
    

La nova Junta Directiva de l’URC inicia el seu treball 
 

 
 
La nova Junta Directiva de l’URC ha iniciat el seu treball en la primera reunió plenària des de la 
seva elecció, celebrada en l’Assemblea general del passat 16 de març, en la qual el P. Màxim 
Muñoz, cmf, fou elegit president; la Gna. Mª Eulàlia Freixas, mic, fou elegida vicepresidenta, i 
com a nous vocals foren elegits el P. Agustí Borrell, ocd, i la Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, 
fma. Segueixen com a membres de la Junta el G. Pasqual Piles, oh, i la Gna. Mireia Galobart, 
ij, així com el secretari general, el G. Lluís Serra, fms.  
La darrera Assemblea general va aprobar el programa d’activitats així com el pressupost 
corresponent, que guiaran les primeres decisions del nou equip. A partir dels nous Estatuts, 
també aprovats en la mateixa Assemblea, la fins ara anomenada Comissió Permanent passa 
a denominar-se Junta Directiva. 
La vida religiosa viu a Catalunya un moment especial. Com es tradició, en esperit de comunió 
i diàleg, l’URC posa totes les seves energies en l’anunci de l’Evangeli ―al servei del nostre 
poble‖, com ens esperona el nou document dels nostres bisbes. Servei als més necessitats i 
arrelament al país, com a forma concreta de viure la mística de l’encarnació, són dos eixos 
indefugibles, que orienten la nostra missió i el nostre apostolat. 
 
 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 7 d’abril de 2011                                                                    ANY IV. núm.    
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Aquest any, sor Genoveva Masip 
ha estat una de les 

guanyadores del Premi Josep 
Parera de l'Obra Social de Caixa 

Penedès. 
Amb 87 anys se li reconeix la 

seva dedicació al servei  
comunitari.  

Els 50.000 euros del premi 
aniran íntegrament destinats a 
l'Obra Social de Santa Lluïsa de 

Marillac, impulsada per sor 
Genoveva. 

Sor Genoveva Masip, Filla de la Caritat i impulsora de l’Obra Social Santa 
Lluïsa de Marillac 

 

Maria Patricio – Sintonía, núm. 153 
 
En arribar al pulcre despatx de sor Genoveva 
Masip i Torner (Sabadell, 1923), enmig d’imatges 
religioses destaca un quadre molt gran, que 
mostra una noia de flamígera cabellera sortint 
d’un cargol marí. Els colors vius i l’originalitat 
surrealista de l’obra em desperten la curiositat. 
 
—Es d’una pintora que es diu María Ángeles de 
Armas. Tenia una filla que es deia Eva, que jo 
me l’estimava molt, però era drogoaddicta. La 
vam enviar a un centre i va poder curar-se. Vaig 
veure el quadre en una de les exposicions de la 
mare i em va cridar molt l’atenció. És una 
expressió molt bonica, la noia està completament 
lligada, no pot sortir a causa de la droga. No es 
pot moure a causa del cargol, però el cargol 
també està lligat als extrems de la paret. Veus el 
patiment de la noia. Però al costat, hi ha la frase següent: "Si existieran otras manos". Es el 
que està buscant, unes mans que l’ajudin. Recordo haver trucat a la filla i explicar-li com 
m’havia agradat aquell quadre i me’l van enviar. Jo coneixia la filla, coneixia la seva història. 

 
—Deu haver conegut molta gent amb històries com aquesta al llarg de la seva vida... 
—Sí, tinc 87 anys i ja no puc fer tot el que feia, però segueixo escrivint cartes a presos. 

Escriure a la presó em surt sol, com que hi he anat tants anys... m’imagino que estic parlant 
amb aquests nois que conec. Quan començo a escriure la carta, és com una conversa, i ho 
faig amb molt de gust. Cada dia dic: "Senyor, no em prenguis l’escriure. El que tu vulguis, 
però si me’l deixes millor, perquè estic més tranquil·la si puc fer alguna cosa pels altres". 
També puc pregar.  
Sé que aviat em tocarà pujar allà dalt i estic molt contenta de pensar que aniré a un lloc on no 
hi haurà pobres, no hi haurà presos, una vida de llibertat i amor per a tothom, m’il·lusiona 

pensar en l'esperit. 
 
—Vostè va dir que ―Jesús s’identifica amb els 
pobres com es veu en l’Evangeli segons Sant 
Mateu, quan ens va dir que tenia gana i li vau donar 
menjar, que tenia set i li vau donar beure. Jesús ens 
assegura que quan ho fem així als altres, també li 
fem a ell. Per això diria que el reclús és un Jesús i 
que la presó és un espai molt privilegiat perquè 
Crist hi està patint.‖ 

—I és que Jesús també va estar a la presó. Crec que 
tot això és molt important, sobretot avui que hi ha un 
desconeixement de Déu, potser és que no es creu, 
perquè ara és tot molt materialista. I del tema espiritual 
sembla que en fugim una mica. I l’esperit no es veu, 
l’esperit se sent. Es parla d’un vent o d’un foc, poden 
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AVIAT EM TOCARÁ PUJAR AL CEL. 
ANIRÉ A UN LLOC ON NO Hl HAURÁ 
POBRES NI PRESOS, UNA VIDA DE 

LLIBERTAT I AMOR 

 

ser moltes coses, poden ser remors interiors, però se sent. Ho sents al teu cor. 27/08/1956 
 
—Quina opinió té de les presons? Creu que és la millor manera de reinserir una 

persona? 
—Jo diria que, gràcies a Déu, a Catalunya les presons han fet molt camí, i encara l’estan fent. 
Ara tenen llocs per aprendre, tenen classes, poden treure’s una carrera i, quan es porten bé, 
poden anar a casa... A la resta d’Espanya no tant. Jo he anat a moltes presons, però sobretot 
crec en la persona humana. Encara que ella no conegui Déu, si nosaltres demanem per ella, a 
poc a poc va pel bon camí i tenim nois que avui són una meravella de persones! Que han fet 
estudis a la presó, que han canviat completament. Però també hi ha presons molt tancades. 
Per exemple, als Estats Units, amb la pena de mort. Jo m’escrivia amb un noi fa molts anys, 
quan jo estava de mestra de novícies, i algú em va portar un retall de diari molt petit que 
explicava la història d’un noi mexicà en una presó nord-americana que no tenia ningú. Jo vaig 
començar a escriure-li i em va copsar molt. Jo ja anava a les presons aquí, però les d’allà són 
diferents. (Busca el nom de la presó en una carpeta d’adreces perfectament classificada, 
plena d’una lletra menuda i subratllats de diferents colors. Quan li pregunto si són les seves 
memòries, contesta que només són les trajectòries dels presos amb qui s’escriu. Consten 
arbres genealògics, situacions familiars, permisos i dates de reingrés als centres penitenciaris. 
Centenars de vides a les quals s’ha obert una finestra fora). Em sembla que ara fa nou anys 
que m’escric amb ell, més o menys. 

 
 —Vostè havia anat a defensar presos als 
jutjats? 
—A vegades hi anàvem amb l’advocada, però 
sobretot, durant una temporada, hi fèiem el 
menjar. Després els vaig anar visitant. N’hi 
havia molts que no havien tingut ni pare ni 
mare i es trobaven al carrer amb setze anys i no podien fer res més que robar menjar. Alguns 
delinqüents van passar a la presó de joves, que després va ser un centre a part, amb 
professors, i els que eren drogoaddictes van anar a centres de rehabilitació. Sovint 
intercedíem en aquests tipus de casos. Ara jo ja no puc anar als jutjats, hi va l’advocada sola, 
però havíem intercedit per molts joves que podien reinserir-se en altres centres. (Mostra 
fragments de cartes d’altres presos, que expliquen que no se senten estimats per ningú, i que 
els ajuda escriure a algú que els escolta). 

 
—Què li cal a una persona per poder reinserir-se?  
—Ha de canviar la manera de pensar. Un exemple és el Ratilla. De petit, no tenia pare i la 

seva mare no estava bé. Vaig anar a casa seva i em vaig espantar, perquè tot estava brut i 
molt desendreçat, i dels dos nens no se’n ocupava ningú. Quan algú viu d’aquesta manera, tot 
és molt difícil, i va entrar a la presó de joves amb setze anys. Després va canviar moltíssim, 
però tota una vida robant deixa petjada. Però està canviant molt. (Busca i em mostra el seu 
historial.) Vam trobar un voluntari que el va a veure i li fa de pare. Es va casar i té dos fills, 
però ha tingut una vida molt dura, ha vist morir familiars seus per la droga. 

 
—En alguns països s’està debatent legalitzar la droga. Què en pensa? Pot millorar 
d’alguna manera la situació d’aquesta gent? 

—Penso que en moriran més. Jo crec que al jovent d’avui els manca formació personal 
humana. Ja no dic religiosa, això m’és igual. Però que sàpiguen que hi ha un sentit de vida 
sobrenatural, sigui la que sigui. En moments determinats de la vida, sentim una necessitat 
d’alliberament i d’una vida normalitzada. Crec que l’esperit és el que compta, perquè sense 
esperit no viuríem. Quan vaig preguntar a la meva mare què era l’esperit, em va fer obrir un 
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CREC EN LA PERSONA 
HUMANA. SI NOSALTRES 

DEMANEM PER ELLA, A POC A POC VA 
PEL BON CAMÍ 

flascó amb alcohol, i em va dir "deixa-ho una estoneta, i veuràs què hi trobes". Poc després, el 
líquid s’havia evaporat, però se sentia pertot arreu. M’ho va fer entendre d’aquesta manera. 
Però avui la fe està trontollant i crec que és una falta de formació. 

 
—Però el que també veuen els joves és que per a una part de l’església els pobres no 
són una prioritat. 

 

—Aquest és el problema. Jo no crec gaire 
en les esglésies sumptuoses, haurien de 
ser totes molt senzilles. Quan veus l’or a 
l’església i els pobres a la porta que no 
tenen què menjar, tothom s’ho pregunta, i 
jo també. La senzillesa era la norma de 
Jesús, que anava vestit amb una túnica 
senzilla, i vivia al carrer, amb la gent. 
Nosaltres intentem viure amb aquesta 
senzillesa. I això també ho hem aplicat a 
les imatges que tenim, perquè al cap i a la fi 
són una imatge que ens recorda una verge 
o un Crist, però res més. 

 
—Potser estan començant a canviar coses. Vostès han treballat també amb 

prostitutes. Suposo que hauran sentit les paraules del Papa sobre els casos en què es 
poden utilitzar preservatius. 

—I tant, això també els ho dic, jo, perquè, si no, contagien altres persones. 
 

—Quina feina fan amb les prostitutes? 
—Les intentem enviar als serveis municipals, però també tenim un centre de dones. Si una 
prostituta es vol curar, vol deixar la prostitució o es droga, tenim un lloc per a elles. Però han 
de tenir un mínim de voluntat, no es pot forçar ningú. 

 
—I els malalts de sida? 
—També els acompanyo, amb cartes, com puc. Avui la sida ha canviat, ja no fa por, el 

contagi. Ja no és problema perquè s’estabilitza o desapareix. 
 
—Quines necessitats espirituals tenen?  
—Totes aquestes persones només necessiten saber que tenen esperit. Un cop comprenen 

que hi ha un Déu que ens estima, que ens cuida i ens dóna la vida llavors tenen capacitat per 
poder canviar. Sant Pau era perseguidor de Crist i va canviar, tots tenim alguna cosa per la 

qual convertir-nos. 
 

—Des de l’any 1983 ha estat treballant a la 
Barceloneta i impulsant l’Obra Social de 
Santa Lluïsa de Marillac. Com ha canviat tot 
això al llarg del temps? 

—Aquesta obra va començar en un vagó de 
tren. Jo encara estava de visitadora provincial. Algú em va explicar que en aquest vagó prop 
de la estació de França hi anava una senyora que donava menjar a uns pobres que hi havia, 
alguns dels quals tenien càrrecs judicials i per això no donaven la cara. Es deia senyora 
Blanco i era vídua. Nosaltres vam anar-hi a ajudar-la i finalment la senyora Blanco es va 
integrar a la nostra obra. Anava al segon pis d’aquest edifici, que vam reformar amb quatre 
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NO CREC GAIRE EN LES 
ESGLÉSIES SUMPTUOSES, 
HAURIEN DE SER TOTES 

MOLT SENZILLES 

llits per acollir homes del carrer que no tenien on anar. La casa era molt pobra i llavors els 
diners de la Generalitat eren molt pocs, així que vam muntar boxs de fusta a la porta de la 
casa. Així vam començar. Després va venir gent dels hospitals i altres tipus de persones, fins 
avui, que tenim fins i tot un banc dels aliments. Posteriorment, vam contactar amb la gent del 
govern de l’època i ho van venir a veure, perquè volíem fer les coses ben fetes, i ens van 
donar una subvenció. L’Ajuntament també va col·laborar donant-nos menjar. 

 
—També havien treballat amb gitanos. 
—Vaig treballar a Can Tunis i a Montjuïc. Tot va començar quan jo era mestra i vam anar amb 
les nenes a la muntanya de Montjuïc. Mentre elles jugaven, va venir una nena pobra, 
descalça, d’uns tres anys. No tenia pares. Quan li vaig preguntar on vivia, em va portar fins a 
les cases. Alguns d’ells vivien dins un pou enorme, un refugi antiaeri. Can Tunis no era tan 
imponent com allà. Vaig anar a parlar amb el responsable de l’Ajuntament i van començar a 
treballar de seguida. 
 
—Afirma que el que s’ha de fer amb les persones que pateixen situacions de pobresa 
és promoció social. En què consisteix? 

—Nosaltres el que fèiem era parlar amb l’Ajuntament i 
també amb el Patronat de l’Habitatge. De les persones que 
estan al carrer, n’hi ha algunes que volen quedar-s’hi. Però 
les famílies tendeixen a voler sortir-ne, per molt que se’ls 
donin casetes petites a la Barceloneta. També hi ha gent 
que vol el carrer perquè van d’un lloc a l’altre. És important 
com la gent d’avui entén la família: si és una família 

estructurada, sol buscar una casa, però hi ha molta desestructuració familiar. 
 

—Era mestra de professió i els nens sempre han estat una constant en la seva feina. 
—Crec que les escoles són molt importants, però hi ha molts menuts que no hi van, sobretot 
de famílies desestructurades, o immigrants. I per això cal educar les famílies com a tal. Cal 
explicar als nens que una família és una unitat on la gent s’estima i ha d’estar molt unida. Cal 
començar d’entrada amb la parella humana, que ha de ser estable. Ara hi ha moltes 
assistents socials de barri, l’Ajuntament se’n cuida molt, i ens ajuden també amb el Banc 
d’Aliments.  
 
—Creu que la prostitució és un problema moral o social? 
—Es de formació sexual i de formació de la persona. Els animals també tenen sexe, però 
alguns s’aparellen sempre amb la mateixa parella. Els animals superiors són fidels, com els 
elefants, les balenes... com més estructurat és l’animal, més correctes són les seves 
relacions. El que passa és que a vegades hem tingut poca formació sexual. Nosaltres amb les 
nenes adolescents sempre ho hem tingut en compte. I amb l’avortament és el mateix, és una 
mala formació. No es poden anar matant fills, però això costa molt que ho entengui la gent. 
 
—Un dels lemes que justifica la feina de les Filles de la Caritat és que Jesús s’identifica 
amb els pobres. 
—El dia del Judici Final Jesús vindrà i ens dirà: ―Allò que vas fer o no vas fer amb aquella 
persona, m’ho vas fer a mi‖. Atenem els pobres per atendre Crist. Trobem Jesús en cadascun 
dels pobres. Sempre recordaré un pres que, quan va sortir de la presó, em va venir a veure 
per demanar tornar a la presó en lloc del noi jove que acabava d’entrar, que tenia una família 
que l’estimava i moltes possibilitats per canviar. Em va dir: ―No vinc per mi, jo estic acostumat 
a viure al carrer i no tinc vida. Vinc per canviar-me per un altre‖. Allà va canviar la meva vida, 
aquell pres va ser el meu mestre. I també ell va acabar refent la seva vida. 
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Palabra de Biblia 
  

Diez mandamientos para mirarnos a la cara y aprender a conjugar el verbo convivir  

 Pilar Rahola – La Vanguardia, 1 d’abril de 2011 

Fue un acto íntimo. Pese a que cientos de personas abarrotaban la sala del Petit Palau y la 
música del maestro Bach acompañaba los acordes de las palabras escritas en el gran panel 
de la sala, cada uno estaba solo ante sus emociones. Antoni Batista había dicho que leer La 
Biblia era escuchar el silencio, y un silencio trascendente, personal, intransferible palpitaba en 
ese momento de paz robado al tiempo. 

Armand Puig nos había convocado para explicar qué era La Biblia para cada cual, gentes 
diversas, creyentes y no tanto, militantes de la fe o navegantes atribulados de la duda 
permanente, todos convencidos de que ese libro que nos reunía no era sólo un libro, ni sólo 
una épica, ni era solamente el texto sagrado 
de dos grandes religiones. Era, sobre todo, el 
inicio de nuestra propia construcción como 
ciudadanos de una cultura, unos valores, una 
tradición. Todo lo que somos empezó allí, en 
los tiempos en que un pueblo buscó su 
libertad atravesando desiertos, se tuteó con 
Dios y discutió sus leyes, luchó, erró, cayó, se 
levantó, mató y finalmente aprendió a amar, y 
por el camino de su atribulada suerte cedió al 
mundo un auténtico código de vida colectiva, 
un manual de civilización: las Tablas de la 
Ley. Diez mandamientos para mirarnos a la 
cara y aprender a conjugar el verbo convivir. 
Diez mandamientos para construir la 
modernidad. Y así, en el Petit Palau, reunidos 
con la magnífica excusa de la edición de una Biblia popular –9,95 euros, con ilustraciones de 
Perico Pastor–, gentes diversas fuimos hablando del libro de los libros, la fuente primera de 
nuestra identidad. 

¿Debemos leer La Biblia? La pregunta me parece, en sí misma, un inequívoco síntoma del 
naufragio de nuestra sociedad. ¿Tiene lógica que nos hagamos esa pregunta? Y no me 
refiero a la lectura espiritual que harán todos aquellos que la conciban como la gramática de 
su fe, sino a la lectura que nos atañe y nos apela a todos. Si nadie pone en duda que los 
niños deben conocer el Tirant lo Blanc o El Quijote, ¿cómo podemos dudar de la lectura del 
referente más importante de nuestra civilización? No leerla no es ser más laicos o más 
progresistas o más multiculturales o más democráticos, y sigan ustedes con el diccionario de 
sinónimos de la tontería al uso. No. 

Sencillamente, no conocer La Biblia nos hace más ignorantes, más ilusos, más necios y más 
desconcertados, porque no saber de dónde venimos nos impide saber, a ciencia cierta, hacia 
dónde vamos. ―Qui es deixa formar s’encamina a la vida, / qui rebutja advertiments s’extravia‖, 
dice un proverbio de Salomón, y cuatro mil años después su razón es el peso de nuestro 
sinsentido. Por supuesto que hay que leer la Biblia. Para algunos será el diccionario para 
hablar con los dioses. Para otros será una fuente de conocimiento. Pero para todos será lo 
que es, el libro que nos explica a nosotros mismos. 

 

http://www.lavanguardia.es/20071128/54058423733/pilar-rahola.html
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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. 

 

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 
encapçalada pel G. Josep Martí, i pel tractament i acabat per part de Feliu Martín, germà 
marista. 

mailto:urc.info@gmail.com
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Con Japón en el alma 
 

Una monja nipona en Montserrat y un misionero catalán en Osaka reflexionan sobre la 
fe ante las catástrofes 

MARÍA-PAZ LÓPEZ  - Montserrat – La Vanguardia, 
4 de abril de 2011 

Ambos religiosos llaman a la oración y a la acción: 
"Lamento no haber estado allí", dice la benedictina  

Catástrofes naturales como la sobrevenida en 
Japón, empeoradas a veces por fallos en la 
tecnología humana, llevan a las personas con fe 
religiosa a plantearse interrogantes. Y los lazos 
sentimentales con el país afectado, sea por 
nacimiento o por residencia, dan a esta tristeza del 
alma un cariz especial. La japonesa Maria Yoriko 
Oishi, monja del monasterio de Sant Benet, en 
Montserrat, y el catalán Josep Llamas, misionero 
claretiano en Osaka, han meditado largamente al 
respecto en estos días dolorosos para la población 
nipona. En ese país, los católicos son pocos: una 
gota de agua del 0,5% en un pacífico océano de 
127,5 millones de habitantes, que en su mayoría 
practican a la vez el sintoísmo y el budismo.  
 
"Tengo sentimientos que creo comparten muchos japoneses que viven en el extranjero - 
explica Maria Yoriko Oishi, sentada al sol en el jardín del cenobio femenino hermano de la 
abadía de Montserrat-. Como estaba aquí cuando ocurrió el terremoto, estoy viva, y no fui 
herida ni he sufrido pérdidas materiales. Eso es bueno; pero al tiempo lamento profundamente 
no haber estado allí, y rezo todos los días por los damnificados y sus familias". Hay que rezar 

y también actuar, alerta; 
"tenemos que donar comida, 
agua, ropa…, ser generosos".  
 
La benedictina tokiota lleva 
doce años vinculada a Sant 
Benet, adonde llegó por primera 
vez en 1999 tras haber sido 
bautizada por jesuitas en Japón. 
De familia budista, era 
secretaria del presidente de una 
multinacional en Tokio, y se le 
encendió una lucecita al ver un 
programa televisivo sobre 
devociones marianas. En 

Hiroshima abundó en su nueva fe de la mano del padre Estanislau, un ermitaño benedictino 
de Montserrat ya fallecido, y durante un tiempo acarició la idea de fundar una comunidad en 
su país natal. No resultó factible, y ahora la hermana Yoriko, de 68 años, vive en Sant Benet, 
donde profesó como religiosa en el 2003. Toma clases de catalán en Manresa.  

Entre sintoísmo y budismo  

La espiritualidad japonesa permite a 

una misma persona ser sintoísta y 

budista a la vez. El sintoísmo, 

conjunto de usos religiosos, culturales 

y morales del Japón antiguo, es 

practicado por el 82% de los 

japoneses. El 70% practica también el 

budismo. Ni lo uno ni lo otro 

requieren profesión de fe.  "Muchos 

japoneses acuden al budismo para los 

funerales, y se casan en ceremonias 

sintoístas", explica la benedictina 

Maria Yoriko Oishi. En su país hay 

537.000 católicos bautizados. Ante la 

tragedia, "el budismo tiene sus 

recursos psicológicos y espirituales, es 

más apropiado hablar de meditación 

que de oración", dice el claretiano 

Llamas.  
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Realizó el camino inverso el claretiano Josep Llamas, de 67 años, nativo de Terrassa, que 
lleva cuarenta años como misionero en Japón. Él vive en Osaka, ciudad a casi 800 kilómetros 
de Fukushima, la zona de la central nuclear dañada. "Ante desgracias como esta, una 
persona de fe, tanto si se ha visto directamente afectada como si no, puede quedar 
desconcertada. ¿Cómo orar ahora? ¿Puede servir de algo?", plantea desde allí por correo 
electrónico el padre Llamas.  
 
Con sus feligreses de Osaka, físicamente alejados de la zona del seísmo, ha hablado de que 
"la desgracia material no es absoluta ni absurda; sólo el mal moral es verdadero mal", y les ha 
recordado "el tsunami de solidaridad que ha recorrido el mundo". Cuenta Josep Llamas que 
les ha animado a rezar y a actuar: "Ahora hay que poner manos a la obra con los medios de 
que cada uno dispone: la oración ciertamente, pero también la solidaridad, la pericia 
profesional, la ayuda económica... La recuperación exigirá tiempo, pero hemos recibido de 
Dios suficiente fuerza e inteligencia como para poder sobreponernos".  
 
En Montserrat, la hermana Maria Yoriko explica que le impresionan las imágenes y 
testimonios que ve de su país por Internet, esa bendición tecnológica para quien vive lejos de 
los suyos. "Veo los rostros de la gente en los vídeos, y empiezo a percibir expectativas; la 
verdadera esperanza ante un desastre de cualquier tipo es la propia gente, en seguida 
muestra su fuerza para recomenzar", argumenta.  
 
Ella tiene cuatro hermanos en Japón - "son mi familia, pero la de Sant Benet también es mi 
familia"-, así que ha planteado a su comunidad, con la abadesa Montserrat Viñas al frente, 
que "si las cosas empeoran, iré algún día a ver a mi hermana mayor; quisiera estar allí con 
todos los japoneses, sonreírles y darles ánimos". 
 

Jornada de Formació Permanent amb la Gna. Teresa Forcades i Vila 
 

   
 

―Femenitat i masculinitat‖ ha estat el tema que la Gna. Teresa 
Forcades ha desenvolupat en tres sessions, dues al matí i una a la 
tarda, en la Jornada de Formació Permanent que s’ha celebrat al saló 
dels Salesians de Rocafort a Barcelona el dissabte 2 d’abril. 
Una nodrida assistència ha seguit amb molt d’interès les 
argumentacions exposades per la religiosa benedictina del Monestir de 
Sant Benet de Montserrat. L’apropament al tema s’ha realitzat de 
forma interdisciplinària: cultural i sociològica, mèdica i teològica. 
Un diàleg animat ha tancat una jornada que ha obert nous horitzons i 

noves perspectives en un tema de gran actualitat. 
 

 

Podeu escoltar les ponències de la Jornada, que estan publicades a la web de l’URC 
http://urc.confer.es/urc/ 
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Germanetes de Jesús al Marroc 
 

Acabem amb aquest article un viatge de les Germanetes de Jesús pel món, que ha suposat 
un recorregut per Filipines, Estats Units, Mèxic, França i Marroc 

És el tercer cop que treballo durant 
una part de l’any amb el mateix grup 
de dones del nostre poble. Els dos 
primers anys vam treballar, sobretot, 
en la collita de les faves i dels pèsols. 
Els patrons, Azziz i Lhossayn, 
compren les collites en el camp, i les 
venen a l’engròs, als mercats de les 
grans ciutats. El primer any vaig 
treballar cada dia durant dos mesos, el 
segon quatre mesos, d’abril a juliol i en 
ambdues ocasions sempre d’una 
manera més irregular, a la tardor.  

Ens pagaven 50 dirhams –prop de 5 
euros– al dia, per unes nou hores de 
feina i durant algun temps ens 
pagaven a la tasca, en funció del nombre de caixes recollides, amb tota la tensió i la 
competició que això suposa. 

Aquest any ens ha llogat un altre amo, Abdallah, que és masover en una granja molt gran de 
la plana agrícola de Meknès, prop d’El Hajeb, a 30 km de casa. El sou és el mateix, però el 
dia de treball és de vuit hores i hem pogut treballar cada dia durant sis mesos consecutius, 
amb un o dos dies de repòs a la setmana. La feina ha estat més variada: clarejar els 
presseguers i les pomeres perquè donin fruita més grossa; treure l’herba als camps de cebes i 
de melons; plantar la vinya i podar-la perquè creixi; collir la fruita: préssecs, peres, ametlles, 
pomes... 

M’ha estranyat molt, en entrar una mica més en aquest món, descobrir les diferències de 
salaris. Les que venim del mateix poble ens entenem amb un patró que contracta tot l’equip i 
que ens ve a buscar al poble al matí i ens torna el vespre. I ens paguen menys que als que 
vénen de les ciutats –sovint són la mateixa gent del camp que lloguen una habitació a la ciutat 
durant el temps de la campanya– i es proposen per a la feina reunint-se en una plaça de la 
ciutat, com els obrers de la paràbola de l’Evangeli. Quan la feina és abundant i els obrers 
pocs, fan pujar els sous, així n’hi ha que treballen per 150 DH al dia... Ja ens ha passat en 
diverses ocasions que hem treballat amb altres dones més ben pagades que nosaltres tot i fer 
la mateixa feina.  

De vegades, ens demanen més fàcilment una feina més pesada que d’altres solen refusar. 
Això fa tenir un sentiment de ser menys ben tractades i contribueix a augmentar el pes de la 
vida d’aquestes dones. Sovint tenen el sentiment d’haver-se de ―vendre‖ per una mica de pa... 
Vendre les forces, la joventut o la vellesa en aquesta feina dura, a vegades, també vendre el 
cos, perquè la prostitució és ben present en aquest ambient. Tot això es viu en una gran 
aspror en les relacions que pot arribar a la violència física. 

Una altra forma de violència ve de la falta de sinceritat en les relacions. Ser amiga de tothom 
a vegades és dir mal de tothom pel darrere... I proclamar a plena veu la meva bona conducta 
–jo no agafo fruita si no me la donen, és haram (prohibit) robar– significa, en ocasions, que 
s’espera a estar sola, o almenys lluny dels vigilants, per poder-ho fer. Això em fa mal, sobretot 
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que em costa molt separar en aquestes actituds de les que sóc testimoni sense voler la part 
de la diferència cultural i la part que no és ajustada.  

Sé que no haig de jutjar, però aquests fets m’han estat durant molt de temps una dificultat per 
situar-me en l’equip: em semblava que tot era fals i això em produïa un patiment profund. La 
persona que sembla donar-me la 
seva amistat o que s’obre una 
mica amb mi pot, al minut 
següent, prendre’m els pèsols 
que jo havia de collir, amb el que 
em costa d’omplir la meva caixa? 
Pot precipitar-se fins al punt 
d’empènyer-me per asseure’s 
abans que jo en el camió, quan 
no hi ha lloc per a estar totes 
assegudes? Pot dir mal de mi 
quan em giro d’esquena? 

A poc a poc, he adquirit més 
seguretat i rapidesa i així m’he 
anat fent un lloc en l’equip.  

He rebut el do de l’amistat, amb 
Fatima d’Abd el Qadr, Fatima de 
Hanane, Tihamemt... i això m’ha ajudat a veure la diferència entre l’amistat i les relacions de 
la feina. Amb elles, he trobat un gran suport, en primer lloc, en el treball, però també en la joia 
d’una relació més profunda, teixida, de vegades, d’intercanvis intensos de mots, sovint, molt 
senzills, habitada pel silenci, construïda pel sol fet de passar hores una al costat de l’altra, fent 
els mateixos gestos.  

He rebut també un recolzament molt fort de l’acolliment fratern de les meves germanes, quan, 
en tornar del camp, sovint molt tard, em permeten d’entregar el meu dia, amb les seves 
alegries i el seu pes. I també l’ajuda del Senyor, que ha posat en mi la certesa que em cridava 
a aquest compartir la vida, amb aquestes dones precisament. 

He buscat un camí en mig d’aquesta duresa. Vaig comprendre de pressa que la violència i la 
duresa podien habitar també en mi, encara que s’expressin de manera diferent. I vaig veure 
també que, al mig d’aquesta duresa, hi havia un munt de gestos gratuïts, perquè el cor mai no 

és lluny i, si es sent tocat, dóna 
amb una generositat que em 
sorprèn tant com l’aspror. Ho 
poden donar tot, el pa, l’aigua, la 
suor... Donar, no el superflu, sinó 
el necessari i vital. 

He comprès també que aquesta 
recerca d’un camí de vida en 
aquest ambient rude coincideix 
en mi amb la recerca del camí de 
la meva vida. A poc a poc, 
baixant al fons de mi, aprenc a no 
sorprendre’m del que em pot 
habitar... D’una certa manera, el 
món ―exterior‖ no és pas tant 
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diferent del món ―interior‖ i és un camí que em convida a no jutjar, però també he tastat que hi 
ha en el fons de mi una font de vida, i de vida bona. I és un camí que m’ha fixat en la certesa 
que Déu habita el fons del meu ésser i que el que fa per mi ho fa per tothom.  

Sovint m’he preguntat a què em cridava Nostre Senyor en aquesta companyonia una mica 
ruda. La certesa que Ell em vol aquí m’ha ajudat a superar molts obstacles: la meva 
inexperiència, la meva poca força... I crec que és ben bé un do seu que aquesta rudesa no 
m’hagi fet mai por, al contrari, em dóna el desig d’apropar-m’hi.  

Durant molt de temps vaig creure que el lligam més fort entre nosaltres era com una ―comunió 
de misèries‖, una trobada de pobres, però ara comprenc que la font de la comunió és més 
enllà, en el fons del nostre cor on Déu habita, en la bellesa única de cada una de nosaltres. 
També és una trobada de pobres, una hospitalitat mútua. Sí, dono gràcies per tots aquells 
moments en què m’ha estat donat de veure quelcom del cor d’infant de l’altre. Penso en la 
Naima, una dona de paraula i gestos aspres que té la reputació de ―treballar com un home‖, 
meravellada davant una flor que li han donat, una magnífica flor de la passió; se la mira 
emocionada durant deu minuts, i després em mira. Jo estava asseguda davant d’ella a la 
camioneta tornant de la feina. Em mira somrient com per a dir-me: veus, aquesta dona que es 
meravella, sóc també jo... Penso en la Fàtima, que és sorda i muda, i que s’alegra en veure 
els ocells cantant sobre un fil. No els sent, però sap que el seu cant és bonic. 

Sí, crec que Déu em crida a trobar el cor de l’altre. És com un llarg pelegrinatge en què em 
convida a travessar tots els obstacles fins a descobrir en l’altre el Rostre de Déu. 

Germaneta Lucile 
 

Salms responsorials de Montserrat 
 

Dijous, dia 7, a les set de la tarda, el P. Abat de 
Montserrat, Josep M. Soler, presidirà la presentació del 
llibre Salms responsorials de Montserrat (Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat), que tindrà lloc a l’Església de 
Sant Felip Neri de Barcelona (Pl. Sant Felip Neri, 5. 
Barcelona). 
 

Aquest llibre és fruit del treball de l’equip de les 
Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, que 
enguany han celebrat el 40è aniversari i que recull tots 
els salms responsorials dels diumenges i principals 
festes, compostos per monjos de Montserrat, dels tres 
cicles litúrgics. La publicació d’aquest llibre pretén fer un 
bon servei a les parròquies i a altres comunitats. 
D’aquesta manera, com afirma el P. Abat Josep M. Soler 
en el pròleg, ―contribuïm a facilitar que el salm 
responsorial pugui tenir en cada assemblea litúrgica el relleu que li pertoca, com a Paraula 
pregada i com a resposta d’acolliment i de compromís de vida, en la forma que li és més 
pròpia: el cant‖. 
 

A la presentació de dijous hi participaran, a més del P. Josep M. Soler, els membres de la 
comissió organitzadora de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, que cantaran 
diversos salms recollits en el llibre; Mn. Lluís Saumell, antic membre de l’esmentada comissió, 
que parlarà del contingut de l’obra; i el G. Andreu M. Martínez, president de la comissió i 
organitzador de l’acte. L’entrada és lliure. 
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XIII Simposi: ―Nous models de comunitat cristiana per a un nou context‖ 
 

Som hereus d’una Església catòlica massivament implantada 
per les nostres terres. Signe d’això és la gran quantitat de 
parròquies i esglésies que continuen cobrint tot el territori. Fins 
fa 40-50 anys aquestes parròquies i esglésies eren plenes i 
estaven ben ateses pel gran nombre de capellans i religiosos 
existent. Però en les darreres dècades el nombre de fidels i el 
de preveres ha disminuït notablement i d’altra banda el context 
ha esdevingut molt més plural, de forma que està clar que el 
cristianisme (més en concret el catolicisme), tot i ser la religió 
més implantada al nostre país, amb molta diferència, no pot 
pretendre ser ―la religió‖ del nostre país i continuar guiant-se en 
la seva configuració i implantació amb criteris d’implantació 
territorial o de pertinença geogràfica. 
 

Amb tot, continuem comptant els bisbats i les parròquies per 
habitants, i continuem construint nous temples parroquials. 
Veiem com capellans cada vegada de més edat han de cuidar 

de més parròquies. D’altra banda, de tant en tant, els laics protesten contra el tancament o 
absorció de la seva parròquia o l’anul·lació de la seva missa, sense estar disposats a fer gaire 
esforços per desplaçar-se més d’un quart d’hora a peu des de casa seva. Molts tenen la 
impressió que estem esgotant un model que no té futur, que correspon a un context social i 
religiós del passat i que cal anar gestant una nova manera de ser i d’organitzar-nos com a 
Església. 
 

Als Bisbats s’estan portat endavant, amb moltes dificultats, diverses iniciatives per agrupar 
parròquies o reorganitzar-les d’una altra manera. En alguns d’aquests processos es planteja 
una nova distribució dels diversos ministeris, ordenats i laïcals. Iniciatives que promouen un 
nou model de Parròquia, unitats pastoral de referència, etc. Però a vegades hom té la 
impressió que no acabem d’afrontar el tema més de fons que és el d’una nova configuració de 
les comunitats cristianes, més d’acord amb una església de minories en un context plural, 
amb més capacitat de compartir, testimoniar, de crear espais de relació més personalitzada, 
que puguin acollir els qui s’engresquin a ser cristians. Això va més enllà que una 
reorganització parroquial o dels serveis religiosos que oferim. Per als catòlics més 
conscienciats això se salva en part per la seva pertinença a grups de diversa implicació i 
compromís: moviments (―nous‖ i antics), associacions, grups de matrimonis, de revisió de 
vida…  Algunes d’aquestes realitats amb dificultat troben ―encaix‖ en la gran Església, i 
d’altres adopten certes tendències sectàries. 
 

Són qüestions que requereixen l’aportació de tots perquè, amb respecte i llibertat, anem 
gestant una forma de vivència i organització eclesial més conforme a una societat que ja no 
és massivament cristiana, que ha de plantejar d’una altra manera els edificis visibles 
(parròquies i esglésies), que ha d’anar caminant cap a comunitats més personalitzades i 
testimonials, sense deixar d’oferir serveis religiosos i d’acollir els qui (encara) els demanen, 
que potser necessita una altra configuració dels ministeris ordenats i laïcals. 
 

Aquest Simposi vol abordar aquesta problemàtica, que ens preocupa a tots, amb la 
il·luminació d’experts i el diàleg entorn a algunes experiències significatives que s’estan 
realitzant a Europa. Espanya i Catalunya. 
 

Organitzat per la Fundació Claret. Experiència cristiana i comunicació, en col·laboració amb el 
CEP (Centre d’Estudis Pastorals) 
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Data: dissabte 9 d’abril del 2011 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (Roger de Llúria 5) 
 
Programa  

09.30 h Lliurament del material. 
10.00 h Presentació del Simposi. 
10.15 h Primera ponència. 

La configuració comunitària del cristianisme en una societat laica i plural. 
Entre la secta i la institució de serveis religiosos. 
Javier Elzo, catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat de Deusto i 
investigador social en les àrees de sistemes de valors i de la religió, joventut, 
família i drogoaddicció.  

11.15 h Descans. 
11.45 h Segona ponència. 

Cap a quin tipus d’organització comunitària ha de caminar l’Església 
d’Europa? Aportació des de l’experiència de l’àrea francòfona. 
Alphonse Borràs, Vicari General de la Diòcesis de Liége (Bèlgica) i professor de la 
Facultat de Teologia i Dret Canònic de la Universitat Catòlica de Lovaina. 

12.45 h Diàleg amb els ponents. 
13.30 h Final de la sessió del matí. 
15.30 h Panel d’experiències sobre nous models d’organització comunitària. 

-    Javier Oñate, Director de l’Institut de Teologia i Pastoral de Bilbao (IDTP). 
-    Josep M. Domingo, director del CEP (Centre d’Estudis Pastorals). 
-    Joan Vera, membre d’un grup de Revisió de Vida del Casal Claret de Vic. 

17.00 h Breu descans. 
17.30 h Diàleg obert. 
18.30 h Clausura del Simposi. 
 

Web: www.fundacioclaret.org – E-mail: info@fundacioclaret.org 

 

Dos actes: Estació d’Enllaç i 3a Trobada de voluntaris del quart món 
 

Estació d’Enllaç pren 
com a tema ―Les creus 

d’avui‖, amb Siro López, 
mim. Dia 8 d’abril, a les 
10 de la nit, a Sant Joan 

Bosco (Plaça Ferran 
Reyes, 2). 

 
 

3a Trobada de 
voluntaris que treballen 
pel quart 4rt món. Dia 9 
d’abril. A les Teresianes 
de Ganduxer, de 10.30 a 

17.30 h. 
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El proper dissabte dia 9 tindrà lloc la 3a trobada de Testimoni entre els pobres a dos quarts 
d’onze a les Teresianes del carrer Ganduxer (Ganduxer, 85) amb el programa següent: 
  
·      Pregària 
·      Presentació de l’acte  
·      Conferència del Sr. Joan Rigol sobre ―Les actituts que hem de tenir els cristians en 
aquests temps de crisi‖ 
·      Fira d’entitats 
·      Taula rodona a càrrec de Rocío Elvira (Estel Tàpia),  Jesús Ruiz (Fundació Assís) i Pere 
Castanyé (Germà Marista) 
·      Presentació del tercer volum de la col·lecció ―Testimoni entre els pobres‖, a càrrec de la 
seva autora, Victòria Molins. Enguany és dedicat a Isabel Roset, Miquel Martínez ―Maine‖ i 
Mn. Pere Oliveras ―L’Apostolet‖. 
·      Dinar amb el preu de 7 euros. 
·      Projecció de la pel·lícula ―Cartas al padre Jacob‖ i fòrum a càrrec de Mn. Peyo Sánchez. 
  
Us preguem que tots els que us vulgueu quedar a dinar ens ho feu saber abans del dijous dia 
7 d’abril a la Delegació de Pastoral Social en aquest correu o per telèfon al 93 317 63 97 als 
matins o deixant un missatge al contestador automàtic. 
S’havia pensat projectar la pel·lícula  ―De Dioses y hombres‖ però com que es troba en el 
circuit comercial no ens és permès projectar-la. La pel·lícula que serà objecte de fòrum serà 
―Cartas al padre Jacob‖. Volem agrair la col·laboració de Mn. Peyo Sánchez, que ens ha 
recomanat aquest film i s’ha ofert a dirigir el fòrum. 

 

Les celebracions salesianes de la Pasqua conviden enguany 

a apostar en Déu per ser feliç 
 

Pasqua Jove i Familiar seran dues formes de viure-la 
 
Aposta 10 a 1 o Atreveix-te a ser feliç són els lemes que 
enguany ha triat la Família Salesiana de Catalunya per 
organitzar la seva oferta de Pasqua, que convida infants, 
joves i adults de les diverses comunitats cristianes del país a 
viure la Setmana Santa fora dels ambients habituals. 
 

L’oferta complementa la que ja se celebra en les diverses 
comunitats parroquials o dels santuaris. Són uns dies de forta 
experiència comunitària, de pregària i celebració, de trobada 
amb Déu en la celebració del Misteri central de la fe 
cristiana... 
 

La primera d’elles és la Pasqua Jove, que del 21 al 24 d’abril 
aplegarà joves de més de 17 anys, a la casa de colònies de 
Castellnou de Bages (Bages), sota el lema Aposta 10 a 1, en 
referència a l’aposta de Déu per nosaltres. Un grup de 

Facebook ajuda a dinamitzar un camí preparatori. 
 

A les mateixes dates, però a Can Rigol (Begues), se celebrarà la Pasqua Familiar, en la qual 
els infants i joves podran compartir amb els seus pares i avis un seguit de dinàmiques per 
celebrar el tridu pasqual. 
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La Pasqua Familiar és una molt bona opció per a Salesians Cooperadors, Llars Don Bosco, 
Grups de Matrimonis o altres famílies, amb els seus fills, que vulguin viure la Pasqua ―a temps 
complet‖.  
 
Aquestes experiències, viscudes des de fa diversos anys, han estat preparades pels 
participants des del mes d’octubre. Els diversos grups d’origen s’encarreguen dels temes i 
celebracions. Dijous estarà centrat en el compartir la Vida, el Servei i l’Eucaristia. Divendres 
ens centrarà en l’acompanyament de Jesús enmig del Dolor i la Mort de la Persona i la 
Humanitat. Dissabte servirà per dibuixar Projectes d’Esperança i Felicitat. La Vetlla Pasqual 
serà la Festa del Crist que aposta per un mateix. 
 
Més informació als webs http://pasquajove2010.blogspot.com i 
http://pasquafamiliasalesiana.blogspot.com/ 
 

La Companyia de Jesús organitza i acompanya diverses propostes per a 
les persones que volen celebrar la Setmana Santa 

 

Setmana Santa amb sentit cristià i en connexió amb el món d’avui 
 

Els Jesuïtes de Catalunya, en col·laboració amb altres grups i entitats, presenten diverses 
possibilitats per passar aquests dies, amb diferents formats i adaptades a tothom. Joves, 
famílies amb infants, els qui busquen un espai d’interioritat o els qui passen la Setmana Santa 
a la ciutat de Barcelona, trobaran experiències adaptades a aquests diversos ritmes i 
llenguatges. 
 

Prop de 250 joves participaran a Lleida a la Pasqua Jove, amb el lema ―Apassionats‖  
 

Per als joves de 15 a 25 anys arriba la vuitena edició de la Pasqua Jove al col·legi Claver de 
Raimat (a 14 km de Lleida). Es tracta de 4 dies de convivència amb música, teatre, pregària, 
reflexió... La proposta adapta les celebracions de la Setmana Santa al format i llenguatge dels 
més joves. Bona mostra n’és que l’experiència s’està dinamitzant ja a través de les xarxes 
socials. La Pasqua Jove 2011 és al Facebook i a Youtube, on podeu trobar diversos vídeos 
promocionals. 
 

En l’edició d’aquest any, els joves són interpel·lats amb el lema ―Apassionats‖, recordant, 
com explica Enric Puiggròs, responsable de la pastoral juvenil dels Jesuïtes, que ―Jesús va 
viure apassionadament, donant-se als altres‖. La trobada comença el matí de Dijous Sant, 
dia 21 d’abril, i s’allarga fins al diumenge de Pasqua, 24 d’abril. Tots els detalls i les 
instruccions per formalitzar la inscripció els trobareu al web de la Pasqua Jove 2011.  
 

Els més veterans de la Pasqua, que ja han participat en altres edicions, poden optar per un 
altre format que es va iniciar l’any passat: el recés itinerant. Una caminada a peu, seguint el 
camí de Sant Jaume, de Cervera fins a Raïmat, passant per Verdú i el Palau d’Anglesola. El 
recés culmina Dissabte Sant, quan els participants es reuniran amb la resta a Raïmat, per 
celebrar junts la Vetlla Pasqual. 
 

Pasqua en família: és possible? 
 

Els darrers anys ha anat sorgint una altra proposta: les Pasqües Familiars. Es tracta de 
respondre a un repte gens senzill: oferir un espai i uns recursos que permetin celebrar la 
Setmana Santa en un ambient distès, amb activitats i celebracions adequades per a 
compartir-les adults i infants.  
 

De les Comunitats de Vida Cristiana (CVX) del Casal Loiola han sorgit dues iniciatives 
d’aquest tipus. Una d’elles és la Pasqua de les CVX Fòrum Joves, que ja compta amb quatre 

http://pasquajove2010.blogspot.com/
http://pasquafamiliasalesiana.blogspot.com/
https://www.facebook.com/event.php?eid=207199852639833&ref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=r7pxfN7zc9k&feature=player_embedded
http://tskv.cat/pasqua11/
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anys d’experiència. Les celebracions i pregàries estan pensades perquè hi puguin participar 
els infants. Una altra iniciativa similar és la proposta de la CVX Berchmans, que està pensada 
per a famílies amb fill(es)s entre 3 i 16 anys. Les celebracions de la Setmana Santa es 
completaran amb gimcanes, excursions, etc. 
  
Recessos de Setmana Santa a Barcelona i Manresa 
 

A Barcelona, l’església dels Jesuïtes del carrer Casp acollirà un any més el ―Recés a la 
ciutat‖, organitzat conjuntament per l’Església del Sagrat Cor i el centre d’estudis 
Cristianisme i Justícia. Es tracta d’un programa que, a les celebracions litúrgiques d’aquests 
dies, afegeix moments de pregària i meditació bíblica, amb la voluntat que tot allò que els 
cristians recorden i celebren aquests dies estigui connectat amb la realitat del món d’avui i, 
especialment, amb els més desfavorits. Les pregàries estaran conduïdes pel jesuïta català 
Xavier Rodríguez. El Recés té aquest any com a lema ―Jesús adolorit, el món aclaparat. I 
malgrat tot, confiança!‖. Podeu consultar la programació detallada aquí. 
 

A Manresa, la Casa d’Espiritualitat Cova Sant Ignasi ofereix un marc privilegiat per convertir 
aquests dies en un autèntic moment de recolliment, un ―Stop en el camí‖. L’equip de la casa 
ajudarà a viure la densitat de la Setmana Santa integrant pregària, silenci i celebració litúrgica. 

 

Pasqua Avellanes 2011 – ―Amb Crist belivin’‖ 
 

La Pasqua de les Avellanes ja està en marxa. Aquest any serà l’edició número 38. Al llarg de 
tot el curs l’Equip de Pasqua treballa per anar preparant aquesta trobada per a joves a partir 
de 17 anys que han fet tot un procés de preparació per a la vivència d’aquests dies a través 
de les trameses i del propi camí personal i en grup. 
 

Tot està pensat per facilitar la trobada personal amb el Déu de Jesús i renovar el compromís 
per l’Evangeli, des de la 
pregària, el compartir i la 
celebració. 
 

La trobada comença Dijous 
Sant, dia  21 d’abril, abans de 
les  12.30 h, i acaba Diumenge 
de Pasqua, dia 24 d’abril, tot 
havent dinat. 
 

El lema de la Pasqua d’enguay 
és Amb Crist, Belivin’. Aquest 
és el lema per a la Pasqua 2011. 
Belivin’ és un joc de paraules 
que al·ludeix a la paraula 
anglesa ―believing‖, que significa 
creient, però que al mateix 
temps tanca tres significats 
relacionats amb allò que ens ajudar a creure i a viure...  Una fórmula màgica (o no) que et 
permetrà endinsar-te en tu mateix descobrint la teva pròpia essència i vivint plenament allò 
que dóna sentit a la vida. BE (ser) + LIV (viure) + IN (el meu interior) = BELIVIN’. Aquest 
lema està en continuïtat amb la trobada internacional de joves maristes que es farà a l’agost a 
Madrid. 
 

Pots seguir tot el procés i mirar-te els materials de preparació a la web de la Pasqua: 
http://www.maristes.org/pasqua/avellanes.  

http://www.jesuites.net/sala_premsa/wp-content/docs/reces_ciutat_casp_horari2011.doc
http://www.covamanresa.cat/index.php?view=details&id=37%3Aqstopq-en-el-cami-tridu&option=com_eventlist&Itemid=75&lang=ca
http://www.maristes.org/pasqua/avellanes
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Jornada per a les Confer Regionals i Diocesanes a Madrid 
 

El dissabte 2 d’abril es va celebrar al Col·legi Sant Viator, a la Pl. Fernández Ladreda, 2, 
Madrid, la Jornada per a les Confer Regionals i Diocesanes. A les 10 del matí es va començar 
amb una pregària, la salutació del president de CONFER, Elías Royón, sj, i la presentació de 
la nova coordinadora de Regionals i Diocesanes, Toya González de Castejón, rscj. 
   
Acte seguit es va presentar la jornada amb el tema "La missió de les Juntes Directives de 
les Confer en l’animació de la vida religiosa". Després del descans, es va continuar 
exposant la memòria d’activitats i pressupostos, a més d’analitzar per grups de procedència la 
proposta de temes per a la pròxima Assemblea general de CONFER.  
  
Per finalitzar, ja a la tarda, es van posar en comú les aportacions de cada grup, els Estatuts 
de les Confer Regionals i Diocesanes i les activitats de les Àrees de CONFER. 
 
El P. Màxim Muñoz i la Gna. Mª Eulàlia Freixas van representar l’URC en aquesta jornada. 
 

Més de 500 mestres i professors a Montserrat 
 

La V Jornada de Mestres i Professors de Religió de Catalunya reunirà a Montserrat el 
proper 9 d’abril més de 500 mestres i professors de religió catòlica. La jornada està 
organitzada pel Secretariat Interdiocesà per a l’Ensenyament de la Religió a Catalunya 
(SIERC) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). 
 

La jornada serà presidida pel Sr. Arquebisbe 
de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, amb la 
presència de Mons. Agustí Cortés, bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat, i el P. Abat de 
Montserrat, Josep M. Soler, que és qui farà la 
conferència inicial. Han confirmat l’assistència 
a la jornada la consellera d’Ensenyament, Sra. 
Irene Rigau, i el Sr. Xavier Puigdollers, 
director general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

És una jornada que es va consolidant a nivell 
català i un punt de trobada  de professors de 
religió tant de l’escola pública com de l’escola 

cristiana. Les altres edicions s’han realitzat a Barcelona (en dues ocasions), Tarragona i Sant 
Julià de Lòria (diòcesi d’Urgell).  
 

La jornada té el vessant formatiu (conferència del P. Abat de Montserrat i tallers didàctics) i el 
vessant de convivència i celebració. 
 

A la tarda, després de dinar, el germà Andreu M. Martínez, monjo de Montserrat, farà un breu 
concert d’orgue a la basílica i tot seguit, al mateix lloc, es celebrarà l’Eucaristia, presidida per 
Mons. Agustí Cortés, bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. En acabar l’Eucaristia es 
llegirà el manifest de la jornada i se celebrarà l’acte de comiat. 
 

Aproximadament a dos quarts de dotze hi haurà un acte institucional a l’Hotel Abat Cisneros 
Saló Sant Jordi, després del qual hi haurà una roda de premsa. 
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Fusió de Congregacions a França 
 

www.masdecerca - Fernando Prado, cmf  
 
Les Agustines Hospitalàries de la Immaculada 
Concepció i les Hospitalàries del Sagrat Cor de 
Jesús s’han fusionat. 
El diumenge 6 de febrer, l’arquebisbe de la 
diòcesi francesa de Cambrai, monsenyor 
Garnier, va presidir a la catedral una eucaristia 
durant la qual, i després de sis anys de 
discerniment, es van fusionar dues 
congregacions religioses: les Agustines 

Hospitalàries de la Immaculada Concepció i les Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. 

En la cerimònia es va donar lectura al decret de fusió de la Congregació per als Instituts 
de Vida Consagrada i, posteriorment, Mª Camino Agós, superiora general de les Germanes 
Hospitalàries, va entregar el Crucifix i les Constitucions de la Congregació a 47 Germanes 
Agustines. 

Aquesta última congregació va néixer a Cambrai el 1070. Hi pertanyen 71 germanas que 
viuen la regla de Sant Agustí i practiquen l’hospitalitat a França i Àfrica (Togo i Burkina Faso). 
La cerimònia es va repetir dues setmanes després a Togo per a la resta de germanes. 
 

Racó de lectura 
 

► Miquel Mir y Mariano Santamaría (2011). La otra memòria històrica. 
Madrid: Nowtilus. 
 
► La Conferència Espanyola de Religiosos ha publicat el volum 49, número 
189, de la seva Revista CONFER, que dirigeix el jesuïta Pascual Cebollada. 
Aquest nou número conté les ponències de la XVII Assemblea General de 
CONFER i de las XL Jornades de Pastoral Juvenil Vocacional. 

 

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 
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