
    

Josep Peñarroya Artola, nou prior al Monestir de Santa Maria de Solius 
 

El dissabte passat 21 de maig de 2011 ha estat escollit Prior de la 
comunitat el P. Josep Peñarroya Artola en substitució del P. Enric 
Benito. 
El P. Josep Peñarroya Artola va néixer a Forcall (Ports de 
Morella) el 1952, des dels tres anys (1955) va viure a Sant Celoni 
(Vallès Oriental). Va ingressar al Seminari Menor de Barcelona el 
1964. 
El P. Josep Peñarroya va entrar al Monestir de Santa Maria de 
Solius el 1976, on ha exercit els càrrecs de bibliotecari i cuiner. 
Des del diumenge passat, a l'edat 58 anys, és el Prior d'aquesta 
comunitat. 
La comunitat de Solius (Santa Cristina d'Aro) està formada per 
nou monjos entre 36 i 90 anys. 
 

130è aniversari de les Germanes Hospitalàries 

Les Germanes Hospitalàries celebren el 130è d’aniversari de congregació el 31 de maig. Des 
dels inicis de la congregació venera d’una manera especial la Verge Maria sota l’advocació de 
Nostra Senyora del Sagrat Cor de Jesús, la festa de la qual coincideix amb aquesta data. 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 26 de maig de 2011                                                                    ANY IV. núm.    
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Sant Benet Menni (fundador) va tenir la profunda convicció que la 
Santíssima Verge va intervenir decisivament en la seva fundació. 
―Ens ha tingut i ens continua tenint sempre sota la seva 
felicíssima empara” (carta s.B.M.136).  
Coincidint aquesta celebració amb l’Any Europeu del Voluntariat, 
destaquem la figura de sant Benet Menni com a voluntari de Creu 
Roja durant les guerres carlistes del nord d’Espanya, anys 1872-
1876, ens va deixar en herència el servei als malalts transmietent 
la misericòrdia del Pare. “Va ser incansable en el seu esforç per 
seguir les petjades de Crist Bon Samarità‖. (Homilia de Joan Pau 
II, 1985) 
La missió de les Germanes Hospitalàries és la d’acollir, assistir i 
cuidar de manera especialitzada les persones amb malaltia 
mental, amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial, en risc o 
situació d’exclusió sense distinció de raça, gènere, religió, 
ideologia o classe social, des d’una visió humanista i cristiana de 
la persona considerada en la seva unitat i dignitat inviolables. 
Estem presents a vint-i-cinc països de quatre continents: Europa, 
Àfrica, Àsia, Amèrica. La Província Canònica de Barcelona ha 
tingut un paper important per la seva trajectòria socioassistencial i per reflectir el carisma 
hospitalari. Destaquem que Catalunya és el lloc on sant Benet Menni va iniciar la seva missió 
de restaurador de l’Orde Hospitalari de sant Joan de Déu i fundador de la Congregació de 
Germanes Hospitalàries. El 1888 va fundar l’Hospital Asil Sant Rafael a Les Corts Catalanes, 
avui al passeig Vall d’Hebron. 
 

1.217 religioses i 7.656 
col·laboradors seglars fan possible 
la implantació i desenvolupament de la 
missió apostòlica de la Congregació 
en tots aquests països, proporcionant 
als malalts i persones acollides als 
diferents centres una oferta de salut 
integral que inclou els aspectes físics, 
psíquics, socials i espirituals, amb un 
caràcter eminentment humanitzador, 
amb qualitat de tracte i respecte als 
drets de la persona. 

 

Psiquiatria intrahospitalària: 60 centres (8.702 places) 

Psiquiatria extrahospitalària: 110 centres (8.500 places) 

Psicogeriatria: 18 centres (863 places) 

Hospitals generals: 6 centres (425 places) 

Disminuïts psíquics: 13 centres (1.457 places) 

Dany cerebral: 3 centres (90 places) 

 



3 

 

 

La congregació de Germanes Hospitalàries realitza un esforç formatiu i inverteix en recursos 
en potenciar l’actualització dels seus professionals. Us convidem  a participar en algunes de 
les activitats: 

 
10:00 h.  Introducció:  
  El respecte als drets de la persona que no pot protegir-los.  
  Dr. José A. Larraz. Psiquiatre. Director Mèdic. Sagrat Cor, SSM.  
10:15 h.  Taula rodona:  
  EL PACIENT AMB DEMÈNCIA COM A PERSONA SUBJECTE DE DRETS.  
 Moderador: Sr. Miguel Ruiz. Psicòleg clínic. Secretari del CEA de Sagrat Cor, 

SSM.  
1. El respecte a l’autonomia.  
Dr. Carles Franquelo. Psiquiatre. Coordinador CSMA i HDSS Sant Feliu de 
Llobregat. Sagrat Cor, SSM.  
2. Una bona relació assistencial versus maltractament i abús.  
Sra. Isabel Moriana. DUI. Hospital de Dia Sociosanitari. Sant Feliu de 
Llobregat.  
3. Les mesures de contenció i restricció del pacient amb demència.  
Sra. Miriam Giménez. DUI. Àrea d’Hospitalització Sociosanitària. Sagrat 
Cor, SSM.  
4. La investigació en pacients amb demència.  
Dr. Manel Sánchez. Psiquiatre. Coordinador Àrea Sociosanitària. Sagrat 
Cor, SSM  

11:30 h  Pausa - cafè  
12:00 h.  Projecció del documental:  
  “Bicicleta, cullera, poma”. Dirigida per Carles Bosch.  
14:00 h.  Clausura  
 
ASSISTÈNCIA LLIURE  No és necessària inscripció  
Organitza: COMITÈ D’ÈTICA ASSISTENCIAL 
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FADO & PSIQUIATRIA 
Psicopatología de la SAUDADE 
 
El dia 16 de juny a les 12 h, es celebrarà al Saló d’Actes del Centre 
Cultural de Martorell  ―Joan Cererols‖ (plaça de les Cultures, s/n) un 
acte commemoratiu del 48è aniversari de la fundació del Sagrat Cor 
Serveis de Salut Mental, Institució creada per la congregació de les 
Germanes Hospitalàries el 1963. 
 
L’acte consistirà en una aproximació cultural al Fado i  
Psicopatología de la Saudade i en una posterior representació  
teatral d’un cas clínic “Fado porque me faltan sus ojos‖. 
L’assistència a l’acte és gratuïta. 
 

El Monestir Cistercenc de Santa Maria de Solius 
 

El Monestir Cistercenc de Santa Maria de Solius va ser fundat el dia 21 de gener de 1967, 
després del Concili Vaticà II, per un petit grup de monjos provinents del Monestir de Poblet, en 
el senzill i tranquil llogarret de Solius, parròquia rural de la diòcesi de Girona, en el municipi de 
Santa Cristina d’Aro (Costa Brava). 

Seguint la Regla de sant Benet, es dediquen enterament a l’oració i al treball, vivint en 
comunitat i acollint en la seva hostatgeria, per a homes, aquelles persones que desitgen 
compartir llur vida espiritual, en recés, per pocs 
dies (prèvia sol·licitud), prop del Cel per a la 
recerca de Déu, de manera fraternal i sòbria, i 
en plena naturalesa. Les pregàries litúrgiques de 
la comunitat són públiques. 

El Monestir de Solius forma part de la 
Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó 
(fundada l’any 1616), juntament amb l’abadia de 
Poblet i els monestirs femenins de Vallbona de 
les Monges i Valldonzella (Barcelona). 

L’Orde de Cister s’origina a partir del monestir 
de Cîteaux (1098), a la Borgonya, que té per 
fundadors els seus tres primers abats, sant 
Robert, també abat de Molesme, sant Alberic, i sant Esteve Harding, impulsats a fundar-lo 
pel desig de viure fidelment la Regla de sant Benet (s.VI). Sens dubte la figura més famosa 
dels cistercencs és sant Bernat (1090-1153), abat de Claravall (Clairvaux) i doctor de 
l'Església. Des del Capítol General celebrat el setembre del 2010, l'Abat General de l'Orde 
Cistercenc (O. Cist.) és el P. Mauro Giuseppe Lepori, que va ser elegit per a aquest càrrec 
essent abat del Monestir d'Hauterive (Suïssa). 
  

   Entitats Socials d’Església 
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Reunió el divendres 27 de maig, a les 18 h, al Centre d’Estudis Pastorals (C/ Rivadeneyra, 6, 
3r) per valorar la jornada i donar els primers passos per constituir el “Seminari 
Permanent d’Entitats Socials d’Església”. 

 
L’ordre del dia previst és: 
1. Valoració de la Jornada d’Entitats Socials d’Església del 12-3 i de les conclusions 

(s’acompanyen). 

2. Consideració de la proposta de creació d’un ―Seminari d’Entitats Socials d’Església‖ i 

explicació de les característiques. 

3. Manifestació per escrit de les entitats per formar-ne part. 

4. Composició d’una primera Junta per impulsar un pla de treball i el funcionament 

operatiu del Seminari. 

De manera orientativa, les entitats que proposem que formin part del seminari haurien 
de ser no tant cada servei o equipament, sinó les institucions que apleguen aquestes 
realitats.  
Confirmeu la vostra assistència al correu mangueira@peretarres.org 
Amb l’esperança i l’amor del Crist Ressuscitat, rebeu una cordial salutació. 
 
Paco Estellés, Manuel Lecha, Rafa Ruiz de Gauna 
 

L’Estat espanyol és el territori amb més missioners del món 
 

El nou director estatal d'Obres Missionals Pontifícies (OMP), Anastasio Gil, diu que res ha 
canviat amb el seu nomenament, ―les coses van bé‖, però s'ha proposat reforçar la relació 
personal i directa amb els missioners i amb les delegacions diocesanes missioneres. L'Estat 
espanyol és el territori amb més missioners del món: 14.000. 

Religión Confidencial, 24 mai. 11 

Durant els últims deu anys, Anastasio Gil ha estat un gran 
col·laborador del seu antecessor en el càrrec, Francisco 
Pérez, arquebisbe de Pamplona. Les Obres Missionals 
Pontifícies (OMP) és una institució de l'Església universal i de 
cada diòcesi que dóna suport a l'activitat missionera de les 
regions i àmbits no cristians, encoratja la consciència 
missionera dels fidels i ajuda a la primera evangelització.  

El nou director estatal d'OMP, Anastasio Gil, explica que les 
seves prioritats són: ―En primer lloc, cuidar més la relació amb 
cadascun dels missioners: acompanyar-los, ajudar-los. En 
segon lloc, vull recórrer tot l'Estat per reforçar la bona sintonia que hi ha amb els bisbes i amb 
les delegacions diocesanes missioneres. I, en tercer lloc, vull expressar per carta el meu 
agraïment a tots els col·laboradors que ens ajuden amb els seus sacrificis i donatius‖. Gil 
assegura que tots els dies ofereix la missa per als col·laboradors d’OMP.  

Aquest sacerdot de Segòvia de 65 anys comenta que Madrid és la ciutat de l'Estat que més 
missioners aporta en termes absoluts, Palència ho és en termes relatius, i Pamplona, la que 
més missioners nadius aporta.  

mailto:mangueira@peretarres.org
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Pel que fa a la Jornada Mundial de la Joventut, Gil considera molt importants els actes 
culturals previs a l'arribada del Papa Benet XVI. ―A través d'aquests actes es podrà realitzar 
una tasca missionera, suscitar interès i desitjos de canviar en la manera de fer dels joves. Així 
estaran millor preparats per escoltar les paraules dels bisbes i, per descomptat, del Sant 
Pare‖.  

D'altra banda, el director d'OMP explica també que ―una comunitat cristiana, si no és 
missionera, no és comunitat ni tampoc és cristiana. Per això, hem de convèncer tots els 
cristians que són missioners. En la societat actual, és imprescindible una tasca missionera 
prèvia a la catequesi‖.  

La Jornada de Vocacions Nadiues es va celebrar el 8 de maig, però aquesta campanya 
s'allarga fins al mes de juny. OMP demana ajudes per pagar beques a seminaristes, novicis i 
novícies de territoris de missió. Anastasio Gil assenyala que l'any passat l'Estat va recaptar 
prop de dos milions d'euros, sent el segon país que més va ajudar després d'Estats Units. ―La 
xifra d'aquest any encara no la sabem. Però el nostre suport més gran són els més de mil 
monestirs de vida contemplativa que preguen per aquesta campanya‖.  

El responsable d'OMP afirma també que ―en una societat secularitzada, sembla que obrir un 
pou en un país en vies de desenvolupament val més que evangelitzar. Però la realitat és que 
el missioner s'ocupa del desenvolupament integral de les persones. La col·laboració 
missionera arrenca de la fe, no és una cooperació puntual davant una catàstrofe. Els 
missioners es queden allà. A més, Jesucrist és la màxima felicitat que podem oferir‖.  
 
Del 24 al 26 de maig se celebra a Alcalá de Henares l'assemblea estatal dels directors 
diocesans d'Obres Missionals Pontifícies. Entre altres apartats, servirà per presentar el llibre 
―L'Església en el món‖ (editat per BAC), que conté les exhortacions apostòliques postsinodals 
de Joan Pau II sobre els cinc continents. Anastasio Gil ha posat els seus cinc anys de mandat 
sota la protecció del beat Joan Pau II. 
 

Indignació 
 

Aquest article de Lluís Serra, publicat ara a Catalunya Cristiana, va ser escrit dies abans que 
es produïssin les concentracions a diverses ciutats i que se celebressin les eleccions. Es 
tractava d’una reflexió a partir del llibre de Stéphane Hessel. Els nous fets recents mereixen 
altres análisis aprofundides, per aquest motiu publiquem l’article de José Cristo Rey García 
Paredes en l’apartat següent. 
 
Stéphane Hessel ha publicat un llibre: Indigneu-vos! Un al·legat contra la indiferència i a favor 
de la insurrecció pacífica. Un èxit de vendes. El seu autor és un berlinès de 93 anys que va 
militar a la Resistència i que va formar part de l’equip redactor de la Declaració Universal dels 
Drets Humans. Concep aquestes pàgines com un testament, perquè «el final no queda lluny». 
Al capítol sobre «la indiferència: la pitjor de les actituds», conclou la seva argumentació 
d’aquesta manera: «Als joves, els dic: mireu al voltant vostre, hi trobareu els fets que 
justifiquin la vostra indignació —el tracte als immigrants, als sense papers, als gitanos—. Hi 
trobareu situacions que us duran a emprendre una acció ciutadana forta. Busqueu i trobareu!» 
La seva indignació s’expressa des de la no-violència, com a camí que hem d’aprendre a 
seguir. 
 
Jordi Pujol, a l’editorial de l’11 de maig, va escriure a propòsit d’aquest llibre: «Indigneu-vos! I 
què més?» Als motius d’indignació suggerits per Hessel, afegeix «altre motiu d’indignació —
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per a joves i grans— que és la situació política, financera i de reconeixement identitari en què 
es troba Catalunya després de tota la batalla de l’Estatut i, sobretot, de la sentència del 
Tribunal Constitucional». Cadascun pot fer la seva llista. Denuncia que només amb indignació, 
sense el compromís i l’esforç, no anem enlloc. Ens aboquem a un carreró sense sortida. 
 

Això no obstant, hi ha tres punts que 
m’agradaria afegir tant al llibre com als 
comentaris que sobre ell s’han fet. 
Primer, no puc reduir la meva indignació 
contra qualsevol cosa sense incloure-
m’hi jo. En quina mesura contribueixo 
amb la meva vida a alimentar els motius 
del que m’indigna? M’indignen els 
polítics corruptes, els empresaris 
corruptes, els sindicalistes corruptes, els 
periodistes corruptes… M’indigno així 
contra la corrupció que hi ha en mi? No 
es tracta de desactivar el compromís del 
canvi social, sinó de fer-lo sorgir del 
canvi personal, sense el qual caiem en 
la hipocresia i la incoherència. Si jo 
només m’indigno per coses que hi ha 
fora meu, en estar el problema a fora, 
també ho estarà la seva solució. He 
d’aprendre a indignar-me per alguna 
cosa de dintre. Un dia de partit de futbol 
pujant entre una marea humana per les 
escales del metro de Collblanc cap al 
carrer un parell de joves comentaven 
que l’Església podia vendre el Vaticà per 
donar els diners als pobres. Vaig ficar-
me a la conversa amb una pregunta: 
«Què us sembla si venem el Camp Nou 
i donem els diners als pobres?» Com 

que anaven a l’estadi de futbol i ho consideraven com una cosa seva, el plantejament es va 
ensorrar. Tothom és solidari amb els diners dels altres. Aquest és un punt que considero 
absent al llibre de Hessel. A Catalunya sabem que no tots els qui estaven en contra de la 
dictadura de Franco eren demòcrates. N’hi havia que volien substituir una dictadura de dretes 
per una altra d’esquerres. No totes les persones indignades ho eren pels mateixos motius. 
 
Segon, es pot fomentar la indignació per explotar-la a favor d’interessos inconfessables. Es 
tracta de la manipulació social, basada en la mentida, la distorsió, l’engany, la tergiversació 
mediàtica… Alguns que abans van buidar les arques comunes s’han volgut lucrar amb 
l’oposició a les retallades socials explotant la indignació del col·lectiu. 
 
Tercer, els qui tenen comportaments indignants que fan mal als altres haurien de fer un 

autèntic examen de consciència, amb propòsit d’esmena. 

 
Lluís Serra Llansana, Catalunya Cristiana, 22 de maig de 2011 
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José Cristo Rey García Paredes: “¡Indignación!” 
 

¡Indignación! 
¡Indignación! He aquí una palabra que no es políticamente correcta, en la sociedad y también 
en la Iglesia. Se nos ha enseñado a dejar de lado todo tipo de indignación. Se nos ha pedido, 
en no pocas ocasiones, la resignación y la obediencia. Pero ¿indignarse? Sin embargo, 
nuestra tradición cristiana ha contado con la indignación en no pocas ocasiones: la 
indignación de Moisés, la indignación del pueblo, la indignación de los profetas, la indignación 
del mismo Jesús en el Templo, y del mismo Dios cuando su pueblo es infiel a la Alianza. 
Hoy tenemos gente antisistema que manifiesta su indignación. La profecía laica de los 
contestatarios nos trae mensajes que deberíamos escuchar. La indignación ha entrado en una 
guerra de interpretaciones: unos creen que se debe a A y otros que se debe a B. Pero ¿quién 
sabe si en lo que hay detrás-detrás… hay algo que viene del Espíritu? 
 
El fenómeno 

El fenómeno político al que en estos días estamos asistiendo merece una reflexión y no debe 
ser inmediatamente desechado. 
Se trata de la ―manifestación de indignados” que reúne a varios miles de personas en toda 
España: intentan representan a miles de ―desempleados, mal remunerados, subcontratados 
en precario, hipotecados‖  a jóvenes y mayores antisistema. Exigen ―un cambio de rumbo y un 
futuro digno‖ y protestan contra las ―reformas antisociales‖ que solo benefician a los 
poderosos; se niegan a ser ―mercancía en manos de políticos o de banqueros‖. 
La gran convocatoria se hace a través de 
las ―redes sociales‖ en Internet. Es decir, 
utilizan las posibilidades de las nuevas 
tecnologías para la inter-comunicacion y 
movilización. Ahora han decidido 
aparecer públicamente en las calles y 
plazas. 
Donde se renuncia a los controles 
internos y se defiende una democracia 
real, es fácil que se hagan presentes 
grupos o personas que con su conducta 
niegan aquella democracia que 
defienden y traten de utilizar esta 
plataforma para reconducir todo a sus 
propios intereses partidistas, excluyendo 
a los que no comparten su visión. 
Los indignados constituyen un grupo completo e inter-: ―Unos nos consideramos más 
progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías 
bien definidas, otros nos consideramos apolíticos. Pero todos estamos preocupados e 
indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por 
la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros…‖. 
 
La “indignación” 

He aquí una palabra llena de significación: in-digno es aquello a lo que no se le reconoce su 
dignidad. In-dignado es aquel ser humano que se siente despreciado, marginado, desplazado, 
desatendido… La indignación surge cuando uno toma conciencia de su dignidad y constata 
cómo esa dignidad es pisoteada, despreciada, dejada de lado. 
Indignarse es una auténtica reacción ética. Es una señal de alarma que indica la inhumanidad 
de algo que está aconteciendo. La indignación tiene mucho que ver con la ―ira de Dios‖ de la 
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que tanto nos habla la Biblia: cuando Dios no ve respetado su honor, su dignidad, Dios se 
indigna. Dios quiere que sea santificado su nombre. Lo mismo ocurre al ser humano cuando 
no son reconocidos sus derechos y cuando se siente tratado como ―mercancía‖. 
En la medida en que crezcamos en conciencia de nuestra dignidad como seres humanos, 
como imágenes y semejanzas de Dios, en esa misma medida nuestra indignación crecerá 
ante los desprecios de la dignidad humana en otros o en nosotros. 
Las nuevas tecnologías nos están permitiendo crear redes sociales a través de las cuales 
podemos expresar nuestra indignación y unirnos a otros que expresan la suya. Las redes se 
están convirtiendo en amenazas a sistemas que se creían demasiado protegidos contra toda 
forma de desacuerdo o crítica. Las redes son medios de comunicación todavía no demasiado 
controlados que pueden hacer surgir inquietudes, alternativas. 
 
Antisistema y nuevo paradigma 

Cuando la indignación crece y surge desde 
diversos frentes algo quiere decir que la 
sociedad o la iglesia requieren un cambio a 
fondo. La teoría social nos habla de épocas 
en las cuales surge un nuevo paradigma, un 
nuevo esquema para entender la realidad. 
Ser antisistema es el primer paso para 
declarar al sistema imperante obsoleto e 
incapaz de servir a la sociedad. Los 
antisistema no creen en los partidos 
políticos, en las reparticiones del poder, en 
los sistemas económicos imperantes, en la 
cultura que a través de ellos se transmite. 
La misma contestación antisistema contiene 
probablemente los gérmenes de un nuevo 
paradigma que se irá poco a poco 

estableciendo. Comienza así la jubilación de la progresía congelada y del tradicionalismo 
obstinado. Se quieren abrir paso nuevas generaciones, minoritarias en sociedades 
envejecidas, que traen el frescor del Espíritu a la sociedad y a la Iglesia.  Hay que ser sabios 
para entender que hay que dar paso a lo nuevo, a lo joven, a las ideas que hasta ahora no se 
han puesto en práctica, a los sueños que todavía no se han hecho realidad. 
Podemos pedirle a ese personaje simbólico que llamamos ―policía‖ que disperse toda 
manifestación de indignados, pero de poco servirá. Hoy existen redes que transmiten la 
indignación, que dan voz a los sin voz, que hasta ahora superan todos los controles. 
 
Crisis de liderazgo 

He visitado la Puerta del Sol. Al contemplar a quienes allí están reunidos, acampados, evoqué 
el espectáculo de miles de personas en torno a Jesús en el desierto que estaban como 
―ovejas sin pastor‖. Hay en nuestra sociedad un anhelo muy profundo de un nuevo tipo de 
liderazgo, de gobernanza. Necesitamos otro tipo de gobierno. 
Y yo me pregunto si no será el mismo Dios quien se expresa a través de tanta indignación 
como puebla el planeta, si no será el mismo Espíritu el que empuja nuestra historia para que 
emerja un nuevo paradigma, un sistema más dignificador, porque él nos creó a todos con una 
dignidad inmensa: ―lo hiciste poco interior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad‖. 
  
Domingo 22 de mayo del 2011 
Extraído de "Ecología del Espíritu" 
 

http://www.xtorey.es/?p=1240
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L’Escola Cintra informa 
 

La jornada 
Va ser una jornada viscuda amb molta il·lusió 
per part de tots, professors, voluntaris i 
alumnes. Cada una de les aules presentava 
diferents activitats que es fan a l’Escola. 
Alguns dels alumnes estaven a l’entrada per 
rebre els visitants i acompanyar-los en el 
recorregut. 
A les aules respectives eren els mateixos 
alumnes els qui explicaven l’activitat. I la 
veritat és que ho van fer molt bé. Els visitants 
contemplaven els treballs i feien preguntes al 
respecte. 
Els alumnes de quart d’ESO havien fet al 

taller de cuina unes pastes i truites amb les quals invitaven els visitants, que restaven molt 
agraïts pel tracte que els donaven. Les parets de tota l’escola estaven guarnides amb els 
treballs de dibuix i altres manifestacions de les seves feines que tots podíem observar. 
Potser l’atractiu fonamental de la jornada va ser el vídeo elaborat pels professors i presentat 
per l’Anna Mascaró que recollia una sèrie de vivències de l’escola. Presentava el Projecte el 
nostre estimat i enyorat Joan Lluís Casanovas. Els missatges d’alumnes, exalumnes i 
professors amb què acabava el vídeo van ser també molt emotius i van arrencar llàgrimes de 
més d’un dels espectadors, que anaven passant en grups de quinze o vint, ja que no cabien 
més a l’aula. Una de les coses que més ens va emocionar a tots va ser la quantitat 
d’exalumnes que ens van visitar, recordant el seu col·le amb molta estimació i admirant les 
noves instal ·lacions. Alguns d’aquests alumnes venien ja amb els seus fills i no deixaven de 
recordar moltes coses viscudes a Cintra. 

 
Un nou premi a Cintra 

El premi de SEBAP (Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País) 
va ser atorgat a Cintra, per la seva tasca realitzada a favor del jovent en 
el món de l’educació. I li va ser lliurat al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona el dia 16 de març de 2011. 
  
Cristina Martínez, titular de Cintra 
Ja coneixia molt la nostra escola Cintra perquè durant molts anys ha 
estat la presidenta de l’Associació i 
havia tingut ocasió de visitar 
l’Escola i de conèixer tot el 

professorat i els alumnes. 
 
Sortida a la neu 
El dia 16 de febrer van fer la sortida trimestral tota 
l'escola i van baixar amb Tobbies i trineus a l'estació de 
Port del Comte. Una jornada plena de sorpreses que va 
fer gaudir a tots d’un dia esplèndid a la neu. 
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Guillermo José Chaminade, misionero en un tiempo nuevo 
 

Vida Nueva ha dedicat el ―Pliego‖del núm. 2.748, del 2 al 8 d’abril de 2011, a ―Guillermo José 
Chaminade, misionero en un tiempo nuevo‖ 

JOSÉ MARÍA ARNAIZ, SM | La celebración de los 250 años de 
presencia y de acción significativa en la Iglesia y en la sociedad del 
P. Guillermo José Chaminade (1761-1850), fundador de la Familia 
Marianista, llega en un momento oportuno de la historia de los 
marianistas. Oportuno para iniciar un período de revitalización. Así 
será si acertamos a volver al corazón de nuestro carisma y entrar 
en el espíritu que nos dio el ser y que Chaminade nos dejó. Por lo 
mismo, estamos invitados a vivir este acontecimiento con memoria 
purificada y agradecida, y con una fe que actúa por la caridad y 
consolida una esperanza que nos permite lanzarnos animosos 
hacia el futuro. Nos toca retomar lo vital de nuestra fundación 
marianista y situarlo en el contexto de hoy. 

Sis Dies Diferents guanya el Premi Jaume Ciurana amb un projecte de 
neteja de l'ermita de Sant Aleix i dels camins de Claverol 

 

 Joves d'entre 15 i 18 anys de tot 
Catalunya van portar endavant la 
iniciativa durant unes estades d'estiu. 

 

 Els grups Mou-te en Xarxa, vinculats a 
l'Escola Pia de Catalunya, organitzen 
aquesta activitat des de fa 30 anys. 

 
La iniciativa Sis Dies Diferents va néixer amb la intenció d'obrir un temps nou de 
trobada entre nois i noies de 15 a 18 anys, amb una programació d'activitats que els 
permetin conèixer millor els altres, a ells mateixos i allò que els transcendeix. Els 
primers tres dies fan una ruta i, els tres darrers, participen en un camp de treball. El 
darrer estiu, els participants van netejar els camins d'accés a la font de Claverol i 
l'ermita de Sant Aleix, en col·laboració amb els habitants d'aquell poble. El Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat ha reconegut aquest projecte amb el 
tercer Premi Jaume Ciurana d'enguany en la modalitat de millora de l'entorn natural. 
 
El projecte de neteja va ser dut a terme per 30 joves d'entre 15 i 18 anys i 9 monitors 
voluntaris, de diferents punts del territori català, durant l'estiu 2010. La població de Claverol es 
troba al cim d'un turó que esguarda l'embassament de Sant Antoni (Pallars Jussà). Des de la 
rectoria -actual casa de Colònies on s'hostatgen els nois i noies- surt un antic camí que porta 
fins a la font i que es va netejar de males herbes, matolls secs i brutícia i es van marcar els 
punts del camí que s'havien perdut.  
 
Així mateix, el grup de noies i nois van netejar l'ermita de Sant Aleix, a Claverol, d'origen 
romànic, probablement del segle XI. Actualment, es conserven els murs laterals d'un edifici 
d'una sola nau. D'aquelles parets es conserven el perímetre absidal però també les 
cantonades de la façana oest. L'equip va eliminar els arbustos i va extreure la runa de 

http://www.vidanueva.es/2011/04/01/guillermo-jose-chaminade-misionero-en-un-tiempo-nuevo/
http://www.vidanueva.es/2011/04/01/guillermo-jose-chaminade-misionero-en-un-tiempo-nuevo/
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l'interior, va eliminar els esbarzers de l'exterior i van fixar les runes recol·locant part del 
material esfondrat.  
 
Sota les runes es van trobar cinc casquets de bala, testimoni dels forts enfrontaments durant 
la Guerra Civil. Aquest material s'utilitza per fer activitats de sensibilització sobre la pau.  
 
Sis Dies Diferents busca facilitar un espai de trobada i convivència que fomenti la reflexió, el 
compromís i el gust per les responsabilitats per a joves adolescents d'arreu de Catalunya. 
Durant aquelles jornades, es realitzen accions educatives que fomentin el valor de l'esforç i el 
compromís amb la millora de l'entorn, l'amor i el respecte per la natura. 
 
Mou-te en Xarxa agrupa diversos grups de joves d'entre 8 i 18 anys. Aquests grups, 
relacionats amb l'Escola Pia, tenen en comú que són un espai d'aprofundiment en el viure, el 
pensar i el fer grup. Són l'espai idoni per compartir preguntes, inquietuds i el mateix procés de 
creixement personal. Són també el lloc per compartir projectes, reflexionar, fer sortides, viure 
moments d'interiorització, fer recessos, camps de treball, etc. 
 
Els Premis Jaume Ciurana volen fomentar en els/les joves l'amor i el respecte per la natura, 
el sentit de la responsabilitat, la capacitat associativa, l'esperit de servei i el compromís amb la 
societat. Poden participar-hi els grups de joves majors de 12 anys que hagin portat a terme 
alguna acció cívica de mèrit en favor de les persones o de l'entorn natural, de forma voluntària 
i gratuïta. 
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Programa de les II Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes 

EL MONACAT FEMENÍ A L’EUROPA MEDIEVAL 
 

Dilluns, 4 de juliol de 2011 
9:00 Recepció dels assistents 
9:30 Inauguració de les II Jornades 
 
FUNDACIÓ, IDENTITAT I AUTORITAT 
10:00 Primera sessió 

 Dr. Guido Cariboni (Università Cattolica del Sacro Cuore). Monges cistercenques al 
nord d'Itàlia. Varietat de fundacions i la construcció d'una identitat.  

 Prof. Goya Cavero (Universidad de León). Monacat femení espanyol: els convents 
familiars femenins i la seva evolució (segles XI-XII). 

Pausa-cafè 
12:00 Segona sessió 

 Prof. Janet Burton (University of Wales Trinity Saint David). Les comunitats 
religioses femenines i l’autoritat masculina. 

 Prof. Michèle Gaillard (Université de Lille Nord de France, UDL 3, CNRS UMR 8529 
IRHiS), Monestirs femenins de l’Edat Mitjana entre el Sena i el Rin (França). 

Debat  
 

EL MONACAT FEMENÍ REGIONAL EUROPEU 
16:00 Tercera sessió 

 Dra. Anna Rapetti (Università di Venezia). Dones i la vida monàstica a Venècia, 
segles X-XII.  

 Prof. Brian Golding (Southampton University). Les formes de la “cura monialium” 
a l’Anglaterra dels segles XII i XIII.  

Pausa-cafè 
18:30 Quarta sessió 

 Prof. Brian Patrick McGuire (Roskilde Universitet). Les monges cistercenques 
en la Dinamarca i Suècia medievals: lluny del soroll? 

 Dra. Núria Jornet Benito (Universitat de Barcelona). L’espiritualitat mendicant en 
femení en terres catalanes: el naixement de les primeres comunitats clarisses.  

 
Dimarts, 5 de juliol de 2011 
 
ART, ARQUITECTURA I ARQUEOLOGIA 
9:00 Cinquena sessió 

 Dra. Tracy Collins (University College Cork). Convents medievals d’Irlanda: una 
arqueologia? 

 Dr. Michael Carter (Courtauld Institute). La bossa de seda o l’orella de porc? Swine 
Priory i l'art i l'arquitectura dels convents cistercencs del nord d’Anglaterra al final de 
l'Edat Mitjana 

Pausa – Cafè 
11:30 Sisena sessió 

 Dra. Carmen Florea (―Babes-Bolyai‖ University, Cluj). ―Perquè ens volia al seu 
servei...” Vida monàstica femenina a la Transsilvània medieval.  

 Prof. Hedwig Röckelein (Georg-August-Universität Göttingen). FemMoData-A. Una 
base de dades sobre els monestirs medievals fenenins a Europa 

Debat 
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ESPAI SIMBÒLIC 
16:00 Setena sessió 

 Dra. Erin Jordan (University of Northen Colorado). Ni home ni 
dona en Crist: Gènere, espai i convents de monges cistercenques 
a la Flandes del segle XIII. 

 Dra. Anne Müller (University of Wales Trinity Saint David) 
Significat simbòlic de l'espai en la tradició monàstica femenina. 

 Prof. Matthias Untermann (Universität Heidelberg). L’ubicació del cor en les 
esglésies de convents femenins. 

 
Més informació: 
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-
jornades-historia 
 

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. 

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-jornades-historia
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-jornades-historia
mailto:urc.info@gmail.com
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Benet XVI parla de santa Teresita del Niño Jesús 
 

AUDIENCIA GENERAL, Plaza de San Pedro, Miércoles 6 de abril de 2011  

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy quiero hablaros de santa Teresa de 
Lisieux, Teresa del Niño Jesús y de la 
Santa Faz, que sólo vivió en este mundo 
24 años, a finales del siglo XIX, llevando 
una vida muy sencilla y oculta, pero que, 
después de su muerte y de la publicación 
de sus escritos, se ha convertido en una 
de las santas más conocidas y amadas. 
«Teresita» no ha dejado de ayudar a las 
almas más sencillas, a los pequeños, a los 
pobres, a los que sufren, que la invocan, y 
también ha iluminado a toda la Iglesia con 
su profunda doctrina espiritual, hasta el 
punto de que el venerable Juan Pablo II, 
en 1997, quiso darle el título de doctora de 
la Iglesia, añadiéndolo al de patrona de las 

misiones, que ya le había otorgado Pío XI 
en 1927. Mi amado predecesor la definió 
«experta en la scientia amoris» (Novo 
millennio ineunte, 42). Esta ciencia, que ve resplandecer en el amor toda la verdad de la fe, 
Teresa la expresa principalmente en el relato de su vida, publicado un año después de su 
muerte bajo el título de Historia de un alma. Es un libro que inmediatamente tuvo un enorme 
éxito, fue traducido a muchas lenguas y difundido en todo el mundo. Quiero invitaros a 
redescubrir este pequeño gran tesoro, este luminoso comentario del Evangelio plenamente 
vivido. De hecho, Historia de un alma es una maravillosa historia de Amor, narrada con tanta 
autenticidad, sencillez y lozanía que el lector no puede menos de quedar fascinado ante ella. 
¿Cuál es ese Amor que colmó toda la vida de Teresa, desde su infancia hasta su muerte? 
Queridos amigos, este Amor tiene un rostro, tiene un nombre: ¡es Jesús! La santa habla 
continuamente de Jesús. Recorramos, pues, las grandes etapas de su vida, para entrar en el 
corazón de su doctrina. 

Teresa nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, una ciudad de Normandía, en Francia. Era la 
última hija de Luis y Celia Martin, esposos y padres ejemplares, beatificados juntos el 19 de 
octubre de 2008. Tuvieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron en edad temprana. 
Quedaron las cinco hijas, que se hicieron todas religiosas. Teresa, a los 4 años, quedó 
profundamente afectada por la muerte de su madre (MS, A 13r). El padre, junto con las hijas, 
se trasladó entonces a la ciudad de Lisieux, donde se desarrollaría toda la vida de la santa. 
Más tarde Teresa, atacada por una grave enfermedad nerviosa, se curó por una gracia divina, 
que ella misma definió como «la sonrisa de la Virgen» (ib., 29v-30v). Recibió la primera 
Comunión, vivida intensamente (ib., 35r), y puso a Jesús Eucaristía en el centro de su 
existencia. 

La «Gracia de Navidad» de 1886 marca un giro de 180 grados, que ella llama su «completa 
conversión» (ib., 44v-45r). De hecho, se cura totalmente de su hipersensibilidad infantil e 
inicia una «carrera de gigante». A la edad de 14 años, Teresa se acerca cada vez más, con 
gran fe, a Jesús crucificado, y se toma muy en serio el caso, aparentemente desesperado, de 

Casa de Les Buissonnets, donde vivía con sus padres 
y sus hermanas. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_sp.html
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un criminal condenado a muerte e impenitente (ib., 45v-46v). «Quería a toda costa impedirle 
que cayera en el infierno», escribe la santa, con la certeza de que su oración lo pondría en 
contacto con la Sangre redentora de Jesús. Es su primera y fundamental experiencia de 
maternidad espiritual: «Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús», escribe. 
Con María santísima, la joven Teresa ama, cree y espera con «un corazón de madre» (cf. PR 
6/10r). 

En noviembre de 1887, Teresa va en peregrinación a Roma junto a su padre y su hermana 
Celina (ib., 55v-67r). Para ella, el momento culminante es la audiencia del Papa León XIII, al 
que pide permiso de entrar, con apenas 15 años, 
en el Carmelo de Lisieux. Un año después, su 
deseo se realiza: se hace carmelita, «para salvar 
las almas y rezar por los sacerdotes» (ib., 69v). Al 
mismo tiempo, comienza la dolorosa y humillante 
enfermedad mental de su padre. Es un gran 
sufrimiento que conduce a Teresa a la 
contemplación del rostro de Jesús en su Pasión 
(ib., 71rv). De esta manera, su nombre de religiosa 
—sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz— 
expresa el programa de toda su vida, en la 
comunión con los misterios centrales de la 
Encarnación y la Redención. Su profesión 
religiosa, en la fiesta de la Natividad de María, el 8 
de septiembre de 1890, es para ella un verdadero 
matrimonio espiritual en la «pequeñez» del 
Evangelio, caracterizada por el símbolo de la flor: 
«¡Qué fiesta tan hermosa la de la Natividad de 
María para convertirme en esposa de Jesús!» —
escribe—. Era la Virgencita recién nacida quien 
presentaba su florecita al Niño Jesús» (ib., 77r). 
Para Teresa, ser religiosa significa ser esposa de 
Jesús y madre de las almas (cf. MS B, 2v). Ese 
mismo día, la santa escribe una oración que indica 
toda la orientación de su vida: pide a Jesús el don de su Amor infinito, el don de ser la más 
pequeña, y sobre todo pide la salvación de todos los hombres: «Que hoy no se condene ni 
una sola alma» (PR 2). Es de gran importancia su Ofrenda al Amor misericordioso, que hizo 
en la fiesta de la Santísima Trinidad de 1895 (MS A, 83v-84r; PR 6): una ofrenda que Teresa 
comparte enseguida con sus hermanas, siendo ya vicemaestra de novicias. 

Diez años después de la «Gracia de Navidad», en 1896, llega la «Gracia de Pascua», que 
abre el último período de la vida de Teresa, con el inicio de su pasión en profunda unión a la 
Pasión de Jesús; se trata de la pasión del cuerpo, con la enfermedad que la llevaría a la 
muerte en medio de grandes sufrimientos, pero sobre todo se trata de la pasión del alma, con 
una dolorosísima prueba de la fe (MS C, 4v-7v). Con María al pie de la cruz de Jesús, Teresa 
vive entonces la fe más heroica, como luz en las tinieblas que le invaden el alma. La carmelita 
es consciente de vivir esta gran prueba por la salvación de todos los ateos del mundo 
moderno, a los que llama «hermanos». Vive, entonces, más intensamente el amor fraterno 
(8r-33v): hacia las hermanas de su comunidad, hacia sus dos hermanos espirituales 
misioneros, hacia los sacerdotes y hacia todos los hombres, especialmente los más alejados. 
Se convierte realmente en una «hermana universal». Su caridad amable y sonriente es la 
expresión de la alegría profunda cuyo secreto nos revela: «Jesús, mi alegría es amarte a ti» 
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(P 45/7). En este contexto de sufrimiento, viviendo el amor más grande en las cosas más 
pequeñas de la vida diaria, la santa realiza en plenitud su vocación de ser el Amor en el 
corazón de la Iglesia (cf. MS B, 3v). 

Teresa muere la noche del 30 de septiembre de 1897, pronunciando las sencillas palabras: 
«¡Dios mío, os amo!», mirando el crucifijo que apretaba entre sus manos. Estas últimas 
palabras de la santa son la clave de toda su doctrina, de su interpretación del Evangelio. El 
acto de amor, expresado en su último aliento, era como la respiración continua de su alma, 
como el latido de su corazón. Las sencillas palabras «Jesús, te amo» están en el centro de 
todos sus escritos. El acto de amor a Jesús la sumerge en la Santísima Trinidad. Ella escribe: 
«Lo sabes, Jesús mío. Yo te amo. Me abrasa con su fuego tu Espíritu de Amor. Amándote yo 
a ti, atraigo al Padre» (P 17/2). 

Queridos amigos, también nosotros, con santa Teresa del Niño 
Jesús, deberíamos poder repetir cada día al Señor, que queremos 
vivir de amor a él y a los demás, aprender en la escuela de los 
santos a amar de una forma auténtica y total. Teresa es uno de los 
«pequeños» del Evangelio que se dejan llevar por Dios a las 
profundidades de su Misterio. Una guía para todos, sobre todo para 
quienes, en el pueblo de Dios, desempeñan el ministerio de 
teólogos. Con la humildad y la caridad, la fe y la esperanza, Teresa 
entra continuamente en el corazón de la Sagrada Escritura que 
contiene el Misterio de Cristo. Y esta lectura de la Biblia, alimentada 
con la ciencia del amor, no se opone a la ciencia académica. De 
hecho, la ciencia de los santos, de la que habla ella misma en la 
última página de la Historia de un alma, es la ciencia más alta: «Así 
lo entendieron todos los santos, y más especialmente los que han 
llenado el universo con la luz de la doctrina evangélica. ¿No fue en 
la oración donde san Pablo, san Agustín, san Juan de la Cruz, santo Tomás de Aquino, san 
Francisco, santo Domingo y tantos otros amigos ilustres de Dios bebieron aquella ciencia 
divina que cautivaba a los más grandes genios?» (MS C, 36r). La Eucaristía, inseparable del 
Evangelio, es para Teresa el sacramento del Amor divino que se rebaja hasta el extremo para 
elevarnos hasta él. En su última Carta, sobre una imagen que representa a Jesús Niño en la 
Hostia consagrada, la santa escribe estas sencillas palabras: «Yo no puedo tener miedo a un 
Dios que se ha hecho tan pequeño por mí (...) ¡Yo lo amo! Pues él es sólo amor y 
misericordia» (Carta 266). 

En el Evangelio Teresa descubre sobre todo la misericordia de Jesús, hasta el punto de 
afirmar: «A mí me ha dado su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las 
demás perfecciones divinas (...). Entonces todas se me presentan radiantes de amor; incluso 
la justicia (y quizás más aún que todas las demás), me parece revestida de amor» (MS A, 
84r). Así se expresa también en las últimas líneas de la Historia de un alma: «Sólo tengo que 
poner los ojos en el santo Evangelio para respirar los perfumes de la vida de Jesús y saber 
hacia dónde correr... No me abalanzo al primer puesto, sino al último... Sí, estoy segura de 
que, aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría, con el 
corazón roto de arrepentimiento, a echarme en brazos de Jesús, pues sé cómo ama al hijo 
pródigo que vuelve a él» (MS C, 36v-37r). «Confianza y amor» son, por tanto, el punto final 
del relato de su vida, dos palabras que, como faros, iluminaron todo su camino de santidad 
para poder guiar a los demás por su mismo «caminito de confianza y de amor», de la infancia 
espiritual (cf. MS C, 2v-3r; Carta 226). Confianza como la del niño que se abandona en las 
manos de Dios, inseparable del compromiso fuerte, radical, del verdadero amor, que es don 
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total de sí mismo, para siempre, como dice la santa contemplando a María: «Amar es darlo 
todo, darse incluso a sí mismo» (Poesía Por qué te amo, María: p 54/22). Así Teresa nos 
indica a todos que la vida cristiana consiste en vivir plenamente la gracia del Bautismo en el 
don total de sí al amor del Padre, para vivir como Cristo, en el fuego del Espíritu Santo, su 
mismo amor por todos los demás. 

Thérèse 
 

25 anys després de las seva estrena als cinemes, ha arribat 
per primera vegada a les nostres pantalles. 
 
THÉRESÈ, el misteri de la trobada entre la persona y 
L’Invisible 
L’arribada als cinemes de Thérése d’Alain Cavalier en el vint-i-
cinquè aniversari de la seva estrena és una excel·lent 
oportunitat de recuperar una obra que en el seu temps la crítica 
francesa la va qualificar com a ―simple obra mestra‖ o ―un film 
miracle‖. Guanyadora del Premi del Jurat del Festival de 
Cannes de 1986 en un any gens fàcil, ja que va competir amb 
La misión de Roland Joffé, que es va endur la Palma d’Or, i 
Sacrificio d’Andreï Tarkovski, que al seu torn rebia el Gran 
Premi Especial del Jurat. Aquesta confluència d’obres mestres 
del cinema espiritual va constituir una vertadera collita, ja que 
les tres figuren en la llista de quinze que el Vaticà va fer pública 

amb motiu del 100 aniversari del cinema el 1995 a l’apartat corresponent a religió. 
 

Seguim en primer lloc el rastre de la vida de Teresa de Lisieux a la pantalla. Ja el 1930 Julien 
Duvivier, que després es faria famós per les seves adaptacions de Don Camilo, dirigiria La vie 
miraculeuse de Thérèse Martin. Interessant va ser el curtmetratge documental Procès au 
Vaticano (1952) dirigida per André Haguet. També com a curt documental ha de ressenyar-se 
Le Vrai visage de Thérèse de Lisieux (1964) dirigit per Philippe Agostini. Entre les obres 
curioses es pot assenyalar el documental realitzat per la col·laboració de dos jesuïtes que es 
titula Histoire printanière d’une petite fleur blanche i es va produir el 1997. Els autors, el 
cineasta Michel Farin i el psicoanalista Denis Vasse, escriptor del llibre La souffrance sans 
jouissance ou le martyre de l’amour, fan una relectura dels textos de Teresa de Liseux en clau 
de psicoanàlisi i antropologia cristiana. Per acabar cal ressenyar la més recent Thérèse: The 
Story of Saint Thérèse of Lisieux (2004) de Leonardo Defilippis que va ser mal acollida per la 
crítica i no va arribar a traspassar les fronteres dels EUA. 
   

Feta aquesta revisió no hi ha cap dubte que, 
fins ara, el film de referència sobre Teresa de 
l’Infant Jesús és l’obra d’Alain Cavalair, tot i 
que, això cal subratllar-ho de forma immediata, 
ni és una biografia de referència historiogràfica 
ni tampoc d’una aproximació apologètica. Es 
tracta d’un acostament molt personal del 
director, profund i qüestionador, a la vida de la 
jove Thérèse Martin, religiosa carmelita i 
enamorada de Jesucrist. 
 

Peio Sánchez 
 

http://www.cinereligioso.es/blog/?p=610
http://www.cinereligioso.es/blog/?p=610
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Jornades per a Educadors 2011: 1, 4 i 5 de juliol - FECC 
 

Tal com hem anat anunciant, enguany les Jornades 
per a educadors del juliol tindran una àmplia 
descentralització i tres modalitats diferents de 
participació: 
 

1. Participació de tres dies (Jornada conjunta a 
Barcelona + Activitats territorials a elegir entre 

Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona), amb certificació de 15 h de formació, els dies 1, 4 i 5 
de juliol. 
 

2. Només Jornada conjunta a Barcelona del dia 1 de juliol, amb certificació de 5 h de formació. 
 

3. Només activitats territorials durant 2 dies (a elegir entre Barcelona, Girona, Lleida o 
Tarragona), amb certificació de 10 h de formació, els dies 4 i 5 de juliol. 
 

Properament s'obrirà la inscripció a les jornades i a la pàgina web trobareu la presentació de 
cada activitat i el nom dels ponents i formadors.  
 

L'Hospital de Nens de Barcelona celebra 125 anys 

La Fundació Hospital de Nens de Barcelona 
és un dels centres pioners en assistència, 
docència, recerca i tasca social en el camp 
de la salut infantil amb més de 450.000 actes 
mèdics i 100.000 urgències a l’any 

Flama.info - Redacció, 25 mai. 11 

L'Hospital de Nens de Barcelona, situat al 
carrer del Consell de Cent, 437, va néixer el 15 de maig de 1886, ara fa 125 anys, quan sor 
Mercedes Viza, germana de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de 
Paül, i el doctor Francisco Vidal Solares van crear un petit dispensari que inaugurava 
l’Hospital de Nens Pobres de Barcelona.  

Avui és el centre de referència en assistència, docència i recerca en el camp de la pediatria, 
amb més de 450.000 actes mèdics i 100.000 urgències a l'any.  

El pas del temps ha fet de l'Hospital de Nens un referent en el seu àmbit, ja que, com 
assenyala el seu director general, el doctor Xavier Massaguer: «el centre disposa de totes les 
especialitats, amb servei d'ambulatori, hospitalari, quirúrgic, urgències les 24 hores, un dels 
millors serveis en ortodòncia i odontologia d'Europa i un ferm compromís amb la recerca, la 
docència i la tasca social».  

Un hospital històric que fa història  

La introducció higiènica de l'alimentació infantil  

El mateix any de la seva inauguració es va crear la «gota de llet»: un programa de tractament 
i higienització de la llet de vaca per ajudar les famílies sense recursos propis. Aquest va ser 
l'inici de la introducció higiènica en l'alimentació infantil, un programa precursor a Europa.  
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Primeres vacunacions de verola a Barcelona  

L'hospital també va ser pioner a Barcelona pel seu extens programa de vacunació contra la 
verola, una de les primeres campanyes de vacunació amb inoculació directa de la vaca al 
nen.  

 Un hospital que creix per millorar el futur  

Un hospital que avança, investiga, forma i col·labora amb la societat  

Al llarg del anys l'hospital ha anat creixent i ampliant totes les seves 
instal·lacions, de manera que avui cobreix el ventall més ampli 
d'especialitats mèdiques, amb professionals del màxim prestigi. 
També participa activament en treballs d'investigació i recerca mèdica 
capdavanters al país per assolir nous reptes i avenços, continuant 
l'esperit pioner que sempre l'ha caracteritzat.  

Així mateix, desenvolupa una gran tasca de formació i docència en col·laboració amb les 
universitats i el món acadèmic. D'aquesta manera, ofereix a la societat tots els coneixements i 
les experiències que ha acumulat al llarg de 125 anys.  

Aquests valors i aquest esperit emprenedor s'han reflectit en la posada en marxa el 2001 
d'una gran àrea de consultoris mèdics i serveis que ha permès situar el centre com a referent 
de qualitat en el món de la pediatria. Com assenyala el director general, el doctor Xavier 
Massaguer ‖ el nostre compromís des del primer dia, ara fa 125 anys, és oferir assistència de 
qualitat i una ferma labor social per als més necessitats‖. I és que tot el que fan al centre té un 
únic propòsit ―créixer cada dia per ajudar a fer créixer els nostres nens‖. 

Duch, Melloni i Rubert de Ventós, membres del Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa 

 
(Jordi Llisterri – CR) Lluís Duch, Xavier Melloni, o Xavier Rubert de Ventós són alguns dels 
membres que formen el nou Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa que ha creat la 
Generalitat de Catalunya i que està presidit pel filòsof Francesc Torralba. Els membres 
escollits per aquest Consell són principalment persones del món acadèmic i no representants 
de les institucions religioses. El Consell es crea per ―assessorar o informar‖ a la Direcció 
General d’Afers Religiosos i ―proposar les actuacions o els plantejaments que consideri 
adequats en el marc de les relacions amb les diferents esglésies, confessions i comunitats 
religioses‖ de Catalunya‖. 

http://www.francesctorralba.com/
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De l’àmbit catòlic, entre els noms més coneguts hi ha l’antropòleg i monjo de Montserrat Lluis 
Duch –que fa pocs dies va rebre la Creu de Sant Jordi-, i el jesuïta i expert en diàleg 
interreligiós, Xavier Melloni. El filòsof Xavier Rubert de Ventós és un altre del noms 
destacats. 

En el Consell també hi ha dos professors de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull, Xavier Marín, expert en islam; i Miquel Calsina, director també 
del Centre d'Estudis Jordi Pujol; una experta en dret eclesiàstic de la Universitat de Lleida, 
Maria Teresa Areces, exsíndica de Greuges de la ciutat; i un professor de la Abat Oliba i de 
la Universitat Gregoriana de Roma, Joan-Andreu Rocha. 

Procedents d’altres tradicions religioses hi ha tres dones: la pastora protestant Nathalie 
Reverdin, que va ser presidenta de l'Associació UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós; l’estudiosa de l’Islam, Yaratullah Monturiol; i la sociòloga de la universitat de 
Barcelona coneixedora del judaisme i l'Islam, Lena de Botton. 

Tal com explicava fa pocs dies a CatalunyaReligió.cat el director General d’Afers Religiosos, 
Xavier Puigdollers, ―no es tracta d’un consell representatiu de les diverses confessions per 
aportar les seves reivindicacions‖ sinó ―d’un consell de reflexió‖ per assessorar al govern 
sobre la gestió de la diversitat religiosa. La participació en aquest Consell no està retribuïda. 

El decret de creació del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa argumenta que ha de 
col·laborar a ―garantir el màxim respecte a la llibertat ideològica, religiosa i de culte, així com 
una pacífica convivència de les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses en el si 
d’una comunitat plural i diversa‖. 

 

Presentació del llibre: “Un fraile vestido de cardenal” 

 

 

http://www.fragmenta.cat/ca/actualitat/notesdepremsa/58270
http://www.fragmenta.cat/ca/actualitat/notesdepremsa/58270
http://www.catalunyareligio.cat/?q=articles/3982
http://www.catalunyareligio.cat/?q=articles/3982
http://teologia-catalunya.cat/inici/identitat/fitxa.php?id_pagina=26&per=363
http://www.rubertdeventos.com/index.html
http://serveis.blanquerna.url.edu/ServeiPORTEM/CurriculumProfessional.aspx?p=6a655a4e746e6a65414c6f77374e4d447a6f3645514e3d657371524a50663162302f67463456434c71752b367864317167704142367a614d4a364a6f796333716643712f734362667a766a36546831664838394a4d6b303d
http://www.robertorector.cat/equip_html/areces.html
http://periodisme.uao.es/professors-uao/el-prof.-joan-andreu-rocha-invitat-com-a-expert-pel-consell-d2019europa
http://www.catalunyareligio.cat/articles/13500
http://www.catalunyareligio.cat/articles/13176
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Elecció de priora en les Carmelites de Terrassa 
 
Mons. Saiz Meneses presideix l’elecció de priora en 
les Carmelites de Terrassa  

El dimarts dia 17 de maig Mons. Saiz Meneses va visitar 
el Monestir de les Carmelites Descalces a Terrassa i va 
presidir el capítol d’elecció de priora. Va sortir escollida 
per un segon trienni la Gna. Roser Palet. Després del 
capítol, el Sr. Bisbe va conversar llargament amb les 
germanes de la comunitat. 

 Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  

http://urc.confer.es 

 

 

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

	Nou prior al Monestir de Santa Maria de Solius
	130è aniversari de les Germanes Hospitalàries
	El Monestir Cistercenc de Santa Maria de Solius
	Entitats Socials d’Església
	L’Estat espanyol és el territori amb més missioners del món
	Indignació
	José Cristo Rey García Paredes: “¡Indignación!”
	L’Escola Cintra informa
	Guillermo José Chaminade
	Sis Dies Diferents guanya el Premi Jaume Ciurana
	II Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes
	Exercicis Espirituals – Estiu 2011
	Benet XVI parla de santa Teresita del Niño Jesús
	Thérèse
	Jornades per a Educadors 2011: 1, 4 i 5 de juliol - FECC
	L'Hospital de Nens de Barcelona celebra 125 anys
	Duch, Melloni i Rubert de Ventós, membres del Consell Assessor
	“Un fraile vestido de cardenal”
	Elecció de priora en les Carmelites de Terrassa
	Contacta amb nosaltres

