
    

“Testimonis entre els pobres” 
 

III Diada del Secretariat de Marginació 
 

Victòria Molins 

El dia 9 d’abril va tenir lloc al col·legi de 
les Teresianes de Ganduxer la III Diada 
entorn de testimonis entre els pobres 
que ja ens han deixat i van treballar en 
aquesta tasca a favor dels marginats o 
exclosos de la nostra societat. 
 
Conferència del Sr. Joan Rigol 
Després d’una estona de pregària, el 
Sr. Joan Rigol, amb la seva experiència 
i capacitat de síntesi, ens va donar una 
xerrada interessantíssima amb el tema 
La nostra actitud cristiana en un 
moment de crisi, que va desenvolupar 

en quatre apartats dels quals resumiré les idees principals. 
 
A) La societat actual és una màquina de generar marginació 
Ho podem veure en una sèrie de fenòmens que poden portar a l’exclusió: 

 L’atur juvenil 

 Els immigrants que no poden accedir a la vida laboral 

 Les persones sense subsidis  

 Els problemes derivats de les hipoteques que no es poden 
pagar 

 L’augment dels que estan per sota del llindar de la 
pobresa 

Analitzem: 

 Segons Eric Fromm: Triomf del ―jo tinc‖ per sobre del ―jo 
sóc‖ 

 Segons Boummam: ―consumidor per davant de ciutadà 

 Segons Beck: ―individualisme‖ per davant dels problemes 
col·lectius 
 

B) Som productors - consumidors o persones? 
En aquesta segona part, Rigol s’endinsa en la capacitat espiritual 
de la persona i en l’arrel de la felicitat: estimar gratuïtament i 
humanitzar l’entorn, en especial el que està més a prop. Una 
humanització que abraça: 
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 La família. Aquí va fer al·lusió als diferents tipus de família i la seva evolució. Va 
parlar de la tasca fonamental dels pares en la formació dels fills, aprenent a ser 
persones precisament pel seu testimoni.   

 Educació - cultura. S’ha d’optar per una educació de la llibertat, davant l’esclavitud 
del consumisme i la inèrcia. Cultura versus massificació. Treballant les aptituds i les 
actituds. 

 Treball. Per dignitat  personal que no pot admetre l’atur estructural ni la persona al 
servei de l’economia, sinó a l’inrevés. 

 Civisme. Fent una societat solidaria en la qual tothom col·labori. 
 
C) Prioritat evangèlica pels pobres 

 Joan Rigol va escollir dos textos bíblics, un de l’Antic Testament: Isaïes 61,1: 
―L’Esperit del Senyor reposa sobre meu perquè m’ha ungit i m’ha enviat a donar la 
bona nova als pobres‖, i un de Mt 5,3-6: ―Feliços els pobres en l’esperit, perquè d’ells 
és el Regne del cel‖. 

 Després va examinar quins eren 
els pobres de què parlen els 
evangelis: víctimes de la usura i de 
l’exclusió a què estaven sotmesos 
pels rics i poderosos de l’època. 
Gent vulnerable i explotables, 
dèbils davant l’abús. Gent que 
només en Déu trobava el seu 
refugi. 

 Per això, en Jesús es dóna una 
inversió escatològica: ―Qui no es 
faci com un nen...‖ A Jaume i al 
seu germà els parla de beure el 
seu calze quan demanen poder i 
un primer lloc. Al banquet de 
noces acaben anant els marginats.  

 I una inversió lògica, que es mostra en paràboles com la de l’ovella perduda, el 
samarità o en Mateu 25. 

 Però és, sobretot, analitzant els textos de Joan 4,7-12, que ens diuen que Déu és 
amor, que aprenem el veritable amor dels uns als altres: “Estimem-nos els uns als 
altres, perquè l’amor ve de Déu; tothom qui estima ha nascut de Déu i coneix Déu. El 
que no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor... Estimats meus, si Déu ens ha 
estimat així, també nosaltres ens hem d’estimar els uns als altres.” 

 Per això, estimar és arribar al cor de l’altre. És conèixer - comprendre - compartir.  

 Estimar és humanitzar el nostre entorn en la mesura de les nostres possibilitats.  
 
El Sr. Rigol va acabar la conferència fent al·lusió als tres testimonis que presentem aquest 
any: Isabel Roset, la seva esposa, en ―Maine‖ i Mn. Pere Oliveres, llegint un fragment referent 
a  cadascun del llibre Testimonis 3, i diu:  
 
“No han canviat el món, però 

 Han ajudat els altres estimant. 

 Han deixat rastre en el nostre cor. 

 Han trobat l’autèntic sentit de la vida. 

 Ens estimen. 
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Presentació del fulletó Testimonis 3 
Fa ara tres anys que acomiadàvem dues persones molt estimades entre nosaltres que –
cadascun a la seva manera i segons el seu tarannà– ens deixaven un record inesborrable del 
que és lliurar-se als més pobres i desfavorits. Un era el Germà Adrià de La Salle, que va 
recórrer carrers de Barcelona, Raval, Ciutat Vella, Barceloneta i presons de gran part de 
l’Estat espanyol donant-se sense reserva a tots els que el necessitaven.  
L’altre era una capellà tan bo com original que deixava un testimoniatge també inoblidable no 
sols a la barriada de Sants, on es va lliurar als més pobres, sinó a tota la diòcesi de 
Barcelona, a la qual pertanyia.  
Va ser aleshores que al Secretariat de Marginació va pensar en l’ajut que podia ser, per a tots 
els qui treballem en aquest camp dels exclosos i els més pobres de la nostra societat, dirigir, 
de tant en tant, la nostra mirada als que ens han precedit en aquesta tasca i ara ja són a la 
casa del Pare. I és que, com deia Sant Pau a la carta als Hebreus, ―estem envoltats d’un 
núvol tan gran de testimonis‖ que volem tenir-ne un record i aprofitar-nos dels seus exemples. 

 
Testimonis 3, el llibre que tots teniu a les mans, recull dos 
d’aquests testimonis que ja teníem preparats per escriure d’ells 
l’any passat, però la mort sobtada de Joan Lluís Casanovas i de 
Josep M. Pañella ens va obligar a deixar-los de moment. Em 
refereixo a l’Isabel Roset i a Mn. Pere Oliveras, més conegut 
per ―L’apostolet‖. 
 
Aquest llibre està dedicat a ells, juntament amb l’amic jove que 
també ens va deixar aquest estiu en plena activitat marista, el 
nostre estimat ―Maine‖. 
 
No es tracta pròpriament de biografies. En un fulletó no es 
poden condensar els anys de lliurament i de vides plenes 
d’aquests testimonis, però sí que queden reflectides unes 
actituds que ens poden ajudar a tots a viure el nostre lliurament 
als pobres i als exclosos.   

Aquest any omplen aquestes pàgines tres persones completament diferents pel que fa a la 
seva condició  en el servei als altres: Isabel Roset, una dona casada i amb un polític molt  
conegut, i per tant amb una vida pública, representa un estament que no estem habituats a 
veure en aquest camp com no sigui esporàdicament per sortir en la foto. El lliurament amagat 
i senzill de la Isabel no té res a veure amb això.  
El ―Maine‖ era un religiós marista, jove, en plena activitat, dedicat als adolescents i ple de vida 
i entusiasme. 
I ―L’apostolet‖, un capellà del qual algú va dir: ―Si les parets de la casa pairal de Sants 
poguessin parlar, ens explicarien els sofriments, les privacions i els neguits personals que 
aquest home, bo i peculiar, va viure‖. 
 
Isabel Roset. Permeteu-me que la relacioni amb la meva infantesa i joventut. Vam ser 
companyes de col·legi a les Teresianes de la Rambla de Catalunya (avui Diputació), en aquell 
edifici de Puig i Cadafalch que tant vam estimar. Ella era d’un curs inferior al meu, però allà, a 
les Tereses, com aleshores ens deien, no érem moltes alumnes i ens coneixíem les dels 
cursos més propers. El meu record de la Isabel era el d’una noia que normalment estava al 
Quadro de Honor pel seu comportament i aplicació.  
Molts anys després, quan la vida ens havia portat per llocs diferents, me la vaig trobar un dia 
al costat de Sor Genoveva i em va impressionar molt la seva actitud. Sabia que estava casada 
amb el que aleshores era el president del Parlament català, però, en aquell edifici vell del 
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carrer Santa Lluïsa de Marillac, feia de portera, de secretaria, de recepcionista i... de tot el que 
calgués en cada moment.  També vaig patir quan em van dir que estava malalta i quan ens va 
deixar. Sabia que havia conegut el testimoniatge d’una gran dona, en aquell temps, esposa 
d’un polític, mare, àvia i... lliurada als pobres. Potser serà interessant sentir el que va dir Sor 
Genoveva Massip de qui va ser durant un temps el seu braç dret. “La Isabel Roset era com la 
meva Secretaria. S’encarregava dels fitxers i de portar-me tot el referent als marginats que 
s’acostaven a l’obra social. També em resumia les cartes que m’enviaven de les presons. 
Però el més important de la seva tasca al meu costat és que rebia amb una tendresa gran a 
tots els qui s’acostaven. Els estimava molt. Això és el que més recordo: la comprensió i l’amor 
amb què rebia a tothom, sempre pacient i tendra.” 
 
Miquel Martínez, “Maine”. Feia uns quants anys que l’havien destinat a la comunitat que els 
Germans Maristes tenen a Ciutat Vella. Recordo aquella primera vegada que ens el van 
presentar en la trobada mensual que tenim els religiosos de Raval i Ciutat Vella. Un home 
senzill, amb una il·lusió gran pel món dels joves i adolescents que preparava, entusiasmat pel 
nou local de Compartir, del qual havia estat anomenat director. Des d’aquell moment el vam 
veure sempre integrat al barri, alegre, esperançat i posant tota la seva creativitat al servei 
d’aquells nois del carrer que estimava amb bogeria. Quan aquest estiu ens van donar la 
terrible notícia de la seva mort prematura, vaig recordar l’última trobada de religiosos a casa 
seva. Havíem viscut una Eucaristia plena de símbols i de fraternitat i ens havia preparat un 
sopar deliciós que amenitzava amb el seu bon humor. No podia imaginar que ens hagués 
deixat tan aviat. Immediatament vaig concebre la idea de recordar-lo aquest anys a 
Testimonis 3. Van ser els seus germans els qui van propiciar tot el que veureu en el fulletó. 
 
Pel que fa a Mn. Pere Oliveres, “L’apostolet”, n’havia sentit parlar molt, moltíssim, però jo 
no el vaig conèixer directament, ja que ell va estar més dedicat a la barriada de Sants i jo més 
aviat al Raval. Però va ser, sobretot, el meu amic i veí Francesc Andreu el qui em va 

proporcionar unes pinzellades 
recollides dels seus records i 
d’altres testimonis que podeu 
llegir a les pàgines d’aquest 
fulletó. Però estic segura que 
moltes, moltíssimes coses s’han 
quedat en aquelles parets de què 
parlàvem al començament i que 
van ser testimonis de tanta 
entrega. 
Avui ens apleguem aquí perquè 
volem donar gràcies a Déu per 
aquest núvol de testimonis, els 
que coneixem i els que sempre 
passaran desapercebuts. El de 
tanta gent que fa el bé, però que 
la seva mà esquerra ignora el que 
fa la dreta. És el cas, per 

exemple, d’un home de la presó que a la seva cel·la ha demanat que li posin un ancià que 
està pagant ara, a les seves velleses, un delicte i necessita ajuda contínua. El meu amic el 
banya, li fa el llit, li renta la roba i, fins i tot, demana a la seva família que quan li portin alguna 
cosa es recordin del seu company desvalgut, que no té ningú. Persones com aquest home 
podrien estar incloses entre els testimonis de lliurament als altres. 
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Fira d’entitats 
Va ser una interessant mostra de diferents entitats que treballen en el món de la marginació i 
a la qual vam dedicar el temps de descans a mig matí. 
 
Taula rodona 
Tres d’aquestes entitats van presentar la seva feina: Assís, que enguany acaben de fer els 
cinc anys de la seva fundació, Compartir, dedicada al infants, adolescents i joves on 
treballava en ―Maine‖ i Estel Tapia, dedicat especialment a la dona i el seu món laboral. 
Després  de dinar, una visita a l’obra de Gaudí i la seva simbologia teresiana i el Cine Fòrum 
dirigit per Peio Sánchez després de la projecció del film danès Cartas al P. Jacob. 
Una jornada ben plena que ens va aplegar per conviure, compartir i animar-nos mútuament a 
seguir treballant en el món dels exclosos.  
 

Màxim Muñoz: “El reto es cómo ser menos, pero más significativos” 
 

Màxim Muñoz, Presidente de la Unión de 
Religiosos de Cataluña 

JORDI LLISTERRI | Es el nuevo presidente de la 
Unión de Religiosos de Cataluña (URC), 
elegido en marzo por 6.000 representantes. 
Asume el encargo ―en plena continuidad‖ con la 
anterior presidenta, la teresiana Cristina 
Martínez. Màxim Muñoz, extremeño de 52 
años, es provincial de los claretianos de 
Cataluña desde 2004. Doctor en Teología, 
cuando habla de continuidad se refiere a 
fortalecer el trabajo conjunto entre institutos de 

VR y conseguir que su testimonio llegue a más gente. 

Gentilesa de Vida Nueva, nº 2.749  - Publicado el 08.04.2011 
 
Las estadísticas dan pocas alegrías a la VR. ¿Cómo se vive este momento? 
Con realismo, esperanza y autenticidad. Somos conscientes de que estamos en un momento 
difícil, pero también para la Iglesia. Cuando preguntan cómo afrontamos la crisis de 
vocaciones en la VR, respondo que la crisis es a la vocación de cristiano. Hoy es difícil ser 
religioso porque es difícil ser cristiano. Y más difícil es para un estilo de vida que es una 
alternativa muy clara a muchos valores imperantes. La necesidad es profundizar en los 
motivos fundamentales de nuestra vida: la experiencia de Dios y, de la misma manera que en 
toda vida cristiana, la opción por los más necesitados. El sentimiento es que si nosotros 
somos fieles a nuestra opción, vamos sembrando, aun sin saber lo que recogeremos. Quién 
sabe si se está gestando otro tipo de VR. 
 
¿Y de dónde salen las fuerzas? 
Mentiría si dijese que no cuesta. Hay interrogantes sobre el futuro. Pero hay una opción de 
purificación y de confianza en Dios. Lo que nos traiciona es la comparación con el pasado. El 
futuro, al menos en Europa, no es una Iglesia de cristiandad muy numerosa. El reto es cómo 
ser menos pero más significativos, liberándonos de estructuras que ahogan nuestra imagen y 
dificultan transmitir más lo que somos. 
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¿Es estrategia o es algo más profundo? 

Hay una parte de necesidad, pero también de virtud. Un 
ejemplo es el trabajo con los laicos. La necesidad nos ha 
permitido descubrir que hay una llamada evangélica muy 
auténtica que, quizás, había estado ahogada por nuestra 
autosuficiencia. 
 
¿Qué respuesta dan a la secularización? 
La sensibilidad es muy plural, pero, en general, veo una 
aceptación pacífica de la pluralidad, en la cual se debe 
trabajar. No veo posturas intransigentes, sino una actitud 
positiva y de diálogo. En el Evangelio, uno se da cuenta 
de que lo que hace Jesús es ser sensible a la necesidad 
de la persona con la que se encuentra. La estrategia no 
puede ser la confrontación. También creo que lo bueno es 
que se complementen las distintas sensibilidades de la 
Iglesia. Y esto, hoy, es muy difícil porque, a veces, las 
posturas son muy extremas. Un polo nos debe recordar que el Evangelio es levadura en la 
pasta. Pero está bien que otro polo nos diga que el testimonio tiene que ser explícitamente 
evangélico; que, hablando de valores y de humanización, no olvidemos la propuesta explícita 
del Evangelio. Son sensibilidades eclesiales que se deberían complementar. 
 
En Cataluña, un 25 % de los alumnos se escolarizan en centros católicos, la mayoría de 
religiosos con una larga tradición. ¿Para qué sirve esta presencia? 
En esta sociedad plural, la escuela religiosa es un lugar de frontera. Cualquier persona, no 
solo la élite, puede entrar en nuestras escuelas. Encontramos familias con convicciones 
religiosas muy diversas. Esto permite un diálogo con un mundo de valores derivados del 
cristianismo en el que hay un gran entendimiento. Los padres desean que sus hijos estén 
formados en valores como la dignidad de la persona, el respeto a la libertad, la convivencia, la 
solidaridad… Y la formación actual de la escuela cristiana marca un perfil personal muy 
evangélico en sus alumnos. 
Pero el punto delicado, y que a veces se simplifica, es la escuela también como plataforma 
para anunciar a Jesucristo. Esto hay que hacerlo siempre en diálogo. No puedes imponer el 
Evangelio. En este perfil evangelizador hay que encontrar nuevas formas que permitan hacer 
una propuesta más explícita del cristianismo. La división de la escuela para formar en valores, 
y lo explícitamente catequético y evangelizador solo para la parroquia, tal y como está 
configurada la sociedad actual, ya no funciona. Los laicos también tienen que asumir este reto 
dentro de la escuela, asumir que este proyecto de escuela cristiana no es una responsabilidad 
solo de los religiosos. 
 
¿La relación con los obispos es fluida? 
Sí, porque tenemos organismos que la aseguran. Por ejemplo, cada dos años, la junta de la 
URC se reúne con todos los obispos de la Tarraconense y con religiosos vinculados al tema 
del encuentro. El clima es muy positivo y se habla con mucha libertad. Con motivo de los 30 
años, los obispos catalanes hicieron un documento de apoyo a la VR muy positivo. 
 
Relaciones con CONFER 
 
¿Y qué tal las relaciones con CONFER? 
La relación es muy buena. Y se da la circunstancia de que su vicepresidenta es la catalana 
Marga Bofarull. En CONFER se reconoce el buen trabajo de URC y su forma específica de 
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funcionar. El problema no es entre personas. En Cataluña fuimos pioneros en organizarnos 
como unión de religiosos y religiosas, pero después no fue posible canónicamente que 
hubiera más de una confederación de superiores mayores que respondiera más 
adecuadamente a las diversas culturas que hay en España. 
 
Pero muchas congregaciones realizan un proceso de unificación de provincias… 
Se suelen tener en cuenta las características culturales, especialmente del País Vasco y de 
Cataluña, pero la curia siempre se instala en Madrid, con la consecuente centralización. Lo 
que nos preocupa es que desde esta centralización se comprenda que, para trabajar 
pastoralmente, y dar un testimonio cristiano en Cataluña, la fe se tiene que inculturar en la 

tradición de aquí. 
 
El último documento 
de los obispos 
catalanes reivindica 
de nuevo esta 
especificidad de la 
Iglesia en Cataluña. 
¿Esto es meterse en 
política? 
No. Y, a veces, 
cuesta entenderlo. El 
Evangelio está 
llamado a 
inculturarse, a ser 
vivido en una 
determinada cultura y 
en una lengua. En el 
caso de España, esta 
realidad es plural. A 
nivel religioso, lo que 

nos perjudica es trasladar el tema político a esta cuestión, que no lo es. La clave es saber 
cómo el Evangelio arraiga en una cultura o en una tradición. Es un hecho reconocido en la 
Doctrina Social de la Iglesia y avalado por el magisterio de los obispos de Cataluña hace 25 
años, y ahora refirmado. La preocupación debe ser que esta realidad se comprenda y se 
respete, para asegurar un testimonio y una buena práctica pastoral. 
 
¿La paridad en cargos que prevén los estatutos de la URC también es un signo? 
Una de las novedades en la creación de la URC fue que religiosos y religiosas formaran una 
asociación conjunta. Y esta paridad tampoco es representativa, porque las religiosas son un 
75% de la VR. Pero hay un elemento profético que pone de relieve la igual dignidad de 
hombre y mujer. 
 
La presidencia de la URC es un mandato de cuatro años; el del provincial de los 
claretianos, seis… ¿Estos mandatos marcan una forma diferente de trabajar?  
Ponen de relieve que lo que se pide es un servicio. Contrasta con otro tipo de estructuras, 
también a nivel civil, en las que estos cargos se ven como una promoción personal para 
aspirar a otro superior. Aquí, cuando terminas tu mandato, vuelves a ser uno más, porque 
nuestra opción está en función del proyecto común. 
 
En el nº 2.749 de Vida Nueva 
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Reflexions sobre el document Al servei del nostre poble 
 

El G. Lluís Serra, secretari general de l’URC, analitza en la seva 
columna setmanal de Catalunya Cristiana el document dels bisbes 
catalans Al servei del nostre poble. Després de fer un apropament 
cordial al text i de valorar-lo com una gran aportació, ja que ―no es 
pot evangelitzar un poble sense estimar-lo‖ (I), reflexiona sobre la 
manca de referències en el text a la vida consagrada (II). 
 
Al servei del nostre poble (I) 
 

El darrer document de la Conferència Episcopal Tarraconense titulat Al servei del nostre 
poble, publicat en la commemoració dels 25 anys del document Arrels cristianes de 
Catalunya, pretén prosseguir la seva línia argumental a través de «revifar aquestes arrels, i 
d’impulsar noves iniciatives evangelitzadores, amb esperit de servei, per al bé del país, de la 
seva cultura, i sobretot de totes les persones que hi viuen» (21). El canvi massiu dels rostres 
de l’episcopat català pel que fa als autors del primer document va generar dubtes sobre la 
seva capacitat per afrontar el compromís amb el país. Les previsions pessimistes han estat 
desactivades i s’han superat moltes expectatives per un text que no deixa lloc a conjectures. 

No es pot evangelitzar un poble sense estimar-lo. Els bisbes, conscients que l’encarnació 
és el primer pas, escriuen: «Com a pastors de l’Església, manifestem el nostre profund amor 
pel país i ens posem al seu servei perquè sentim la urgència d’anunciar-li la persona de 
Jesucrist i el seu Regne, que són per a nosaltres el tresor més gran que tenim» (4). No dubten 
a afirmar que «els drets propis de Catalunya, així com de tots els pobles de la terra, estan 
fonamentats primàriament en la seva mateixa identitat com a poble» (5). Es desmarquen amb 
clarividència sobre «la forma política concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com 
es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el context europeu actual». No 
és de la seva incumbència i així ho reconeixen. Les aigües corren turbulentes i el marc 
sociopolític condueix al desencís. Per això, aquesta postura no complau a tothom, però la 
considero de gran profunditat evangèlica. 

Aquesta pastoral dels bisbes representa un instrument de diàleg i reflexió. Hi ha dues 
maneres d’invalidar-lo. Primera, una aproximació acrítica que accepta tot el contingut sense 
pensar-lo ni digerir-lo. Se n’aplaudeix els autors sense endinsar-se en l’intercanvi. Sí a tot 
sense cap discriminació. Segona, una aproximació hipercrítica segons la qual res no pot ser 
bo si ve dels bisbes. Sempre hi ha textos alternatius millors, la desqualificació és una constant 
i el prejudici campa al seu aire. No a tot sense cap discriminació. No m’identifico gens amb 
cap de les dues. En un proper article i, com a petita aportació, reflexionaré, des de la comunió 
i el diàleg, sobre un punt que considero una omissió. 

Un dels retrets apareguts a la premsa ha estat «una falta total d’autocrítica». En el número 
22, podem llegir: «Som conscients de les mancances i els errors que, com a membres de 
l’Església, hàgim pogut cometre en un passat més o menys llunyà, i humilment en demanem 
perdó.» No es tracta de convertir l’autocrítica en autopunició, però potser és una exigència a 
la qual se sotmet sempre l’Església, i oblidem que som els membres els responsables de les 
seves llums i les seves ombres i que és la institució que més sovint ha demanat perdó. Altres 
institucions no s’han vist igualment interpel·lades a afrontar les seves pròpies misèries. 

Prefereixo que sigui un bon text que un text perfecte. Un text perfecte no provoca diàleg, 
suscita admiració i aconsegueix assentiment. Un bon text dóna peu a la conversa, a la 
recerca, a la millora, als matisos... Els reptes actuals són ara vigents, no hi són tots i potser 
n’hi poden haver altres de més urgents. Com a punt de partida, em semblen interessants. Una 
llista sempre permet un enunciat nou. La nostra tasca: lectura, reflexió i diàleg. 
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Al servei del nostre poble (i II) 
 

La Conferència Episcopal Tarraconense ha volgut commemorar els 25 anys del document 
Arrels cristianes de Catalunya amb una nova aportació titulada Al servei del nostre poble. En 
l’objectiu específic del nou text, els bisbes han superat moltes expectatives. Es tracta d’un bon 
document que, sens dubte, ha estat acollit de manera diversa, fet que era esperable. 

He realitzat un estudi terminològic del text. A part de partícules gramaticals, Església (41), 
societat (36) i Déu (36) són les tres paraules amb major freqüència. Fe (31), Catalunya (31) i 
vida (29), les tres següents. Jesús, Crist i Jesucrist, juntes aquestes tres variants, adquireixen 
gran rellevància (26). 

En un document de poques 
pàgines, poc més de 7.500 
paraules, no es poden tractar 
tots els temes. Conscient 
d’aquesta realitat i malgrat tot, 
em concentro en una omissió. 
No hi ha cap referència explícita 
a la vida consagrada, a excepció 
d’una al·lusió conjuntural als 
fundadors, citant un text de 
Benet XVI. En el número 16, els 
bisbes valoren i agraeixen «tot 
el que s’està fent des de les 
comunitats parroquials i les 
institucions solidàries, 
especialment des de Càritas i 
altres institucions d’ajuda». En el 
número 22, el darrer del text, es 
tracta de «refermar els nostres llaços fraternals de comunió amb el Senyor, en les nostres 
diòcesis i parròquies, en les nostres comunitats i en les nostres famílies, en les associacions i 
moviments». 

Com explicar aquesta omissió quan la vida consagrada aporta un accent genuí en el 
conjunt eclesial? La vida consagrada està profundament compromesa, des de la fe i la 
vivència de la seva vocació, en el servei dels altres, especialment dels més desfavorits. 
L’estudi Al servei de servir posava de manifest la presència real de la vida religiosa als 
marges de la societat i a la perifèria de les ciutats. Una realitat comprovable i fora de tot dubte. 
D’altra banda, els monestirs simbolitzen el compromís amb el país, un tema central en el 
document, en fer de l’estabilitat en un lloc una opció radical, com es veu a la pel·lícula De 
dioses y hombres. 

Per què, aleshores, aquesta omissió? Hi ha diferents possibilitats. Primera, utilitzar el 
recurs de la inclusió, és a dir, la vida consagrada està inclosa de manera implícita en alguns 
dels termes utilitzats. No sembla gaire evident. Segona, no esmentar-la voluntàriament. Es 
podria considerar com una sanció i un malestar cap a la vida consagrada. No sembla 
plausible. La darrera nota de la Conferència Episcopal Tarraconense, amb motiu dels 30 anys 
de l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya), no permet extreure aquesta conclusió. En ella, 
afirmaven: «Considerem la vida consagrada, de la qual la vida religiosa en forma part, com un 
do preciós per a l’Església.» Les relacions de la vida consagrada amb els bisbes es nodreixen 
de comunió i diàleg. Tercera, concentrar-se de tal manera en la dimensió institucional de 
l’Església que se n’ha oblidat la tonalitat carismàtica i profètica, peculiar de la vida 
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consagrada. En aquest cas, seria una pèrdua de visibilitat dels dons de l’Esperit i un 
minvament en el missatge eclesial. 

La vida consagrada té el seu fonament en Crist i no ha de buscar la seva seguretat en cap 
tipus de reconeixement. La consciència de la seva pròpia feblesa coexisteix amb la fe en la 
missió rebuda. No bufen bons vents en altres llocs, i no ens voldríem veure aquí arrossegats 
per ells. El lema de l’URC, basat en la comunió i el diàleg, continua vigent. 

 

Juan Rubio: “Los movimientos y la comunión eclesial” 
 

Publicado el 07.04.2011 
 
JUAN RUBIO, director de Vida Nueva | La comunión preocupa en la Iglesia. En tiempos 
fuertes de secularismo, urge la comunión interna. En la forma de responder al reto está el 
peligro. No se puede llamar comunión a todo esfuerzo por cerrar filas, ahogando vida, 
escondiendo riqueza. Es un planteamiento bélico de la evangelización. Y algo de esto está 

pasando en una Iglesia que tiene miedo a la 
intemperie. 

Hubo tiempos en los que los ―ejércitos del Papa‖ 
corrían a las fronteras geográficas; después se 
situaron en las ideológicas. Allí estaban, sicut 
acies ordinata, columnas perfectamente 
alineadas. Había que hacer frente al turco, al 
hereje, al bereber, al modernista, al luterano, al 
librepensador… Hoy hay que hacer frente al 
secularismo interno, a la sociedad secularizada, al 
laicismo agresivo, al despotismo ilustrado de la 
Universidad y de la cultura. No hay que dar tregua 

ni cuartel. La guerra está planteada. Las nuevas huestes del Papa son ahora los nuevos 
movimientos que van surgiendo por doquier, nuevos soldados de los Estados Pontificios. 
Cuando se seca la fuente de la imaginación pastoral, muchos obispos prefieren conceder a 
los nuevos movimientos parcelas pastorales que a ellos corresponde articular en la rica 
comunión eclesial. Hace poco preguntaba a un insigne prelado sobre la presencia numerosa 
de un nuevo movimiento en su diócesis. La respuesta fue: ―Es que son los que trabajan‖. 

No me lo puedo creer en boca de un pastor que ha de alentar el trabajo y tomar la batuta para 
que suene la sinfonía pastoral de todos. Ponen a estos nuevos ejércitos a guardar las puertas 
de la ciudad amenazada por el laicismo y se quedan con la ciudad entera, convirtiéndose en 
alguaciles de la ortodoxia. Les dan una mano y se toman el brazo. Los llamaron para una 
charla y les han hecho el discurso pastoral íntegro. Se han apropiado de la catequesis de 
adultos, de los medios de comunicación, de las aulas, de la catequesis, de la Universidad, de 
la formación del clero, de los seminarios y de los centros de formación…, y todo por falta de 
creatividad en los pastores que no han sabido armonizar institución y carisma en un 
ejercicio de sana comunión, pero era lo más cómodo ante el síndrome del erial 
evangelizador. 

Una urgencia de armonía se echa en falta, en bien de la propia comunión. Hay analistas 
eclesiales que dicen que una de las tareas más urgentes del próximo pontífice será la de 
articular el misterio de la comunión ante los nuevos movimientos, sugiriendo, incluso, 
un sínodo que aborde el tema. Son cada vez más fuertes en las curias y dicasterios; en las 
diócesis y organigramas eclesiales. En muchas ocasiones se advierte un camino paralelo, 
nada convergente; una vida cristiana en dos vías, aunque se soslaye con doctrina de 
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comunión. Quien determina la pastoral no es el obispo diocesano, sino el responsable de 
turno del movimiento. 

Han crecido de forma desmesurada y se han ido ofreciendo en muchas ocasiones en lugares 
áridos en los que la responsabilidad de los pastores diocesanos se ha visto desbordada por la 
increencia y por una sociedad para la que no estaban preparados y que pedía tratamientos de 
urgencia. Los movimientos han de ayudar a fecundar a la Iglesia, no a sustituir las labores 
que son responsabilidad de los obispos que, con solicitud pastoral, deben armonizar. 

 

Josep M. Benet Serra, apòstol de les prostitutes 
 
Se celebren els 200 anys del naixement del fundador de la congregació de les Oblates 
del Santíssim Redemptor 
 
Rosa María Jané Chueca, Mataró 

 
 
El 19 de març les germanes Oblates del Santíssim Redemptor van celebrar el bicentenari del 
seu fundador, Josep M. Benet Serra, precisament a la seva ciutat natal: Mataró. Neix el 1810 i 
el 1828 professa com a monjo benedictí. El 1846 se’n va a Austràlia com a missioner i el 1847 
és nomenat bisbe de Port Victòria. El 1860 renuncia al bisbat d’Austràlia i torna a Europa. El 
1862 s’estableix a Madrid i descobreix la realitat de la dona que vol deixar la prostitució. El 
1864 demana la col·laboració d’Antònia d’Oviedo per obrir una casa a Ciempozuelos. El 1870 
finalitza el procés de la fundació de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor i el 1886 
mor a Benicàssim.  

A grans trets aquesta és la vida de Josep M. Benet Serra, que va sembrar una llavor de 
justícia i de compassió que avui conreen les seves filles espirituals. Per celebrar el bicentenari 
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del seu fundador, les germanes oblates es van congregar a Mataró per recordar la seva figura 
amb un acte academicoinstitucional, a l’ajuntament, i una eucaristia d’acció de gràcies, a la 
basílica de Santa Maria. 

El P. Joan Carles Elvira, prior de Montserrat, va presidir la concelebració eucarística, en la 
qual va subratllar el do de la fe: «Quan aquest do és acollit, té la capacitat de transformar 
profundament la vida d’una persona. La fe ens parla d’una trobada, d’una relació. La Bíblia 
està plena de trobades de Déu amb la humanitat.»  

Comentant les lectures, el P. Elvira va posar en relleu que «la fe d’Abraham es troba en 
l’origen de la nostra fe baptismal. Ell emprèn un viatge refiat de la promesa de Déu, creu 
contra tota esperança, es fia incondicionalment del Déu de l’Aliança que compleix les seves 
promeses. La fe de David també sosté la nostra fe baptismal». La celebració va tenir lloc el 19 
de març, festa de Sant Josep, per la qual cosa també la seva figura va centrar part de la seva 
homilia: «Josep ocupa un paper fonamental. Jesús no és obra seva, és l’obra de l’Esperit Sant 
i de Maria. Ell el rep. És el prototip de l’home just, l’accepta, perquè té fe en Déu. Josep havia 
d’estimar molt per reaccionar com ho va fer.» 

Sobre Josep M. Benet Serra va destacar que «de la seva vivència interior sorgia una crida 
inexorable a la missió. A Austràlia va conèixer els goigs i els intensos patiments de la 
propagació de l’Evangeli i les misèries dels mateixos evangelitzadors. Ja a Europa comença 
de nou. Obert a la crida de Déu. I Déu fa un gir radical a la seva vida. L’experiència a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Madrid renova la seva donació total a Déu». 

Referint-se al moment actual, el prior de Montserrat va afegir: «Nosaltres formem part 
d’aquesta història de fe que té tants testimonis. És també l’hora de la fe per a nosaltres. Vida 
de fe que ens exigeix estimar fins a l’extrem, inseparable de l’esperança que ens ve d’un Déu 
a qui podem anomenar Pare i que no ens abandona mai encara que estem molt perduts. No 
depenem de les circumstàncies, depenem de Déu.» Per això, va finalitzar la seva homilia 
expressant un desig molt concret: «Que Josep M. Benet Serra i Antònia d’Oviedo siguin la 
llum que il·lumini el nostre camí, sigui quin sigui.» 
 

M. Luisa del Pozo, superiora general de les Oblates del Santíssim 
Redemptor 

 

«No tenim cap dret de ser mers espectadors de 
situacions de patiment» 
 
Quina va ser la intuïció profètica de Josep M. Benet 
Serra? 
En la trobada que manté a l’hospital de Sant Joan de Déu 
amb les dones que exercien la prostitució a mitjan segle 
XIX a Madrid, deixa que el seu patiment li toqui el cor i 
desperti en ell la compassió i el desig irrompible que es 
faci justícia, tot i que, per la seva condició de bisbe, la 
seva manera d’actuar fos una provocació per a l’època. 
Així inicia una obra que arriba fins avui, perquè va saber 
llegir la realitat amb la intel·ligència de l’evangeli que 
sempre ens posa en una ona més universal i profunda. 
 

Com definiria la seva persona? 
Resulta difícil una valoració objectiva quan hi ha afecte i 

reconeixement per part de qui som continuadores de la seva obra, però el percebo com una 
persona intel·ligent i audaç; somiadora i realista a la vegada, justa i entranyablement 
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compassiva, que qüestiona, i provocador, creatiu i innovador, polèmic per a alguns, d’una 
gran tenacitat i coherència per a altres; Josep M. Benet Serra no va ser indiferent per a ningú, 
sinó que per on va passar hi va deixar empremta. 
 

Com s’està vivint el bicentenari? 
Com una oportunitat per aprofundir en el coneixement que tenim de Josep M. Benet Serra, i 
deixant que sigui ell qui ens parli a través dels seus escrits, per poder comprendre i aprendre 
com va saber situar-se i respondre en la realitat del seu temps, i preguntar-nos si realment les 
nostres pràctiques responen creativament als nous desafiaments que se’ns presenten avui. I 
en l’àmbit social i eclesial, el volem donar a conèixer com un home admirable i polifacètic, que 
va viure la seva vida amb molta intensitat i que va voler servir Déu i la humanitat per sobre de 
tot. Entre altres esdeveniments, enguany hem fet dues publicacions: la biografia Tierra de 
Compasión, escrita pel P. Antonio Bellella (claretià), i una semblança breu, José M. Benito 
Serra, profeta de la justicia y la compasión, escrit per Inmaculada Ruiz de Balugera, oblata del 
Santíssim Redemptor. 
 

Què ens diu el fundador als homes i les dones del segle XXI? 
Que és molt important viure la coherència personal, afrontar reptes vitals i convertir els 
problemes que tenim en oportunitats de creixement com ell va fer. Que no tenim cap dret de 
ser mers espectadors de situacions de patiment i passar-hi de llarg. Que el món no serà 
habitable fins que les persones no visquem la compassió amb els que pateixen i aquest patir 
amb ens portarà a viure la justícia. Compassió i justícia són dos valors inseparables. Però no 
només patir amb, sinó gaudir i alegrar-se amb qui gaudeix... Que ningú no té l’exclusiva de la 
veritat i que cal establir aliances i relacions sinèrgiques, i que la millor manera per a la 
resolució de conflictes en totes les instàncies és el diàleg. Que és possible l’esperança i 
l’alegria encara que ens sembli que tot està perdut. Que només des de la interioritat podem 
fer-nos preguntes de sentit sobre la nostra existència. I a nosaltres, oblates, que la passió per 
Déu i per les dones amb qui compartim la vida són la raó última de les nostres opcions. 
 

Què defineix avui les Oblates del Santíssim Redemptor? 
La nostra condició de dones que hem optat per seguir Jesús en comunitat i viure un 
compromís solidari amb les dones que exerceixen la prostitució i que són víctimes del tràfic de 
blanques per a l’explotació sexual, amb la finalitat de recórrer amb elles un camí en el qual 
mútuament ens alliberem. 
 

Com és possible que actualment hi continuï havent prostitució i tràfic de persones? 
Aquesta resposta és complexa i és un 
dels nostres temes de reflexió. Cal fer 
una nova lectura de la realitat i 
descobrir per què hi ha prostitució avui 
i per què d’aquesta forma. I constatar 
una sèrie de factors estructurals com 
són l’econòmic, sociopolític, ideològic, 
cultural que llancen una majoria 
exclosa, mancada de drets, que viuen 
en situacions de deshumantització 
progressiva i que constitueixen el caldo 
de cultiu per als qui busquen enriquir-
se a costa d’altres persones, en el cas de la prostitució, majoritàriament dones. Una qüestió 
sembla clara. Avui es comercialitza tot i el sexe és una garantia de guanys. Mentre continuem 
declarant fonamental el creixement econòmic i les lleis del mercat (oferta i demanda) per 
sobre del benestar de les persones, estarem abocats a la seva existència i a altres realitats 
d’exclusió. 
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Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció: 

coneixent els orígens de la Congregació 
 

 
El dia 28 de març passat van arribar a Barcelona un grup de Germanes vingudes de l’Amèrica 
Llatina (Argentina, Bolívia i Perú) per conèixer els llocs primigenis de la nostra Congregació, 
fundada a la Garriga (Barcelona) per la nostra Mare Anna Ravell Barrera el 30 d’octubre de 
1859. El mes d’octubre del 2010 va venir un altre grup per rebre la mateixa formació. 
 

En aquest temps de la seva estada entre nosaltres a Catalunya, estan rebent  cursos de 
formació: el primer sobre l’Animació Vocacional impartit pel P. Rafel Gasol, salesià, i el segon 
sobre Fraternitat i Minoritat franciscana, pel P. Josep Manuel Vallejo, caputxí. 
 

Alhora estan fent un estudi detallat dels llocs i l’obra de la Mare Ravell i les seves fundacions 
a Catalunya, partint del llibre sobre la nostra Mare Fundadora que van escriure la Gna. Matilde 
Vázquez i el Dr. Joan Bada i que es titula Ana Ravell i Barrera 1819-1893, Una vida al servicio 
de todos. Això els servirà per nodrir-se millor de les fonts de la Congregació i viure més 
plenament el seu carisma i espiritualitat. 
 

Les fraternitats de Catalunya les hem acollit amb molta joia i hem fet el possible perquè es 
trobessin bé entre nosaltres. Les Germanes sempre són un do de Déu i tenim present el que 
diu Sant Francesc en el seu Testament: I després que el Senyor em va donar germans...  
 

Després de la seva estada a Catalunya, continuaran viatge a Roma i Assís, on, sobretot, 
desitgen nodrir-se i aprofundir en la vida i espiritualitat franciscanes.  
 

Gna. Consol Muñoz Sanjuán 
Franciscana Missionera de la Immaculada Concepció 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Josep Mª Maideu: “Don Bosco a Sabadell” 
 

L’Obra Salesiana de Sabadell té l’origen l’any 1958, quan l’empresari Josep Garcia-Planas va 
voler donar una formació humana, cristiana i professional als seus treballadors, per als quals 
va construir el barri de Nostra Llar, que comptava amb una parròquia i dues escoles —una 
femenina (1959) i una masculina (1961)—, que va confiar, respectivament, a les Filles de 
Maria Auxiliadora i als Salesians, que es van unificar el 1995. Avui, 50 anys després de la 
seva creació, a l’Obra Salesiana de Sabadell col·laboren 171 persones que impulsen una 
escola, dos esplais, una parroquia i una ONGD amb dos cooperants de llarga durada. El P. 

mailto:urc.info@gmail.com
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Josep M. Maideu és el titular de l’Obra dels Salesians de Sabadell i rector de la parròquia de 
Sant Oleguer. 
 
Què ha aportat a la societat, l’obra salesiana? 
Aquests 50 són anys lliurats al jovent i a la gent del barri per part 
de salesianes, de salesians i, darrerament, de molts laics que 
treballen amb il·lusió —estil familiar— per educar aquests joves —
Don Bosco els volia fer bons ciutadans— obrint-los al Déu de 
Jesús —per fer-los també bons cristians. I això, tot i que sempre és 
difícil, va esdevenint possible i real.  
 
Quin valor afegit ofereix el salesià en l’educació dels joves? 
L’Obra Salesiana de Sabadell té dues grans referències: el campanar de l’església, que 
segueix essent far per als qui hi van viure al costat o hi van celebrar algun esdeveniment a la 
parròquia —«sóc antic alumne, em vaig casar aquí, vull batejar el meu fill aquí...»—; i el que 
es va viure a les escoles i als patis, que ha deixat empremta en les vides de milers de joves, 
avui pares o avis. 
 
Com difoneu el carisma de Don Bosco entre els diferents moviments i cases que teniu a 
Sabadell? 
El 2 de març, l’Ajuntament de la ciutat, a petició nostra, va canviar el nom del carrer que hi ha 
davant de la parròquia i que a partir d’ara es diu avinguda de Don Bosco. Tot un signe. Ens 
cal seguir amb l’estil de Don Bosco, home de fe, de l’alegria i dels joves, projectant-nos cap a 
l’esdevenidor i fent que l’escola i la parròquia esdevinguin casa dels joves que saben valorar 
els grans, i casa dels grans que, amb esperit salesià, són conscients que no poden anar 
endavant sense els joves.  

Òscar Bardají i Martín – Full dominical 
 

Cap de setmana contemplatiu d’Aventura a Sant Benet 
 

Caminar. Escoltar. Cercar la pau. Estar en contacte amb el propi cor, amb la natura, amb els 
altres, amb l’Altre. Contemplar. Col laborar. Construir. Descobrir la Saviesa dels cercadors  de 
Déu en les diverses tradicions religioses. Estar atent a les petjades de Déu al nostre cor. Del 
20 al 22 de maig al Monestir de Sant Benet  
 
Us proposem un cap de setmana d’Aventura a Sant 
Benet! L’Aventura de descobrir a través del silenci, de 
l’escolta i la mirada atenta a tot el que passa al nostre 
voltant i en el fons del nostre cor la Bellesa que ens 
envolta i ens habita. Com? 
- Amb espais de temps per a no fer res. 
- Amb temps per escoltar i contemplar. 
- Amb temps per a fer coses: descobrir i construir-nos 
un jardí per a transitar-hi. 
- Amb temps per pregar i compartir la pregària. 
- Amb espais per descobrir com preguen i construeixen el seu ―jardí‖ els cristians i altres 
tradicions religioses. 
- Amb espais per passejar, per rentar plats i per al cinema. 
Cost total: 140€ (Pensió completa de divendres a les 18.00 fins al diumenge a les 17.00, 
activitat i material inclosos). 
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Per a inscriure’s cal abonar l’import, o com a mínim la meitat de l’import, al número de compte 
1491-0001-26-2005141326 especificant ―Cap de Setmana Contemplatiu‖ i el vostre nom i 
cognoms. També cal enviar un correu electrònic a: cgomez37@gmail.com. 
 

Creus de Sant Jordi 2011 
 

El Govern distingeix amb la Creu de Sant Jordi 29 personalitats i 15 
entitats 
• La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una 
persona o una entitat per part de la Generalitat de Catalunya 
• L'acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el dia 27 d'abril al Palau de la 
Generalitat 
 

Maria Dolors Bassols i Teixidor (Banyoles, 1935): Mestra. En reconeixement a la seva 
valuosa trajectòria, posada al servei de la formació i del creixement personal de la infància i 
de la joventut, i dedicada també a la formació de les persones educadores. Cal destacar la 
tasca que ha dut a terme com a presidenta de l’Associació Professional Serveis Educatius de 
Catalunya. 
 

Lluís Duch Álvarez (Barcelona, 1936): Antropòleg i expert en fenomenologia de la religió. 
Monjo del monestir de Montserrat, ha excel·lit singularment en l’estudi dels llenguatges dels 
universos simbòlics i mítics i la seva concreció en la vida quotidiana del nostre temps. 
Professor de teologia i d’antropologia, la seva obra es posa encara més en valor a mesura 
que n’augmenta la projecció internacional. 
 

Col·lectiu de Dones en l’Església: En el vint-i-cinquè aniversari d’un grup de reflexió i 
d’acció que treballa per aconseguir una major presencia de les dones en els òrgans de 
direcció de l’Església Catòlica. Per la importància que aquest objectiu té per a la comunitat 
cristiana, d’acord amb uns valors d’igualtat, fraternitat i justícia que, en la nostra època, són 
àmpliament compartits. 
 

Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat–Vedruna: Per la destacada tasca que, 
des de fa cent vuitanta-cinc anys, realitzen a Catalunya, singularment en el sector educatiu. 
En tot aquest temps, diverses generacions s’han beneficiat de la línia pedagògica de la 
institució —continuadora de l’obra de la religiosa Joaquima de Vedruna— i del seu compromís 
amb les persones. 
 

Lluís Duch, Creu de Sant Jordi 2011, autor de Religió i comunicació 
 

Monjo de Montserrat i autoritat en 
l’antropologia de la religió, Duch 
ha publicat recentment una de les 
seves obres més ambicioses, 
Religió i comunicació 
 
Autor d'una obra extensa —més 
de cinquanta llibres i opuscles i 
uns tres-cents articles i 
col·laboracions en obres 
col·lectives—, Lluís Duch ha 
estudiat els diferents llenguatges 
dels universos simbòlics i mítics i 

la seva concreció en la vida quotidiana dels nostres dies.  
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BARCELONA | Ara.cat - Actualitzada el 12/04/2011 16:59  
 

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat avui la concessió de la Creu de Sant Jordi a 
Lluís Duch. Nascut a Barcelona l'any 1936, Duch és doctor en antropologia i teologia per la 
Universitat de Tübingen i professor emèrit de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
UAB, de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona i de l'Abadia de 
Montserrat. És monjo de Montserrat des de 1961. Ha estudiat els diferents llenguatges dels 
universos simbòlics i mítics i la seva concreció en la vida quotidiana dels nostres dies. S'ha 
interessat des de fa més de trenta anys per la interpretació de les narracions mítiques, atenent 
sobretot al seu impacte en els universos religiosos i polítics. La seva Antropologia de la vida 
quotidiana (en sis volums) té com a referència més important la situació de les transmissions 
efectuades per les estructures d'acollida. Ha traduït al català i al castellà escrits de Luter, 
Müntzer, Silesius, Schleiermacher i Bonhoeffer. És autor de més de 50 llibres i opuscles, i de 
300 articles i col·laboracions en obres col·lectives. 
L'últim llibre de Lluís Duch és Religió i comunicació (Fragmenta, 2010). En aquesta obra, Lluís 
Duch exposa amb rigor i claredat la creixent importància que adquireixen avui els mitjans de 
comunicació com a nova estructura d'acollida, en detriment de les tres estructures d’acollida 
clàssiques (codescendència, coresidència i cotranscendència, és a dir, família, ciutat i religió). 
Explora també el concepte de tradició, la importància del símbol, la diferència entre informació 
i comunicació, la crisi de confiança en les institucions religioses, l'acceleració del tempo vital, 
l'erosió del sagrat i la revolució del creïble. 

Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, valora d’aquesta manera la concessió de la Creu de Sant 
Jordi a Lluís Duch: "Lluís Duch és sens dubte el millor antropòleg de la religió que ha donat 
Catalunya. Autor d’una obra extensa i intensa, era una autèntica anomalia que encara no 
hagués rebut cap mena de reconeixement a Catalunya, quan a Mèxic, per exemple, ja fa 
gairebé tres anys que li va ser dedicada una miscel·lània d’homenatge. Allunyat dels cenacles 
culturals, Duch desenvolupa amb la màxima discreció una tasca intel·lectual ingent. És, com 
tots els grans pensadors, un forjador de llenguatge: estructures d’acollida, emparaulament del 
món, codescendència, coresidència, cotranscendència i comediació són alguns dels termes 
que ha encunyat per donar fe d’una comprensió del món per a l’expressió de la qual els 
termes existents li resultaven insuficients. Duch atresora una erudició impressionant, posada 
al servei de la creació d’una proposta filosòfica, teològica i antropològica d’una gran originalitat 
i ambició". 

 

L’Escola Pia de Catalunya celebra el Capítol Provincial 
 

Tindrà lloc entre el 16 i el 20 d’abril a Barcelona 
Escollirà el nou Provincial i planificarà les línies per als 
propers quatre anys 
 
Barcelona, 13.04.2011/ Entre el 16 i el 20 d’abril, se celebrarà el 
Capítol Provincial 2011, a l’Escola Pia de Sant Antoni. El Capítol, 
que se celebra cada quatre anys, és el màxim òrgan de govern de l’Escola Pia de Catalunya. 
En aquesta ocasió, els laics hi prendran part activa. 
 

El Capítol té tres finalitats principals: l’estudi de la situació actual de l’Escola Pia de Catalunya 
i les seves obres, tenint en compte les relacions —anàlisis— del Pare Provincial i d’altres 
responsables; elecció del Pare Provincial i els seus Assistents, i planificar conjuntament les 
línies de futur de la institució per als propers quatre anys. 
 

Hi participen, per dret, 17 escolapis —Provincial, assistents, viceprovincials i rectors de 
comunitats— i, per elecció, 17 escolapis de vots solemnes.  Enguany també hi participaran 18 
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laics designats pel Provincial amb l’acord de la seva Congregació. Aquests laics, que 
representen els diversos estaments de l’Escola Pia de Catalunya, participaran en el debat al 
voltant de l’anàlisi de la realitat de la institució i votaran les línies de futur. 
 

L’Escola Pia de Catalunya és una institució al servei de la societat que aplega 19 escoles i 
prop de 20.000 alumnes a tot el territori català, així com institucions educatives a Cuba, 
Califòrnia del nord i del sud i Senegal. Obra de Josep de Calassanç, creador de la primera 
escola popular cristiana el 1596, s'establí a Catalunya a partir de 1638, treballant en la tasca 
d’educar infants i joves. Al seu voltant, han crescut entitats d’educació en el lleure (Colònies 
Jordi Turull i Escola Adhara) i iniciatives d’acció social, com les Fundacions Educació Solidària 
i Servei Solidari. Actualment, l’equip de govern de la institució està format pel Pare Provincial, 
Jaume Pallarolas, i els Assistents  Enric Canet, Josep Maria Rierola, Francesc Gutiérrez, i 
Víctor Filella. La Província compta amb la Viceprovíncia de Les Califòrnies i Senegal, així com 
projectes a Cuba.  
 

Ha nascut una nova campana 
 

(Ramon Serra/maristes) A les 8 
del vespre del diumenge 10 
d’abril ha vist la llum del dia la 
nova campana del monestir que 
porta gravat el nom de SANTA 
MARIA DE BELLPUIG. 
 

El procés ha estat laboriós. El 
mestre campaner Abel Portilla 
va preparar el motllo a les seves 
instal·lacions de Cantàbria i el 
va portar a Os de Balaguer per 
fer la fosa. El dijous i el 
divendres 7 i 8 d’abril es va 
dedicar a reparar el forn amb els 
seus ajudants, ja que feia quatre 
anys que no s’utilitzava. El 
dissabte al matí es va enterrar el 
motllo al costat del forn preparat 

per a introduir-hi el bronze. El capvespre del dissabte es van ficar dins el forn 400 kg de 
bronze en lingots. A les 8 del vespre van encendre el forn, que va anar pujant de temperatura 
fins a superar els 1000 graus. A quarts de dotze del vespre tothom era a punt, el mestre 
campaner, el mossèn, les autoritats, el poble, la televisió i el bronze. Mentre el mossèn beneïa 
la fosa, el mestre campaner obria una escletxa al forn i el bronze sortia de les seves entranyes 
com un raig de llum molt lluminós que va baixar per un petit canal i en menys d’un minut va 
omplir el motllo de la nova campana. 
 

Un cop acabada la missa solemne de les 12 del diumenge, tot el poble va estar expectant, 
observant com els operaris desenterraven el gran motllo i el treien del fossar. Ara calia 
esperar unes hores que es refredés abans de treure la part que cobria la nova campana. 
El mateix diumenge, a les 8 del vespre, es va procedir a trencar el motllo que amagava la 
nova campana i per primera vegada la vam poder contemplar com si es tractés d’un 
naixement, doncs, com deia el mestre Abel, fins que no s’obre el motllo no saps com serà ni 
quin pes tindrà o quina nota donarà la nova campana.  
 

http://www.maristes.cat/cat/
http://www.maristes.cat/cat/index.php?option=com_content&view=article&id=58:ha-nascut-una-nova-campana&catid=35:obres-educatives&Itemid=67
http://www.maristes.cat/cat/index.php?option=com_content&view=article&id=58:ha-nascut-una-nova-campana&catid=35:obres-educatives&Itemid=67
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Ara se l’emportaran als tallers de la casa Carvajal d’Alcoletge, amb la qual hem fet el 
contracte de la nova campana, per polir-la, fer-li els anells per aconseguir un to harmoniós i 
posar-li els complements que ens permetin penjar-la al finestral del campanar del monestir on 
tots esperem escoltar el primer repic de la nova campana el dilluns 2 de gener, 195è 
aniversari de la fundació de l’Institut Marista.   
 

IX Jornades de Psicologia i Espiritualitat 
 

Una aproximació científica a l'espiritualitat amb investigacions en curs. Amb aquest objectiu 
l’Institut Universitari de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer celebrarà el proper 
divendres 17 de juny de 2011 les onzenes jornades de Psicologia i Espiritualitat, enguany amb 
el tema L’emergència de l’espiritualitat des de les noves disciplines científiques. Les jornades 
pretenen posar de relleu la importància ―del factor espiritual com a element de construcció de 
la identitat‖, com es diu en el subtítol de les jornades. En aquesta sessió, es presentaran 
també investigacions realitzades recentment o en curs relacionades amb la qüestió de 
l’espiritualitat, sempre des d’una perspectiva científica.  
 
FVB, 13 abr. 11 – Flama.info 
 
Les jornades es presenten des d’una 
perspectiva interdisciplinària, amb uns 
convidats de primer ordre. En primer 
lloc, el Dr. Ramon Pascual, catedràtic 
de física de la UAB i president de la 
comissió executiva de CELLS 
responsable de la Construcció i 
Explotació del Sincrotró Alba abordarà 
la qüestió de Les aportacions de la 
física en la reformulació d'una 
concepció espiritual de la realitat. Ho 
farà a través d’un diàleg amb el Dr. Santiago Ramentol, professor de comunicació científica a 
la UAB, conseller-secretari del Consell Audiovisual de Catalunya i autor del llibre Déu és 
raonable (2004).  
 
Des de les aportacions recents de la Neurociència, el catedràtic en antropologia biològica de 
la UAB Dr. Ramon Maria Nogués abordarà la qüestió del Cervell humà i transcendència. 
Aquestes intervencions seran confrontades en un diàleg amb el Dr. Jaume Aguilar. Psiquiatra 
i psicoanalista i el Dr. Víctor Hernández, psiquiatra i psicoanalista (FVB).  
 
Les jornades compten també amb la presència del catedràtic de Psiquiatria i Medecina Legal 
UAB i Cap del Servei de Psiquiatria Hospital Vall d’Hebrón, el Dr. Miguel Casas Brugué, autor 
de més de 125 articles en revistes científiques de primer ordre internacional i membre del 
Patronat de la FVB, que parlarà de la importància que ha cobrat l’espiritualitat en les 
investigacions psiquiàtriques, especialment en els països anglosaxons, importància que en el 
nostre país a penes s’ha posat de relleu. El Dr. Casas parlarà d’Espiritualitat i salut mental: 
una visió des de la psiquiatria, en diàleg amb el psiquiatra i psioterapeuta Dr. Jordi Font, autor 
d’un dels llibres que s’ha convertit en clàssic en tota la literatura dedicada a psicologia de 
l’espiritualitat: Religió, psicopatologia i salut mental: introducció a la psicologia de les 
experiències religioses i de les creences.  
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La presència d’un dels teòrics més destacats de l’escena internacional en l’àmbit de la 
psicoanàlisi i les seves relacions amb la neurociència és un dels altres elements a destacar de 
les jornades, es tracta del Dr. Joan Coderch, amb una ponència dedicada a psicoanàlisi i 
espiritualitat. El Dr. Joan Coderch, Dr. en Medecina, psiquiatra, psicoanalista, autor de llibres 
que ja són clàssics com Psiquiatría Dinámica, (1975.2011), Pluralidad y Diálogo en 
Psicoanálisis (2006) o La práctica de la psicoterapia relacional (2010), entre d’altres.  
 
Però, a més del vessant teòric, les jornades de Psicologia i Espiritualitat pretenen mostrar 
diferents recerques que s’estan duent a terme amb relació al paper que l’espiritualitat té en la 
construcció de la identitat. En aquest sentit es presentaran les recerques: ETTY HILLESUM: 
UNA IDENTITAT EVOLUTIVA, dins del projecte Més enllà de les identitats, realitzat per 
l’Associació Internacional d’Estudis MedicoPsicològics i Religiosos (AIEMPR), a càrrec de la 
professora i psicologa Maite Valls, de la Fundació Vidal i Barraquer.  
 
El Dr. Victor Hernández, psiquiatra, psicoanalista, de la Fundació Vidal i Barraquer, juntament 
amb el psicòleg Enrique Sagnier, presentaran la investigació centrada en l’evolució de Sant 
Agustí, amb la recerca INTERIORITAT I ESPIRITUALITAT EN SANT AGUSTÍ.  
 
La professora Asun Puche, de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport 
Blanquerna. Universitat Ramon Llull, presentarà una investigació en curs, MADURACIÓ 
PSICOLÓGICA I MADURACIÓ ESPIRITUAL A PARTIR DELS EXERCICIS DE SANT 
IGNASI. En la recerca es posa de relleu la convergència entre espiritualitat i psicologia.  
 
I en quart lloc es presenta l’ESTUDI TRANSCULTURAL DE L'ESPIRITUALITAT, LA RELIGIÓ, 
I LES CREENCES PERSONALS COM A COMPONENTS DE LA QUALITAT DE VIDA, a 
càrrec de la Dra. Ramona Lucas. Coordinadora del Grup WHOQOL SRPB convocat per 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS).  
 
Les jornades es realitzaran el divendres 17 de juny a la seu de la Fundació Vidal i Barraquer, 
C/ Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona (Plaça Bonanova). Per a més 
informació o inscripcions a les jornades, es pot fer a través del correu electrònic 
docencia@fvb.cat o trucant al telèfon 93 434 00 01.  
  

Racó de lectura 
 

► Documents d’Església, núm. 980. Educar a la vida bona de l’Evangeli. Orientacions de 
l’episcopal italià per al decenni 2010-2020. 
 

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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