realitzar-se, ser feliç i ajudar els altres a ser-ho.   
 L’infant té dret a compartir les seves emocions, a viure les dels altres amb respecte 

i complicitat, i a ser escoltat, a ser FELIÇ! 

 
2. Com els vius a la teva vida com a persona educadora? Com t’impliquen?  
Amb il·lusió i fascinació i, al mateix temps, a vegades, amb dificultat i, en algun moment, 
desencís. La il·lusió i fascinació les experimento amb els nens i nenes. Són ànimes tan 
increïblement netes que m’impressiona com expressen el que van sentint i vivint mentre 
anem fent camí  junts. Com diu la Martina de P5: ―Avui l’Alassane ens ha fet un regal. A la 
fila ha caminat bé, sense tirar-se al damunt de cap de nosaltres‖, o l’Akassh, de 5è, quan diu: 
―He pujat del pati enfadat i tremolant i ara, després de la meditació, 
em sento bé i a punt per fer català‖.    
M’ajuden tant, ells, a mi! I ho necessito, no ho sabeu prou! Cada 
comentari que fan, cada somriure després d’un exercici, és una 
confirmació que agraeixo i que m’encoratja a seguir endavant. 
Entendre que l’escola ha de vetllar i treballar per garantir en els 
infants aquest benestar emocional, de pau i confort amb ells 
mateixos, ja fa temps que ho entenc, i tots ho volem. Però creure 
que així desplegaran millor i abans els seus dons i es sentiran 
immensament feliços és el treball meu de cada dia. Sí, han de ser 
competents en llengua i matemàtiques i, espiritualment, també. Els 
ho diem sovint, qui sempre vindrà i anirà amb tu, ets tu. I estar bé i 
amb harmonia amb tu mateix farà de la vida una experiència amb 
sots i alhora apassionant.  
Per a mi, escollir aquest camí m’ha implicat moltes coses i canvis 
personals. La meva mirada no és la mateixa, no ho pot ser. He 
hagut de buscar estones de silenci a la meva agitada vida per a la 
meditació, la pregària, el treball d’autoconeixement i… carai!, hi ha 
aspectes que haig de millorar.  
I això que sento, les dificultats amb què em trobo, també m’està servint per apropar-me als 
nens, a ser més sincers amb ells, m’obre camins a la comunicació. Parlem de sentiments, 
d’emocions, s’obren camins d’amor. 
S’estan obrint uns vincles difícils d’aconseguir d’una altra manera. Ells redescobreixen coses 
d’ells mateixos i també dels seus educadors. La Farah, de 6è, diu de la seva tutora, la 
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Susana: ―Ella sabrà, el curs vinent, quan sigui a l’institut, sense veure’m, que jo penso en 
ella. Ho notarà‖. Paraules així m’emocionen.   
Es respira un ambient d’amor. Moltes vegades em permeten experimentar amb ulls i cor 
d’infant com n’és, de senzill, perdonar-se els errors un mateix, acollir un nouvingut sigui d’on 
sigui i tingui el color de pell que tingui, i com n’és, de fàcil, reconèixer que estàs molt enfadat 
amb algú i recordar-te de moments viscuts amb plenitud. 
Ells, cada dia, després d’un exercici de relaxació o de meditació, o dels que fem, em 
refermen que estem en el  bon camí, que, malgrat que l’itinerari no és pla i avancem a poc a 
poc, val la pena. Estem treballant perquè siguin feliços i estimin, i es cuidin de la gent que es 
toparan al llarg de la seva vida i siguin, també, estimats. Perquè, malgrat les adversitats de 
la vida, no es desmuntin, siguin íntegres i no se sentin uns fracassats; malgrat que els falti la 
feina o es trenqui una relació, perquè estan bé amb ells mateixos podran sortir-se’n i tenir 
esperança i il·lusió. 
El desencís sorgeix dels adults, ànimes de més colors que no pas el blanc, que, condicionats 
per l’educació rebuda i per manipulacions socials, sovint  fem problema de situacions que no 
ho són o ens encaparrem a viure en la insatisfacció o el sofriment o rancor permanent. 

  
3. Quan els vols transmetre, amb quines dificultats et trobes, amb quines llums o 

encerts? Especialment entre els equips d’educadors, claustres, directius...  
És una forma de detectar el capital social que es comparteix, l’estil de lideratge espiritual que 
hi ha als centres. 
A casa nostra, vull dir, és clar, al nostre col·legi, hi ha més llums que no pas ombres, malgrat 
n’hi ha algunes. I jo entenc que hi siguin.  
Quan l’educador veu el treball espiritual 
com a base a partir de la qual els nens i 
nenes poden desplegar tot el seu 
potencial per aprendre, hi ha una claror 
que enlluerna i tot. Però, quan l’educador 
veu el treball espiritual com un rival que 
pren temps de rellotge a les àrees 
d’aprenentatge i no deixa fer tantes 
mates o llengua, el programa es topa 
amb un roc gros que cal saltar. 
Precisament el que els cal és que 
reflexionin i practiquin per entendre el 
missatge d'aquest Projecte. En el fons ho necessiten, però no tothom ho viu al mateix 
moment. 
Crec que l’acompanyament, per part de la direcció i l’equip de pastoral, dels mestres que 
tendeixen a veure massa, ombres és necessari i clama al cel. I també és una manera de 
desplegar el missatge pastoral  d’acollida, respecte i amor cap als companys, donant pautes 
perquè també ells experimentin aquest benestar i felicitat que volem per als infants. 
 
Manel Martínez, La Salle Bonanova 
 
La meva experiència se centra en la pastoral amb adolescents (nivells d’ESO i Batxillerat) i 
adults (a partir dels grups de voluntariat ―Finestra Oberta‖ i l’ONGD Proide). 
Coincideixo amb la Mª Àngels en la distinció dels drets no materials espirituals dels no 
materials religiosos.  
A l’escola on treballo hi ha poca immigració i, per tant, la majoria de les famílies han rebut 
una educació cristiana. No obstant això, també considero que des de l’escola cal començar 
treballant els drets no materials espirituals, ja que aquests són un denominador comú a tots 
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els humans, independentment de creences o condicions, i ens portaran, en un segon nivell, 
a poder treballar la religiositat. 
 
Els nostres alumnes viuen confosos en una societat que els marca profundament i on només 
regna la competitivitat. Entenen ―perfectament‖ que l’èxit personal recau en com de 
productius podran arribar a ser. L’objectiu es troba en el TENIR i FER i sovint s’oblida el 
COMPARTIR I SER. Si l’adolescent no ha estat treballat suficientment des del pla personal i 
espiritual, fàcilment pot arribar a sentir-se fracassat si no arriba a assolir els objectius 
marcats per la societat. És important tenir present que se’ls demana ser productius en béns 
materials. Crec, llavors, que nosaltres, des de l’escola, els hem de fer veure que a la 
FELICITAT es tendeix des de la producció de béns no materials (la comprensió cap als 
altres, l’amor, la pau, la serenitat interior...). 
 
Hem d’anar en compte, però. L’escola 
cristiana no pot viure al marge ni confrontada 
amb la societat; això tan sols provocaria que 
visquéssim constantment la pastoral educativa 
com una lluita o faria créixer el sentiment 
d’estar immersos en la incomprensió, amb la 
qual cosa tot acabaria en desànims continus. 
L’escola cristiana forma part de la societat, 
sigui com sigui aquesta. Amb això vull dir 
que cal escoltar quines són les noves 
necessitats per tal de donar noves solucions. Som útils educant des de la Pastoral i així ens 
sentim, ja que completem la formació de la persona. Des d’aquest punt de vista, i 
especialment quan es treballa amb nois adolescents, es fa imprescindible 
l’ACOMPANYAMENT.  
 
1. Quins drets no materials consideres més importants en la teva tasca de pastoral 

educativa? 
 

 Crec que tot jove té dret a conèixer-se, comprendre’s i acceptar-se. Té dret a 

estimar-se. 

El primer pas és trencar amb els prejudicis. Adonar-nos que som meravellosos amb les 
nostres qualitats i amb el nostre sac de limitacions i misèries. Que només la nostra 
existència és un regal per a molts dels que ens envolten. 
Es fan dinàmiques d’autoconeixement. 

 
 Tot jove té dret que sigui respectada la seva interioritat. 

Cada matí es comença la jornada escolar amb cinc minuts de reflexió-pregària, conduïda per 
un o dos alumnes. Amb aquesta pràctica hem aconseguit normalitzar el fet que els alumnes 
puguin expressar lliurement els seus sentiments i compartir-los amb la resta del grup. 
L’objectiu no és transmetre coneixement, sinó tenir per uns minuts un moment d’experiència 
d’interioritat en comunitat.  

 
 El jove té dret a sentir-se part integrant de la societat i, per tant, responsable i 

conscient de la seva relació amb els altres. 

Cal educar el jove amb el sentiment de justícia. Les diferències econòmiques i socials que 
existeixen en el món no l’han de fer sentir afortunat (i, per tant, educar-lo mitjançant 
l’almoïna), sinó responsable i conscient sobre quin estil de vida vol portar en un futur. 
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S’ofereix la possibilitat de viure experiències de voluntariat de tercer i quart món. 
 

2. Com els vius a la teva vida? 
Sóc conscient, i així vull que ho vegin els meus joves, que estic en el mateix procés que ells. 
No hi ha un professor coneixedor de tot i uns alumnes que han d’aprendre. La interioriat es 
treballa tota la vida i és molt important tenir referents i un grup on compartir-la.  
La FE la comparteixo amb el meu grup de vida. Amb tot, les experiències viscudes amb els 
alumnes i/o la resta de comunitat 
educativa també m’ajuden. 
M’interesso per altres formes 
d’expressar l’espiritualitat. Porto 
un temps participant en grups de 
Gospel. Això m’ha permès portar 
alguns tallers amb alumnes. 
Col·laboro amb els grups Finestra 
Oberta i l’ONGD PROIDE, que 
m’apropen a realitats socials que 
m’ajuden a situar-me dia rere dia.  

 
3. Quines dificultats i quins 

avantatges trobes quan els 
vols transmetre? 

No trobo grans dificultats. Segurament perquè no em poso grans fites. Tinc clar que l’objectiu 
és anar fent camí amb ells.  
Sé que si hi ha honestedat i coherència amb allò que dius i fas, l’alumnat, com a mínim, et 
respecta. Tu, l’única cosa que fas és oferir altres recursos, altres estils de vida... però en cap 
moment intentes obligar ningú a fer res. Els adolescents ho entenen i alguns, fins i tot, ho 
comparteixen. 
A escala de comunitat educativa, crec que també cal fer acompanyaments. De la mateixa 
manera que ens plantegem mostrar i treballar l’espiritualitat amb els nois, també ho podem 
fer amb la resta de companys. Ara bé, també cal ser comprensius amb el procés en què es 
troba cadascun dels nostres professors.  
Si hi ha alguna dificultat a l’hora de transmetre tot això és la pesada productivitat que ja he 
comentat anteriorment. Els nois se senten més o menys valorats en funció de les notes que 
treuen, l’escola et valora més o menys en funció dels resultats que obtens a la selectivitat, 
etc. En el fons, no podem oblidar que l’escola és el lloc de treball per a molts i que d’això 
depèn la quantitat d’inscripcions... números, números i més números. De totes maneres, 
com ja he esmentat en la primera part, cal viure això no com una confrontació sinó, 
simplement, com una realitat.  

 
Lluís Sierra, SAFA Horta 
 
En primer lloc, vull dir que estic d’acord també amb la Maria Àngels i el Manel en fer una 
diferenciació, a l’inici, entre drets no materials espirituals i religiosos. Potser es podria, però, 
encarregar el Lluís com a moderador? 
 
D’altra banda, el que jo podré aportar, tenint en compte els àmbits en què ―treballo‖, són 
força semblants als que planteja el Manel: joves de l’ESO, Batxillerat, universitaris i adults 
(tant a nivell pastoral com en temes de solidaritat i justícia). Potser jo em puc centrar més en 
aquest segon tema... 
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Una diferenciació important (respecte el Manel) serà l’origen dels nostres alumnes. 
M’explico: la meva escola, SAFA-Horta, rep en l’actualitat l’alumnat dels barris d’Horta i El 
Carmel. De manera especial el segon (a Horta no es va donar en la mateixa mesura aquest 

fenomen) tenen una gran quantitat de 
gent vinguda de fora durant els anys 60 
i 70 (de manera especial d’Andalusia) i, 
en l’actualitat, encara que no en la 
mateixa proporció, un gran col·lectiu 
immigrant resideix aquí. Això, 
evidentment, fa que, cada cop més, a 
l’escola tinguem una diversitat d’orígens 
que enriqueix però també condiciona la 
feina a realitzar en tots els àmbits. 
També, evidentment, en aquest al qual 
ens estem referint. 
 
És en aquest sentit INTEGRADOR i 
ACOLLIDOR que una escola cristiana 
com la nostra i la nostra Pastoral i el 

nostre moviment en pro de la justícia i la solidaritat (a través de l’ONG’d Carumanda i els 
seus grups de sensibilització de joves i adults) tenen, crec, més sentit que mai. 
 
1. Quins drets no materials consideres més iportants en la teva tasca de pastoral 

educativa? 
―Sento‖ dir (ho dic així per la manca de ―diversitat‖) que coincideixo plenament amb el Manel 
en aquest punt. Els transcric i comento des de la meva experiència. 

 

 Tot jove té dret a conèixer-se, comprendre’s i acceptar-se. Té dret a estimar-se. 

És evident que si som fills de Déu el seu amor ens fa ÚNICS i MERAVELLOSOS. Diferents 
aspectes que treballem nosaltres en aquest sentit podrien ser: el concepte de l’autoestima 
com a eix transversal (tutories, grups de pastoral...), l’ACOMPANYAMEN PERSONAL (crer 
que fonamental en els nostres dies) i les diferents activitats pastorals programades que 
ajuden i molt en aquest sentit (reunions, convivències, campaments, Pasqua...).  

 
 Tot jove té dret que sigui respectada la seva interioritat. 

Un dels aspectes fonamentals i que ha d’arribar a tothom és la pregària-reflexió del matí. 
També les diferents celebracions de classe o de curs que realitzem i que intenten ser 
integradores i on tothom es pugui sentir bé i acollit. D’altra banda, el Departament de 
Pastoral està obert a qualsevol inquietud o a enfortir la vida interior des de la fe mitjançant 
els grups de pastoral. 
 
 Tot jove té dret a sentir-se part integrant de la societat i, per tant, responsable i 

conscient de la seva relació amb els altres. 

En aquest sentit fa temps que a l’escola hem fet una forta aposta pel treball per la solidaritat i 
la justícia. La realitat actual és que, a part de les campanyes que es realitzen (Domund, 
Nadal, Mans Unides...), treballem amb Grups de Solidaritat a l’escola que serveixen per 
sensibilitzar i coordinar aquest àmbit en el nostre centre. Fa anys també que un equip d’uns 
20 mestres forma el Grup de Solidaritat que s’encarrega de coordinar i portar a terme 
diferents activitats en aquest sentit, de manera especial el Dia Carumanda, en què es paren 
les classes i es destina tot el dia a treballar aquest valor.  
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Oferim la possibilitat de realitzar voluntariats als alumnes grans i l’ONG planteja la possibilitat 
cada estiu de realitzar camps de treball en països del sud, especialment a l’Equador. 

 
2. Com els vius a la teva vida? 
És evident que hom no pot transmetre el que no viu. En el meu cas (com és 
evident també en els meus companys de la taula rodona) l’aspecte fonamental 
és el vivenciar allò que intento compartir. D’una altra manera ni tindria sentit ni, 
crec, podria arribar a la gent amb la qual treballo com ho faig ara. 
En el meu cas distingiria tres àmbits: el de l’educació formal ( i no em refereixo 
als continguts sino a l’estar a l’escola), al àmbit de la fe i a l’àmbit de la justícia 
i la solidaritat. 
En l’àmbit escolar porto 23 anys sent mestre a la meva escola i una de les 
meves preocupacions és, a part de ser un bon ―ensenyant‖, ser un millor 
―educador‖ estant sempre disponible a les inquietuds i a la vida en general 
dels meus alumnes i exalumnes. 
Respecte a l’àmbit de la fe pertanyo a la pastoral de la meva escola des de fa 
22 anys (només un menys que de profe). En l’actualitat sóc l’animador d’una Precomunitat i 
d’una Comunitat Cristiana a l’escola i també porto un grup de confirmació a la parròquia. 
Toco en un grup de Música Cristiana que es diu CALIU (que important que és la música en 
l’evangelització actual) i VISC LA MEVA FE (ho poso en majúscules perquè crec que és el 
més important de tot, la font d’on brolla la resta) en la meva comunitat, EMMAÚS. 
Per acabar i respecte a l’àmbit de la solidaritat i justícia sóc membre de l’ONG’d Carumanda 
(creada a la nostra escola a partir de la Pastoral ja fa anys –avui en dia fa temps que és 
independent–) de la qual em toca ser part de la seva Junta General. En l’àmbit de l’escola 
coordino els grups de solidaritat i diferents campanyes i actes de sensibilització. Participo 
també en el Projecte Immigrants que realitzem amb la nostra ONG a Barcelona. Per acabar i 
com a particularitat, pràcticament cada any participo en una estada al sud durant les 
vacances d’estiu i la veritat és que una part fonamental de la meva vida no tindria sentit si no 
fos per aquestes vivències úniques de cada any.     

 
MOLT IMPORTANT: De tota aquesta llista el més important no és LA QUANTITAT de coses 
a fer (quanta gent fa moltíssimes més i, evidentment, amb molt més compromís!), sinó, 
contestant a la pregunta, que si no las visqués amb la intensitat que ho faig la meva vida 
perdria MOLT (per no dir tot) del sentit que té. Suposo que m’enteneu perquè llegeixo la 
mateixa il·lusió i VIDA en vosaltres. 
 
3. Quines dificultats i quins avantatges trobes quan els transmetres? 
Doncs les dificultats poden ser de, crec jo, de tres tipus: personals, de la comunitat educativa 
on treballo i socials. Veiem: 

 
A nivell PERSONAL un aspecte fonamental és la COHERÈNCIA. Com puc parlar de valors 
com la senzillesa, la humilitat, compartir, la manca de consumisme... si a mi em costa com al 
qui més? En aquest sentit trobo fonamental tenir darrere una comunitat de vida que m’ajuda 
a viure de manera més autèntica i a equivocar-me el menys possible, malgrat que crec que 
és evident que amb la gent amb la qual treballem el primer que hem de fer és definir-nos 
com a LIMITATS, perquè sàpiguen que ens equivoquem, com tots, però que la nostra força 
està a tenir els objectius clars, aixecar-nos i continuar caminant. 

 
A nivell de la COMUNITAT EDUCATIVA és evident que en una escola tan gran com la meva 
no tothom participa al cent per cent en aspectes com aquest. Costa compartir, costa que 
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s’accepti, costa... La gran sort que tenim nosaltres és que una gran part del claustre prové 
de la nostra pastoral, però, malgrat tot, a vegades, costa. 
 
I a nivell SOCIAL és evident que, i no ha de servir d’excusa, els temps crec que no 
acompanyen. Vivim en uns temps en què és valora més tenir que ser, uns temps en què la 
immediatesa es sobreposa a qualsevol valor... I això es nota en els nens i, especialment, els 
joves. Evidentment, però, no serveix com a excusa per continuar fent allò a què estem 
cridats: compartir una manera de fer i viure en la qual creiem i desitgem per al món, la 
manera de Jesús. Perquè, i hem d’estar convençuts, si es la seva i no la nostra manera la 
que intentem compartir, ens en sortirem! 
 

Ramon Bassas: “Les oblates i Benet Serra” 
 

www.catalaunyareligio.cat - Dll, 21/03/2011  

1. Dissabte a la tarda, Mataró celebrava el 200 aniversari del 
neixement de Josep Mª (Benet) Serra i Julià, monjo benedictí 
que acabà essent bisbe de Perth (Austràlia) i que, després, 
fundà la Congregació de les Oblates del Santíssim 
Redemptor. La vida de Benet Serra és impressionant. En feren 
referència ben documentada tant el prior de Montserrat Joan 
Carles Elvira, el prevere Jaume Brufau, com, especialment, el 
pare claretià Antonio Betella. Impressiona el tremp en què es 
prengué la missió d’anar a les antípodes en un segle XIX àvid 

encara de cristianització ―més enllà‖ dels límits de la cultura. Però impressiona molt més la 
decisió d’optar pels més pobres dels pobres, en aquest cas les dones abocades a la 
prostitució abonada pels conflictes de la societat d’aleshores. 

2. En aquest sentit, fou tota una lliçó de realitat (de realitat encarnada) el que féu la Gna. 
Luisa del Pozo, superiora general de la Congregació. Sense pèls a la llengua, la germana 
aportà testimonis d’algunes de les dones que han atès, demostrant la rabiosa actualitat 
d’aquesta xacra. Però, sobretot, mostrant la inèdita perspectiva que ofereixen aquestes 
dones davant una realitat on sempre, sempre, són objectes. Objectes de la seva explotació, 
és clar, i objectes passius d’un debat on tothom hi entén molt i ningú no fa res, el de la 
prostitució. Les oblates les posen al lloc del subjecte, les fan parlar, les fan esdevenir 
persones, i s’allunyen d’un judici que no els pertany. 

3. El debat de la prostitució, a Mataró, ha estat justament així 
d’oblidadís. Una llicència atorgada segons la normativa vigent (feta 
pel Govern de la Generalitat amb la signatura de qui ara el presideix) 
ens obligà de concedir una llicència d’un prostíbul de grans 
dimensions. I ha estat després d’una sèrie de mesures normatives 
pròpies que podem donar pràcticament per impossible la seva 
obertura. Entremig, moltes esquinçades de vestidures i molt de 
soroll, moltes ganes de polititzar el tema i cap altra solució 
sobre la taula. Molta hipocresia. I algun discurset moralitzador que fa riure, per no plorar. 

4. La tasca d’aquestes monges, la dels seus col·laboradors i, òbviament, del seu mataroní 
fundador és Església. L’objecte del seu impuls interior és el rostre de Jesucrist, fet 
prostituta. La seva guia no coneix massa normes, és l’Evangeli. Ho dic perquè hi ha un gran 
silenci sobre aquesta dimensió de l'Església. Un silenci espès, rera el soroll dels vodevils 

http://www.catalaunyareligio.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Benet_Serra_i_Juli%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oblates_del_Sant%C3%ADssim_Redemptor
http://www.hermanasoblatas.org/inicio.aspx
http://ramonbassas.blogspot.com/search/label/prostituci%C3%B3
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de la Conferència Episcopal o els culebrots dels abusos sexuals. L’acte de dissabte era 
públic. Em consta que s’havia convidat tots els mitjans de comunicació. I tan sols un s’hi 
interessà, malgrat que la sala s’omplia de gom a gom... Ens ho hem de fer mirar. Tots. 

5. L’Alcalde, emocionat, em comentava tornant de l’acte que aquests esdeveniments fan que 
siguem millors persones, que ens alegren el dia. De cop, tot té sentit. També el mal, és clar, 
també el silenci espès. El sentit que penetra al cor i que redescobreix les persones que hi 
ha entre “la gent”, entre les putes, entre nosaltres. 
 

El P. Tous - «Aquest home bo, silenciós i humil ens ha tocat el cor» 
  

Gna. Carme Brunsó, c.m.d.p. 
 
Què representa per a la congregació la celebració 
d’aquests 200 anys del naixement del P. Tous? 
Poder celebrar els 200 anys del naixement del nostre 
fundador representa una nova oportunitat d’endinsar-nos 
en la persona i vida del que és guia espiritual i apostòlic de 
l’Institut. Al mateix temps, esdevé un any de gràcia, un 
regal de Déu, per continuar gaudint la inexpressable alegria 
del reconeixement de la santedat del P. Tous, el 25 d’abril 
de l’any passat, a Santa Maria del Mar en proclamar-lo 
beat. 
 
Hi ha hagut un abans i un després de la beatificació del 
fundador? 
Certament, hi va haver un ―abans‖, llarg en el temps, de 
treball silenciós i ocult de moltes persones per tal 
d’aprofundir en la vida del P. Tous i poder proposar-lo com 
a model de santedat. Una tasca que va impulsar la devoció 

popular, el coneixement de la seva fe viscuda quotidianament, enmig de dificultats... Això l’ha 
fet proper. I aquesta proximitat s’ha fet palesa en un ―abans‖ més immediat a la beatificació, 
intens, de veritable anhel d’aprofundir en la seva persona, de llegir la seva història, de 
demanar la seva intercessió... que han afavorit una vivència espiritual fonda, pregona, joiosa, 
exultant del moment de la beatificació. Els fruits d’aquesta sembra són el ―després‖: moltes 
persones van esguardar la mirada tendra, serena i bondadosa del P. Tous que presidia la 
cerimònia de beatificació i els acompanya en el caminar diari. No va ser un acte efímer, ha 
calat a fons en el poble senzill. Aquest home bo, silenciós i humil ens ha tocat el cor i ha 
esdevingut una presència certa i un mitjancer en la pregària. I en parlem als altres, cada 
vegada més... perquè continua actuant; encara més! 

 
Un aniversari tan emblemàtic, amb la beatificació tan recent, es viu amb més intensitat 
encara? 
Sens dubte; tot el que s’ha viscut a l’entorn de la beatificació ha estat molt intens. Recordem 
moments entranyables, els repassem, encara ens estremim amb emoció. Ara, durant l’any del 
bicentenari, amb calma i assossec, deixant-nos portar per l’Esperit del Senyor, podrem fruir de 
la lectura pausada de tantes reflexions, homilies, articles, expressions de vivències... 
d’aquests dies passats recentment. Se’ns ofereix, doncs, un temps privilegiat per endinsar-nos 
en el significat profund de la santedat del nostre fundador, tot portant ben alta la torxa del 
testimoniatge que, en conseqüència, se’ns demana, com a agraïment per tot el bé rebut. 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

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 
 

 
Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic: 

1. 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) 

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

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
 
Organitza: URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 

 

«Catalunya Cristiana» al Facebook 
 

Amb l’objectiu d’ampliar la presència de Catalunya Cristiana a 
internet, el setmanari disposa d’un perfil al Facebook.  
Les persones que s’hi agreguin hi trobaran la portada setmanal en 
primícia així com algunes notícies destacades. 

www.facebook.com/catalunyacristiana 

Catalunya Cristiana, www.catalunyareligio.cat, www.flama.info, 
Vida Nueva... són publicacions amb les quals l’URC té una especial 
vinculació de notícies.  
Una col·laboració fructífera. 
 

 

mailto:urc.info@gmail.com
http://www.facebook.com/catalunyacristiana
http://www.catalunyareligio.cat/
http://www.flama.info/
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Jornada de Formació Permanent amb la Gna. Teresa Forcades i Vila 
 

 

Jornada de Formació Permanent 
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 
 

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. 
 

FEMINITAT I MASCULINITAT 
a càrrec de 

Teresa Forcades i Vila 
 

Teresa Forcades i Vila va néixer l'any 1966 al barri de Gràcia 
de Barcelona. Va estudiar Medicina a la Universitat de 
Barcelona i després de traslladar-se als EUA va fer 
l'especialitat de Medicina Interna a la Universitat Estatal de 
Nova York (1995) i va obtenir el màster en Teologia (Master 
Divinitas) a la Universitat de Harvard el 1997. 
De tornada a Catalunya, va ingressar el setembre del 1997 al 
Monestir de Sant Benet de Montserrat. Com que havia estudiat 
teologia en una facultat protestant, i a més especialitzada en 
teologia feminista, no li van convalidar els estudis de Harvard. 
Llavors es va llicenciar en Teologia fonamental a la Facultat de 
Teologia de Catalunya, en l'Institut de Teologia Fonamental de 
Sant Cugat (2005), completant el doctorat el 2009. En el camp 
de la medicina es va doctorar en Salut Pública a la Universitat de Barcelona (2004). 
Des del 2006 treballa en investigació teològica a la Universitat Humboldt de Berlín. 
Va dedicar la tesina de llicenciatura a la Trinitat, obra que s'ha publicat en el llibre La Trinitat, avui (Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, 2005) i la tesi doctoral en teologia al concepte de ―Ser persona avui: Estudi del 
concepte de «persona» en la teologia trinitària clàssica i de la seva relació amb la noció moderna de llibertat‖, el 7 

d'octubre de 2008. 
 

Entre les seves obres assenyalem:  

 Els crims de les grans companyies farmacèutiques (PDF). Barcelona: 
Cristianisme i Justícia, juliol 2006.  

 La Trinitat, avui. Barcelona: Abadia de Montserrat, octubre 2005.  

 La teologia feminista en la història. Barcelona: Fragmenta, juny 2007  

 La teología feminista en la historia. Barcelona: Fragmenta, març 2011   

Data: 2 d’abril 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 TF. 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.fespinal.com/espinal/llib/ct141.pdf
http://books.google.com.br/books?id=XYAOCqpxnN8C&hl=ca
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/introduccions/4026
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/47266
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Residència intercongregacional 
 

El 23 de març, s’ha celebrat a Barcelona una reunió per presentar un projecte de residència 
intercongregacional dedicada a religioses i religiosos grans que necessitin unes atencions 
determinades. Gaudencia Serna Gonzalo, superiora general de les Germanes Carmelites de 
Sant Josep, ha presentat el projecte. Hi ha assistit una vintena de religioses i religioses, entre 
els quals el P. Màxim Muñoz, president de l’URC. La secretaria general de l’URC col·laborarà 
en la redacció de la proposta. 
 

   

 

El Simposi de l’URC en tres DVD a l’abast de tothom 
 

Les persones i comunitats 
que desitgin disposar de 
les conferències en vídeo 
del Simposi de l’URC 
poden demanar-les a 
secretaria (Noemí, de 3 a 
7 de la tarda, de dilluns a 
divendres) al preu de 8 €. 
El pack està integrat per 
tres DVD. Aquest treball 
ha estat possible per la 
col·laboració benèvola de la secció universitària dels Germans de La 

Salle en la filmació coordinada pel G. Josep Martí, i pel tractament i acabat per part del G. 
Feliu Martín, marista. 
 

"La recuperació de la marededéu dignifica la història cultural i religiosa del 
Monestir de les Avellanes" 

 

Catalunyareligio.cat - Dll, 21/03/2011  
(Redacció/ CR) La Generalitat de Catalunya ha adquirit aquest dijous l’estàtua de la 
marededéu de Bellpuig de les Avellanes per 130.000 euros, després d’exercir el seu dret a 
tempteig en la subhasta feta a la sala Balclis de Barcelona. 
CatalunyaReligió.cat ha parlat amb Ramon Serra, un dels germans maristes més 
especialitzats en aquesta obra d’art. 
 
Què opina de l’adquisició de l’obra per part de la Generalitat? 
Entenem que la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per la recuperació, la protecció i la 
difusió del patrimoni cultural català.  Per tant, amb l’adquisició de la marededéu de Bellpuig de 
les Avellanes, ha realitzat un esforç necessari en favor de la recuperació i dignificació del 
patrimoni cultural de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.4f810f50a62de38a5a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=04e6923f01369010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=04e6923f01369010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=b925e5956e4ce210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://monestiravellanes.wordpress.com/2011/03/02/la-mare-de-deu-gotica-del-monestir-de-les-avellanes-torna-a-subhasta/
http://monestiravellanes.wordpress.com/2010/06/30/recuperada-de-loblit-la-mare-de-deu-del-monestir-de-les-avellanes/
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/239-marededeu-gotica
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Què representa per a vosaltres aquesta figura? 
La figura de Maria ha estat un element rellevant des dels inicis de la història del monestir. El 
monestir porta incorporat en el seu topònim el nom de Maria, ―Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes‖. Els canonges premonstratesos (1166-1835) tenen una gran devoció mariana, i 
des del començament dediquen l’altar major  i diverses capelles a la marededéu. Aquesta 
 herència l’hem seguida els Germans Maristes (1910-), una institució mariana. Els maristes, al 

llarg de cent anys, hem mantingut viva 
la devoció a Maria. En definitiva la 
recuperació de la marededéu gòtica del 
segle XIV representa per a nosaltres 
una tasca de dignificació per la història 
cultural, artística i religiosa del monestir 
de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes. 
  
Què significa que la marededéu vagi 
a parar al Museu de Lleida? 
Des del Monestir de les Avellanes 
entenem que la nova propietària de la 
marededéu és la Generalitat de 
Catalunya, per tant li pertoca al Govern 
català escollir on dipositar i exposar la 
imatge. La marededéu està declarada 
des de 1991 Bé Cultural d’Interès 

Nacional i, per tant, és patrimoni de tots i el que desitgem des del Monestir de les Avellanes 
és que la marededéu s’exposi de forma permanent en un espai obert al públic perquè sigui 
contemplada i gaudida per tothom. El fet que aquest lloc sigui el Museu de Lleida és 
important, ja què és un museu renovat recentment, que exerceix funcions de museu comarcal 
i de museu diocesà, i que per tant una part important de la seva col·lecció és art religiós. 
Finalment, un altre element important és que, si es diposita al Museu de Lleida, la imatge 
retornarà a les terres de Lleida, que és el seu lloc d’origen, tant de creació com d’exposició. 
  
Finalment, què se sap a nivell històric d’aquesta marededéu? 
De les diverses descripcions de Bellpuig de les Avellanes fetes al llarg de la història, trobem 
entre altres les de Jaume Caresmar, qui explica que la marededéu hauria presidit l’altar major 
fins ben entrat el segle XVII, quan a causa de noves reformes al temple, es traslladà a una 
capella lateral. Amb la desamortització de 1835, se sap que algunes de les relíquies i obres 
d’art de Bellpuig es traslladaren, altres es subhastaren, altres són robades o destruïdes, però, 
d’entre tot aquest patrimoni, en principi, no s’esmenta cap marededéu. El que sí se sap és que 
l’església de Bellpuig quedarà molt malmesa durant la desamortització i que, durant anys, 
serà la sala capitular la que faci funcions de capella. 
Uns anys més tard Cayetano Barraquer Roviralta, que vistità Bellpuig cap al 1898, explicà el 
següent. ―Del ala oriental de este claustro éntrase en el aula capitular, pieza casi cuadrada… 
Hoy tiene dos retablos, el de la testera en la nave central, frente a la puerta, de gusto greco-
romano, que guarda la imagen de la Virgen de Bellpuig… Ignoro si estas imágenes datan allí 
desde 1835.‖ Encara que Barraquer no ens descriu la imatge, sí que l’anomena com a 
marededéu de Bellpuig, i per tant és probable que fos la marededéu gòtica. Pocs anys 
després la imatge desapareixeria definitivament del Monestir de les Avellanes. 
 

http://monestiravellanes.wordpress.com/2011/03/18/visca-la-mare-de-deu-gotica-del-monestir-de-les-avellanes/
http://monestiravellanes.wordpress.com/2009/12/09/publicat-un-estudi-sobre-jaume-caresmar-i-la-seua-obra-historiografica/
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TROBADA A MONTSERRAT 

membres de les juntes directives 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 
de les juntes directives en algun període al llarg d’aquests 30 anys, secretaris generals 
inclosos, estan convidats a viure a Montserrat una jornada de fraternitat, agraïment, diàleg 
i pregària.  
 
Programa Eucaristia (a les 11 del matí) 

                 Reunió acompanyats del P. Abat  

 Dinar de germanor 
 

Religiosos al Japó 
 

Testimoni de fe i solidaritat 
 

R. M. J. / Tòquio - CC 
«El primer que vaig pensar va ser: ―A veure quan passa això, a veure fins on arriba.‖ Després 
vaig sortir de la meva habitació, que es movia com si estigués en un gronxador. I quan anava 
a fer-ho, per uns instants, vaig aconseguir que no em caigués a sobre una prestatgeria de set 
prestatges. Va caure al davant de la porta. No podia sortir, però un company des de fora em 
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va ajudar a obrir la porta ben just per poder sortir. Tot seguit vaig recórrer la casa on vivim uns 
60 jesuïtes, molts d’ells més grans que jo, per veure com estaven.» Així ens explica Vicente 
Bonet, jesuïta resident al Japó, com va viure els primers moments del terratrèmol. 
A Tòquio, explica a Catalunya Cristiana 
aquest jesuïta, el sisme va ser de 
magnitud superior a 5 i no hi va arribar el 
tsunami. En una situació així, surt el 
millor i el pitjor de la persona humana, 
però Vicente Bonet, assegura que «aquí 
ha sortit el més humà (cristià) de les 
persones. Ningú no ha trencat aparadors 
ni robat coses. La col·laboració de tots 
per ajudar els més afectats és 
emocionant: batejats i no batejats, 
cristians, budistes, persones sense cap 
religió declarada, etc. Per què?, com és 
possible? Jo estic convençut que és la 
inspiració i la força de l’Esperit que actua en el cor de cada persona sense distinció i 
independentment de com expressen el que té de més pregon». 
Vicente Bonet està convençut que «aquesta experiència serà molt positiva per als japonesos 
per l’esperit de solidaritat que està suscitant, i per repensar el consumisme sense límits que 
intenta esclavitzar-nos». Per això, envia un missatge als nostres lectors: «No s’oblidin de 
demanar perquè l’Esperit continuï sostenint els més afectats i tots els qui estem intentant 
donar-los suport.» 
Un altre jesuïta, Juan Masiá, resident a Kobe (més al sud de Tòquio), ens comenta, en primer 
lloc, que agraeix «la preocupació i solidaritat. Gràcies per les mostres de condol i per la 
comunió de pregària per les víctimes i pel país japonès». I també ens explica una cosa 
interessant: «Uns dies abans havia estat a Tòquio a l’assemblea de Justícia i Pau, des de la 
qual precisament s’apel·la al govern japonès sobre els perills de les centrals nuclears, ja fa 
més de deu anys que els bisbes japonesos ho vénen denunciant. Però sempre s’han fet els 
desentesos…» 
La germana Celia Fernández, missionera de Crist Rei a Nagareyama, també ha enviat les 

seves reflexions des del Japó: «Torno 
als meus pensaments sobre l’Església 
i la vida religiosa al Japó, tan 
minoritària: què fa en aquests 
moments?, com afronta la tragèdia?... 
Les úniques imatges que em vénen a 
la ment són la de la sal i el llevat… 
enmig de tothom, senzillament, vivint i 
patint plegats. La vida religiosa aquí 
no té poder des de sota, com tothom, 
amb tothom, aprèn i ensenya, dóna i 
rep, compartint. Som veïns de la gent, 
sense cap més privilegi que aquesta 
llum d’esperança que la fe posa en el 
nostre cor». Per a la germana Celia, 

«la nostra humil missió és optar per la vida, acompanyar esperançadament. A cada parròquia, 
a cada comunitat, restar amb les portes obertes, oferir, esperar… l’anunci de l’Evangeli a 
l’Àsia no es fa a crits, sinó amb un xiuxiueig, i ara potser ni tan sols això.  Ara és temps de 
silenci respectuós, adolorit, per acompanyar el silenci dels qui ens envolten». 
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Finalment, recollim el testimoni d’Ignacio Sáez de Urturi, clergue de Sant Viàtor: «Calen 
estones de soledat per controlar els pensaments, meditar i pregar de forma que puguem 
donar sempre una resposta positiva davant de tant de caos i negativitat. No és fàcil, però ho 
estem intentant. Cal enviar onades d’amor i compassió a milions de persones que viuen la 
crisi més gran de la història del país. Hi ha molt per guarir i aquest és el moment crític.» 

 

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 

 

mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@

	Màxim Muñoz: «El que falten són vocacions al cristianisme»
	Gna. Mª Cristina Martínez, carta de comiat com a presidenta
	La pastoral educativa des dels drets no materials dels infants
	MªÀngels Salvans, escola Santa Caterina de Vic
	Manel Martínez, La Salle Bonanova
	Lluís Sierra, SAFA Horta
	Ramon Bassas: “Les oblates i Benet Serra”
	El P. Tous - «Aquest home bo, silenciós i humil ens ha tocat el cor»
	Exercicis Espirituals – Estiu 2011
	«Catalunya Cristiana» al Facebook
	Jornada de Formació Permanent amb la Gna. Teresa Forcades i Vila
	17Residència intercongregacional
	El Simposi de l’URC en tres DVD a l’abast de tothom
	"La recuperació de la marededéu dignifica la història cultural i religiosa del Monestir de les Avellanes"
	TROBADA A MONTSERRAT
	Religiosos al Japó
	Contacta amb nosaltres

