
     

Comunicat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
 

 

Davant les diverses afirmacions que han aparegut en certs mitjans de comunicació social, 
l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu manifesta que en els seus hospitals no es fan 
avortaments ni es distribueix cap píndola abortiva 
 

Sant Joan de Déu afirma que “en els seus hospitals no es fan avortaments ni es 
distribueix cap píndola abortiva”  

(Jordi Llisterri –CR- 7/7) Arran de la campanya mediàtica sobre els suposats avortament en 
diversos hospitals catalans de titularitat catòlica, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu ha 
enviat un breu però clar comunicat a alguns mitjans catòlics en el qual afirma rotundament 
que ―en els seus hospitals no es fan avortaments ni es distribueix cap píndola abortiva‖. 

Els germans de Sant Joan de Déu no volen entrar en cap dinàmica de debat públic ni retrets 
sobre un tema en el qual la doctrina de l’Església catòlica és suficientment clara i per això 
s’han limitat a expressar-se en un breu comunicat que textualment diu: ―Davant les diverses 
afirmacions que han aparegut en certs mitjans de comunicació social, l'Orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu manifesta que en els seus hospitals no es fan avortaments ni es distribueix 
cap píndola abortiva‖. 

Aquesta nota s’afegeix a la que ja fa uns diez va emetre l’arquebisbat de Barcelona referent a 
l’Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, del patronat del qual en formen part dos canonges 
escollits pel capítol de la Catedral de Barcelona. 

Des de l’estiu de l’any passat diversos col·lectius integristes han iniciat una campanya sobre 
els suposats avortaments practicats en centres de titularitat catòlica de Catalunya, amb 
l’objectiu d’enfrontar-se amb el cardenal arquebisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistach. 
L’arquebisbat ha expressat reiteradament que el treball mèdic en aquest centre es realitza 
respectant els principis de la doctrina catòlica i seu compromís per vetllar que sigui així. En 
l’ofensiva contra els centres mèdics catalans hi han implicat també els centres dels germans 
de Sant Joan de Déu i de l’Hospital de Granollers. 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 14 de juliol de 2011                                                                    ANY IV. núm.    

http://www.catalunyareligio.cat/articles/14535
http://www.catalunyareligio.cat/articles/14535
http://www.ohsjd.es/
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Nous responsables dels Caputxins de Catalunya 
 

(Caputxins) En el 
quart dia del Capítol 
Provincial dels 
Frares Caputxins de 
Catalunya i Balears 
s’ha celebrat 
l’elecció del nou 
provincial i els seus 
consellers.  Aquest 
dijous ha estat 
escollit provincial fra 
Gil Parés i 
Casellas, de 48 
anys, fins ara vicari 
i ecònom provincial 
i resident al convent 
d’Arenys de Mar 
(Barcelona). 

Nascut a Sant Martí de Tous (L’Anoia), fra Gil és frare des de 1992, va estudiar teologia a 
la Facultat de Teologia de Catalunya i és membre de l’equip directiu del Col·legi Mare de 
Déu de Montserrat que els caputxins tenen a les Borges Blanques (les Garrigues). Gil 
Parés substueix fra Jacint Duran, que ha estat provincial nou anys. 

Els Franciscans Caputxins, igual que els ordes monàstics antics, escullen els seus 
responsables per sufragi universal directe. D’aquesta manera, cada tres anys, els frares 
reunits en Capítol voten els seus responsables. 

L’equip de definidors (consellers) ha quedat format per fra Eduard Rey, actualment 
definidor i mestre de novicis, fra Enric Castells, definidor i guardià de Sarrià, fra Lluís A. 
Arrom, guardià de Palma de Mallorca, i fra Josep Manuel Vallejo, guardià de l’Ajuda. 
D’entre aquests quatre ha estat escollit vicari provincial fra Eduard Rey. 

Els Caputxins esperen d’aquest nou equip encert i l’assistència de l’Esperit en aquesta 
nova etapa. Ara hauran de renovar les fraternitats nomenant els nous guardians 
(responsables), tot acompanyant el procés d’integració dels germans de Sardenya i 
impulsar el Projecte de Província: aprofundiment espiritual, coresponsabilitat amb els 
germans laics, atenció prioritària als pobres i l’evangelització dels nostres ambients a partir 
de la fraternitat. 

La crònica de les jornades del Capítol provincial que acaba dissabte es pot seguir al web 
dels Caputxins. Des de dilluns una seixantena de caputxins estan reunits en el Capítol 
celebrat a Sant Martí de Sesgueioles. 

 

El monestir de Poblet posa al dia les visites turístiques 
 

Preveu posar en marxa una sèrie d’iniciatives entre les quals destaca l’obertura d’un 
centre d’interpretació de la vida monàstica amb l’objectiu de donar un nou caire a les 
visites 

 

http://www.caputxins.cat/
http://www.caputxins.cat/fraternitats/sarria/index.htm
http://www.caputxins.cat/fraternitats/mallorca/index.htm
http://www.caputxins.cat/fraternitats/ajuda/index.htm
http://www.caputxins.cat/capitols/37capitol_provincial/jornada4/index.html
http://www.caputxins.cat/capitols/37capitol_provincial/jornada4/index.html
http://www.catalunyareligio.cat/articles/14489
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S’aprofitaran espais que estan en desús 
AVUI - 08/07/11 00:00 - VIMBODÍ I POBLET CARME GUTIÉRREZ  
El monestir de Poblet té previst posar en marxa una sèrie d’iniciatives amb la voluntat 
d’intentar acollir d’―una manera diferent els visitants‖, ha assenyalat el pare prior Lluc 
Torcal. 
Es tractaria no tant d’augmentar el nombre de visites –anualment el monestir cistercenc rep 
de 130.000 a 150.000 visitants, una xifra que en els darrers anys ha baixat lleugerament–, 
sinó d’oferir més qualitat. 
El projecte de redefinició de les vistes forma part d’un projecte global de millora en el 
conjunt monumental que s’inclou en el nou pla director del reial monestir i amb el qual la 
comunitat cistercenca ha adoptat un compromís envers el medi ambient que l’ha empès a 
dur a terme diverses actuacions a favor de la sostenibilitat. 
És a partir d’aquesta conversió que sorgeix la idea que a les visites ―també se’ls hauria de 
donar un nou caire millorant-les en qualitat‖, explica el prior fra Lluc Torcal. Aquest pas 
endavant per adaptar-se als nous temps 
també significa assumir millor el paper que 
dins la comarca i el país té el monestir 
cistercenc de Poblet. 
 
Centre interpretatiu 
Una de les actuacions més destacades dins 
aquest procés de modernització de les 
visites al monestir és, sens dubte, la 
construcció dins el recinte monacal d’un 
centre d’interpretació de la vida monàstica 
que preveu fer ús dels recursos audiovisuals 
per fer conèixer als visitants diversos 
aspectes relacionats amb el modus vivendi 
de la comunitat de monjos de Poblet. Fra 
Lluc Torcal assenyala que ―s’està treballant 
per intentar donar claus als turistes que ajudin a conèixer la simbologia que hi ha al darrere, 
més enllà del sentit arquitectònic o arqueològic que es dóna a la visita al monestir‖. La idea 
és que al costat d’aquest nou centre interpretatiu es creï un jardí de les plantes bíbliques. 
Una altra de les actuacions encaminades a posar al dia les visites turístiques al monestir i 
en la qual també s’està treballant és a implementar un sistema d’audioguies, una iniciativa 
que donarà l’oportunitat als visitants de realitzar visites individualitzades i que ajudarà a 
connectar més fàcilment amb el silenci i la pau que es respira al conjunt del monestir. 
D’altra banda, en aquest pla de millora també s’inclou la intenció de complementar l’oferta 
de restauració de l’Hostatgeria de Poblet, que fa un any que es va posar en funcionament, i 
de l’Hostal el Fonoll, situat davant l’entrada del monestir, amb l’obertura d’una cafeteria al 
recinte monacal. 
En el plec d’actuacions previstes al cenobi cistercenc també s’inclou la millora de la visita 
del museu d’art litúrgic, situat al Palau del Rei Martí, que disposarà de nous indrets 
museïtzats que es comunicaran entre si. 
L'obertura al públic de l’antic Palau de l’Abat, seu actual de l’Arxiu Tarradellas, és una altra 
de les propostes dirigides ―a fer aquest espai 100% visitable, per tal que s’expliqui la funció 
que ha tingut l’edifici al llarg de la història i la tasca que es desenvolupa a l’arxiu‖, 
assenyala el prior de Poblet. La intenció, segons apunta fra Lluc Torcal, ―és reubicar els 
diversos espais del monestir per dur a terme aquestes actuacions i habilitar zones en 
desús‖. 

mailto:mcgutierrez@elpunt.info


 
4 

 

 

Un altre objectiu: l’autonomia energètica 
La conversió ecològica endegada al cenobi cistercenc es fonamenta en quatre pilars 
bàsics, que són evitar les emissions contaminants i fer ús de l’aprofitament dels recursos 
amb la introducció d’energies netes que puguin fer arribar a ―l’autonomia energètica dels 
monestirs‖, i poder donar respostes mediambientals a la contaminació acústica. Són 
precisament l’estalvi energètic i la reducció de les emissions els aspectes en què el 
monestir de Poblet ha dedicat més esforços, amb projectes a la vista que dotaran de 
calefacció geotèrmica la meitat del cenobi cistercenc, en substitució de les calderes de 
gasoil, que s’aniran eliminant. En aquesta línia s’han impulsat altres iniciatives, com ara la 
instal·lació a l’entrada del recinte monacal d’una quinzena de fanals solars d’última 
generació o l’ús a la nova Hostatgeria de Poblet de captadors solars tèrmics per obtenir 
aigua calenta.  
 

Benet XVI parla de sant Robert Belarmino 
 

AUDIENCIA GENERAL, Miércoles 23 de enero de 2011  

Queridos hermanos y hermanas: 

San Roberto Belarmino, del cual deseo hablaros hoy, nos lleva con la memoria al tiempo de 
la dolorosa escisión de la cristiandad occidental, cuando una grave crisis política y religiosa 
provocó la separación de naciones enteras de la Sede apostólica. 

Nació el 4 de octubre de 1542 en Montepulciano, cerca de 
Siena. Era sobrino, por parte de madre, del Papa Marcelo II. 
Recibió una excelente formación humanística antes de 
entrar en la Compañía de Jesús el 20 de septiembre de 
1560. Los estudios de filosofía y teología, que realizó entre 
el Colegio Romano, Padua y Lovaina, centrados en santo 
Tomás y en los Padres de la Iglesia, fueron decisivos para 
su orientación teológica. Ordenado sacerdote el 25 de marzo 
de 1570, fue durante algunos años profesor de teología en 
Lovaina. Sucesivamente, llamado a Roma como profesor en 
el Colegio Romano, se le encomendó la cátedra de 
«Apologética»; durante la década en la que ocupó ese cargo 
(1576 – 1586) elaboró un curso de lecciones que 
confluyeron después en las Controversiae, obra que en 
seguida se hizo célebre por la claridad y la riqueza de 
contenidos y por su corte predominantemente histórico. 
Hacía poco que se había concluido el Concilio de Trento y la 
Iglesia católica necesitaba afianzar y confirmar su identidad, también respecto a la Reforma 
protestante. La acción de Belarmino se insertó en este contexto. De 1588 a 1594 fue 
primero padre espiritual de los estudiantes jesuitas del Colegio Romano, entre los cuales 
encontró y dirigió a san Luis Gonzaga, y después superior religioso. El Papa Clemente VIII 
lo nombró teólogo pontificio, consultor del Santo Oficio y rector del Colegio de los 
Penitenciarios de la basílica de San Pedro. Al bienio 1597-1598 se remonta su catecismo, 
Doctrina cristiana breve, que fue su trabajo más popular. 

El 3 de marzo de 1599 fue creado cardenal por el Papa Clemente VIII y, el 18 de marzo de 
1602, fue nombrado arzobispo de Capua. Recibió la ordenación episcopal el 21 de abril del 
mismo año. En los tres años en los que fue obispo diocesano, se distinguió por el celo de 
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predicador en su catedral, por la visita que realizaba semanalmente a las parroquias, por 
los tres Sínodos diocesanos y un Concilio provincial que organizó. Después de participar en 
los cónclaves que eligieron Papas a León XI y Pablo V, fue llamado a Roma, donde fue 
miembro de las Congregaciones del Santo Oficio, del Índice, de los Ritos, de los Obispos y 
de la Propagación de la Fe. Asimismo, desempeñó encargos diplomáticos, ante la 
República de Venecia y ante Inglaterra, en defensa de los derechos de la Sede apostólica. 
En sus últimos años compuso varios libros de espiritualidad, en los que condensó el fruto 
de sus ejercicios espirituales anuales. De su lectura el pueblo cristiano obtiene todavía hoy 
gran edificación. Murió en Roma el 17 de septiembre de 1621. El Papa Pío XI lo beatificó 
en 1923, lo canonizó en 1930 y lo proclamó doctor de la Iglesia en 1931. 

San Roberto Belarmino desempeñó un papel importante en la Iglesia de las últimas 
décadas del siglo XVI y de las primeras del siglo sucesivo. Sus Controversiae constituyen 
un punto de referencia todavía válido para la eclesiología católica sobre las cuestiones 
acerca de la Revelación, la naturaleza de la Iglesia, los sacramentos y la antropología 
teológica. En ellas aparece acentuado el aspecto institucional de la Iglesia, con motivo de 
los errores que entonces circulaban sobre esas cuestiones. Sin embargo, Belarmino aclaró 
también los aspectos invisibles de la Iglesia como Cuerpo místico y los ilustró con la 
analogía del cuerpo y del alma, a fin de describir la relación entre las riquezas interiores de 
la Iglesia y los aspectos exteriores que la hacen perceptible. En esta obra monumental, que 
trata de sistematizar las diversas controversias teológicas de la época, evita todo detalle 
polémico y agresivo respecto a las ideas de la Reforma, pero, utilizando los argumentos de 

la razón y de la Tradición de la 
Iglesia, ilustra de modo claro y 
eficaz la doctrina católica. 

Sin embargo, su herencia está en 
el modo como concibió su trabajo. 
Las gravosas funciones de 
gobierno no le impidieron, de 
hecho, aspirar diariamente a la 
santidad con la fidelidad a las 
exigencias de su estado de 
religioso, sacerdote y obispo. De 
esta fidelidad deriva su 
compromiso en la predicación. Al 
ser, como sacerdote y obispo, 
ante todo un pastor de almas, 
sintió el deber de predicar 

asiduamente. Son centenares los sermones —las homilías— que pronunció en Flandes, en 
Roma, en Nápoles y en Capua con ocasión de las celebraciones litúrgicas. No menos 
abundantes son sus expositiones y sus explanationes a los párrocos, a las religiosas, a los 
estudiantes del Colegio Romano, que con frecuencia tienen por objeto la Sagrada 
Escritura, especialmente las cartas de san Pablo. Su predicación y sus catequesis 
presentan el mismo carácter de esencialidad que había aprendido de la educación 
ignaciana, toda ella dirigida a concentrar las fuerzas del alma en el Señor Jesús 
intensamente conocido, amado e imitado. 

En los escritos de este hombre de gobierno se percibe con mucha claridad, aun en la 
discreción detrás de la cual oculta sus sentimientos, la primacía que asigna a las 
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enseñanzas de Cristo. San Roberto Belarmino ofrece así un modelo de oración, alma de 
toda actividad: una oración que escucha la Palabra del Señor, que se sacia contemplando 
su grandeza, que no se repliega en sí misma, sino que se alegra de abandonarse a Dios. 
Un signo distintivo de la espiritualidad de Belarmino es la percepción viva y personal de la 
inmensa bondad de Dios, por lo que nuestro santo se sentía realmente hijo amado por Dios 
y era fuente de gran alegría recogerse, con serenidad y sencillez, en oración, en 
contemplación de Dios. En su libro De ascensione mentis in Deum —Elevación de la mente 
a Dios— compuesto según el esquema del Itinerarium de san Buenaventura, exclama: «Oh 
alma, tu modelo es Dios, belleza infinita, luz sin sombras, esplendor que supera el de la 
luna y el sol. Levanta los ojos a Dios, en el cual se encuentran los arquetipos de todas las 
cosas, y del cual, como de una fuente de infinita fecundidad, deriva esta variedad casi 
infinita de las cosas. Por tanto, debes concluir: quien encuentra a Dios lo encuentra todo, 
quien pierde a Dios lo pierde todo». 

En este texto se escucha el eco de la célebre contemplatio ad amorem obtinendum —
contemplación para alcanzar amor— de los Ejercicios espirituales de san Ignacio de 
Loyola. Belarmino, que vive en la fastuosa y a menudo malsana sociedad de finales del 
siglo XVI y comienzos del XVII, saca de esta contemplación aplicaciones prácticas y 
proyecta la situación de la Iglesia de su tiempo con profundo sentido pastoral. En el libro De 
arte bene moriendi —el arte de morir bien— por ejemplo, indica como norma segura de 
vivir bien, y también de morir bien, meditar con frecuencia y seriamente que habrá que dar 
cuentas a Dios de las propias acciones y del propio modo de vivir, y tratar de no acumular 
riquezas en esta tierra, sino de vivir con sencillez y con caridad para acumular bienes en el 
cielo. En el libro De gemitu columbae —el gemido de la paloma, donde la paloma 
representa a la Iglesia— llama con fuerza al clero y a todos los fieles a una reforma 
personal y concreta de la propia vida siguiendo lo que enseñan la Escritura y los santos, 
entre los cuales cita en particular a san Gregorio Nacianceno, san Juan Crisóstomo, san 
Jerónimo y san Agustín, así como a los grandes fundadores de Órdenes religiosas como 
san Benito, santo Domingo y san Francisco. Belarmino enseña con gran claridad y con el 
ejemplo de su vida que no puede haber auténtica reforma de la Iglesia si antes no tiene 
lugar nuestra reforma personal y la conversión de nuestro corazón. 

De los Ejercicios espirituales de san Ignacio, Roberto Belarmino sacaba consejos para 
comunicar de modo profundo, incluso a los más sencillos, las bellezas de los misterios de 
la fe. Escribe: «Si tienes sabiduría, comprendes que eres creado para la gloria de Dios y 
para tu eterna salvación. Este es tu fin, este el centro de tu alma, este el tesoro de tu 
corazón. Por eso, considera auténtico bien para ti lo que te lleva a tu fin, y auténtico mal lo 
que te impide alcanzarlo. El sabio no debe ni buscar acontecimientos prósperos o 
adversos, riquezas y pobreza, salud y enfermedad, honores y ultrajes, vida y muerte, ni huir 
de ellos de por sí. Son buenos y deseables sólo si contribuyen a la gloria de Dios y a tu 
felicidad eterna; son malos y hay que huir de ellos si la obstaculizan» (De ascensione 
mentis in Deum, grad. 1). 

Obviamente, estas palabras no pasan de moda; deberíamos meditarlas largamente a fin de 
orientar nuestro camino en esta tierra. Nos recuerdan que el fin de nuestra vida es el 
Señor, el Dios que se reveló en Jesucristo, en el cual él sigue llamándonos y 
prometiéndonos la comunión con él. También nos recuerdan la importancia de confiar en el 
Señor, de darlo todo en una vida fiel al Evangelio, de aceptar e iluminar con la fe y con la 
oración toda circunstancia y toda acción de nuestra vida, buscando siempre la unión con él. 
Amén. 
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Mons. Braz de Aviz (CIVSCVA): “No quiero decir que los problemas no 
existan, pero se pueden afrontar de otro modo” 

www.masdecerca.com - 10 Julio 2011  

En una reciente entrevista concedida al semanario 
“30 Giorni”, Mons. Braz de Aviz habla sobre su 
trabajo al frente de la conocida Congregación vaticana 
para los religiosos. Por su alto interés, hemos 
traducido para masdecerca.com el contenido de la 
parte de esta larga entrevista en la que el Prefecto de 
la CIVCSVA responde sobre cuestiones referentes la 
vida consagrada.  
 
[...] ¿Cómo ha iniciado su trabajo en la 

Congregación para los religiosos? 
Hemos tenido que afrontar muchas dificultades. Había poca confianza por parte de los 
religiosos debido a algunas posiciones tomadas anteriormente. Ahora, el punto focal del 
trabajo es, precisamente, reconstruir una relación de confianza. El secretario de la 
congregación, Joseph W. Tobin y yo trabajamos juntos y hablamos mucho, de forma 
que las decisiones son tomadas en común. 
 
¿Cómo está discurriendo la inspección a las congregaciones femeninas de los 
Estados Unidos? 
Esta no era una cuestión fácil. Había desconfianza, contraposición. Hemos hablado con 
ellas y sus representantes han venido aquí a Roma. Hemos comenzado otra vez a 
escuchar. No quiero decir que los problemas no existan, pero se pueden afrontar de otro 
modo. Sin condenas previas, escuchando las motivaciones. Hasta ahora hemos recibido 
muchos informes en los cuales debemos trabajar. Además está la relación con la hermana 
Clare Millea que también será importante. 
 
¿Son legítimos y útiles las comparaciones entre las órdenes antiguas y los nuevos 
movimientos?  A veces hay quien los pone como realidades en contraste e incluso 
confrontadas. 
Los carismas que florecen hoy vienen dados para la Iglesia de hoy. Quizá dentro de veinte 
años no tengan la misma relevancia. Y esto no debería chocar con los carismas más 
antiguos. Si viven en fidelidad al carisma inicial dado al fundador encontrarán algo que 
aportar también en este tiempo. El peligro está cuando se pierde el espíritu de los 
fundadores. 
 
En este sentido, ¿qué ha representado para usted el asunto del fundador de los 
Legionarios de Cristo? 
Ciertamente, es un dolor cuando se ve expandirse una realidad que se presenta como 
carismática y después se descubre la indignidad de su iniciador. Cómo ha sido posible que 
suceda esto es un Misterio, pero el de los Legionarios no es el único caso. En Brasil 
tuvimos el caso de la Toca de Assis. Una comunidad que vestía un hábito de corte 
franciscano que llamaba la atención y se había puesto en la órbita de Cançao Nova 
(comunidad-red nacida en Brasil y ligada al movimiento carismático). Daban de sí una 
imagen fuerte, con frailes que decían dar gloria a Dios cantando y bailando. Habían 

http://www.masdecerca.com/
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involucrado a cerca de 600 jóvenes, hasta que se descubrió que el fundador tenía 
comportamientos moralmente indignos con sus seguidores. 
En cuanto a los Legionarios, en su estructura no me convencía desde el principio la falta de 
confianza en la libertad de las personas que veía en su interior. Un autoritarismo que 
buscaba dominar todo con la disciplina. Yo había ya sacado a los seminaristas de Brasil de 
sus seminarios, porque veía que así las cosas no podían ir adelante. 
 
¿No cree que en el pasado se ha dado un énfasis tan grande a los nuevos 
movimientos que a veces se han ocultado incluso aspectos problemáticos?  
En las nuevas comunidades y en los nuevos movimientos, de entrada, no todo es bello y 
justo. En alguna realidad se ven aspectos realmente desequilibrados. Ciertamente, no se 
puede negar que en muchas de estas realidades se han visto cosas muy grandes. En 
muchos lugares han traido frescura, alegría, novedad y juventud. Creo que los tiempos 
actuales no son ya los tiempos en los que cada cual hace y trabaja para sí mismo, en el 
que todos están separados hasta entrar en conflicto los unos con los otros y solo se unen 
en lo que se refiere al Papa.  
Decía en Brasilia: si vosotros, los de los carismas más grandes, mortificáis y anuláis los 
carismas más pequeños porque tenéis como único criterio el de crecer y tomar más 
espacio, esto no viene de Dios. Si hay un pequeño carisma, por ejemplo en una parroquia, 
ayudadlo a crecer en vez de ponerle dificultades. 
 
Además de su cercanía con los Focolares, también es conocida su amistad con la 
Comunidad de San Egidio… 
Sí, estimo mucho a Andrea Riccardi. Espero ir a encontrarme pronto con él. 
 
En los últimos tiempos, un fenómeno difuso es aquel de nuevos institutos de vida 
consagrada que a veces viven situaciones de confrontación con los obispos y con 
las propias Iglesias nacionales. 
Desde siempre he tenido algo de miedo cuando un grupo comienza a pensar o decir: 
―Somos los únicos en defender la verdadera Iglesia y la Tradición. Nosotros tenemos la luz 
de Dios y los otros no‖. En la iglesia las cosas no funcionan así. Dios no trabaja así. Él 
distribuye sus dones y no ha dado toda su gracia a una sola persona. Si pensamos en la 
experiencia de Dios con su pueblo, en la Biblia, no resalta el exclusivismo elitista, sino más 
bien la paciencia y la misericordia con aquel pueblo lleno de límites que se pierde en el 
camino. ¡Cuánto ha esperado! ¡Cuántas veces le ha decepcionado…! Y si uno mira 
también a los santos, ve que los verdaderos santos son siempre amigos entre sí. Son 
diferentes, tal vez a veces se peleen, pero luego piden perdón y trabajan juntos. Incluso los 
de hoy, al igual que Don Giussani y Chiara Lubich.  [...] 
 

Més Capítols generals 
 

Fernando Prado, cmf, 6 Julio 2011  

Informem d’alguns capítols més que es celebraran durant el mes de juliol. 
masdecerca.com recull en aquesta informació els que ha enviat avui el butlletí IVICON de 
la Confer. El passat dia 29 de juny informem de diferents capítols generals que també es 
celebraran al juliol. 

Les Germanes Trinitàries es disposen a celebrar el XIX CAPÍTOL GENERAL, que tindrà 
lloc a la Casa General, a Madrid (Espanya), entre els dies 26 de juliol i 13 d’agost 



 
9 

 

 

pròxims. S’han proposat com a objectiu general del Capítol: ―Revitalitzar la nostra 
consagració a Déu Trinitat, en fidelitat creativa al carisma, buscant ser resposta als signes 
dels temps i llocs‖. Comencen el Capítol General amb un recés espiritual dirigit pel P. 
Aquilino Bocos, cmf. Entre els temes a tractar, presentaran al Capítol, per a la seva 
aprovació, el Pla General de Formació actualitzat, en el qual una comissió de Germanes 
de la Congregació ha vingut treballant sota la direcció del P. Jesús Palacios, Missioner 
Claretià. 

Les Religioses Filipenses Fills de Maria Dolorosa celebraran el XXIX Capítol General 
del 22 al 31 de juliol a Sevilla, amb el lema Dones en discerniment per néixer de nou. 

La Congregació de Germanes de la Verge Maria del Mont Carmel celebrarà el XIX 
Capítol General del 18 de juliol al 15 d’agost, amb el lema 
La nostra vida i missió en Obsequi de Jesucrist. 

Les Religioses Terciàries Trinitàries celebraran el XX 
Capítol General a Barcelona, entre els dies 12 i 23 de  
juliol. Il·luminarà les jornades el lema Siguem signes 
alliberadors per a la Comunió i l’Esperança. 

Les Missioneres Agustines Recoletes celebraran a 
partir del pròxim 11 de juliol el XI Capítol General. Han 
elegit com a lema del capítol És necessari que Ell Regni 
(1Cor 15,25). 

També les Germanes de la Doctrina Cristiana 
celebraran el XXV Capítol General del 28 de juliol a l’11 
d’agost. El tema central del capítol és Tornem els ulls a la 

nostra pròpia espiritualitat i Encoratjades pel mateix esperit que va moure a la Mare 
Micaela, seguirem portant l’Evangeli a l’home de qualsevol edat i classe social. 

Manifest del Secretariat de Marginació de l’Arquebisbat de Barcelona 
 

Secretariat de Marginació de l’Arquebisbat de Barcelona, 11 de juliol de 2011 
 
Arribats al final de curs, el Secretariat de Marginació de l’Arquebisbat de Barcelona ha 
cregut convenient fer públiques algunes de les conclusions a les quals han arribat. Són 
conscients que el problema és molt complex i que té ramificacions que a nosaltres se’ns 
escapen. La seva intenció no és altra sinó la d’apuntar algunes pistes que puguin aportar 
elements de judici als creients i a tots els homes de bona voluntat.  
 
Algunes realitats  
 
1. La crisi que pateix el nostre país ha agreujat d’una manera escandalosa les grans 
desigualtats econòmiques, socials i culturals de la societat catalana. Mentre que una part 
de la població no es veu afectada per l’actual situació i viu en el benestar, n’hi ha un altra  
—cada vegada més nombrosa— a la qual li manca el més elemental per viure amb dignitat; 
és un col·lectiu humà que es veu obligat a recórrer a institucions benèfiques a la recerca 
d’aliments, de roba i d’ajuda econòmica per afrontar els lloguers, els rebuts de l’aigua i llum, 
etc.  
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2. Especialment greu és la cronificació de la pobresa i la marginalitat de les persones que 
han perdut la feina i que no tenen possibilitats de trobar una nova ocupació per diversos 
motius: l’edat, la manca d’estudis qualificats... Molts, esgotats els terminis del subsidi d’atur, 
ja no poden afrontar ni els compromisos econòmics contrets amb anterioritat (hipoteques, 
compres a terminis...) ni el manteniment de la família. Tot plegat fa que aquestes persones 
caiguin en un pendent de desànim, de pèrdua d’autoestima personal o de depressió que 
sovint desemboca en la marginalitat. És veritat que molts ciutadans havien ―estirat més el 
braç que la màniga‖ i que s'havien compromès amb compres i hipoteques que ara no 
poden assolir; però també sabem que això va ser incentivat pels bancs, els quals no fa 
gaire oferien totes les facilitats que ara deneguen.  
 
3. Augmenta el treball submergit, que es nodreix de les grans bosses de pobresa. Són 
feines més o menys esporàdiques, remunerades molt per sota del que es considera un 
salari just; es caracteritzen per la seva gran precarietat i sovint no compleixen els mínims 
requisits de seguretat i salut. Fins i tot, davant de les dificultats i de l’angoixa que suposa 
trobar a faltar els recursos necessaris, moltes persones es dediquen a activitats il·legals o 
que freguen la il·legalitat.  
 
4. Es dóna la gran paradoxa que, 
mentre que hi ha un nombre molt 
notable d’habitatges per llogar o 
vendre, van augmentant les 
persones ―sense sostre‖ i els 
usuaris d’albergs municipals o 
d’entitats privades. Aquest 
creixement ha fet que ara mateix 
estiguin saturades totes les 
places disponibles d’aquests 
serveis.  
 
5. Els immigrants, les dones, els 
infants i els ancians són els 
col·lectius que pateixen d’una 
manera especialment punyent la 
crisi econòmica.  
 
a) Els immigrants són víctimes d’una creixent xenofòbia entre la nostra població. Els 
nouvinguts són vistos com a competidors deslleials en el moment de buscar feina, de rebre 
prestacions socials... Resulta molt preocupant el nombre de vots que han rebut en les 
darreres eleccions municipals alguns partits polítics amb programes discriminatoris envers 
els nouvinguts.  
 
b) Les dones esdevenen un col·lectiu especialment vulnerable, sobretot les que han de 
mantenir elles soles la família, per motius diversos: o bé perquè el seu company no té feina, 
o bé perquè són mares solteres, vídues o separades; o encara perquè la seva família viu 
en un país del tercer món. Moltes es veuen abocades a acceptar treballs precaris en el 
servei domèstic o en el sector de la neteja. És preocupant l’augment del nombre de dones 
que exerceixen la prostitució perquè no han trobat cap altre mitjà per guanyar-se la vida.  
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c) Entre els infants, n’hi ha molts que viuen una situació de fragilitat, quan provenen de 
famílies desestructurades o monoparentals, i que viuen sols a casa o al carrer, patint un 
gran índex de fracàs escolar. Entre aquests infants ens preocupen molt els que viuen 
situacions de violència domèstica.  
 
d) Moltes persones grans cobren pensions mínimes, sense que disposin de cap xarxa 
social ni familiar per donar-los suport. Aquesta situació contrasta força amb la desigualtat 
que suposen les pensions vitalícies exagerades d’alguns càrrecs polítics.  
 
A la llum de la Paraula de Déu  
 
1. Els creients en Jesucrist no podem restar impassibles davant de les desigualtats que hi 
ha a la nostra societat. El Senyor ens recorda a la paràbola del ―pobre Llàtzer‖ que no 
serem hereus del Regne de Déu si no ens compadim dels que malviuen al costat de la 
nostra porta (cf. Lc 16, 19-31).  
 

2. Juntament amb la compassió hem de fer servir 
els nostres talents, no només els personals sinó 
també els col·lectius, per construir una societat 
més justa, assumint cadascun de nosaltres la 
nostra responsabilitat. El Senyor ens diu com va 
conduir-se davant de la multitud famolenca que el 
seguia: ―Doneu-los menjar vosaltres mateixos.‖ 
(Mc 6, multiplicació dels pans i peixos).  
 
3. Al final de la vida serem jutjats en l’amor (cf. Mt 
25). Un amor que és incompatible amb l’actitud 
del sacerdot i el levita de la paràbola del bon 
samarità. El samarità, en canvi no només es 

compadeix del que es troba al marge sinó que, amb fets i amor (li guareix les ferides, el 
munta a la seva cavalcadura, el porta a l’hostal), treballa per la seva reinserció (cf. Lc 10, 
25-37).  
 
4. Sant Pau ens recorda que no podem celebrar dignament la Cena del Senyor, si en la 
nostra assemblea consentim les desigualtats (cf. 1 Cor 11, 17-31).  
 
Denuncien  
 
1. La insensibilitat davant de les desigualtats de gran part de la població, que considera 
inevitable aquest fenomen.  
 
2. Que les administracions públiques s’interessen més per quadrar pressupostos que no 
per posar mitjans de treball eficaços que pal·liïn els efectes de la crisi sobre les persones 
que la pateixen més.  
 
3. Que es destinen molts més diners a rescatar entitats financeres que no pas a resoldre 
els sofriments dels més petits.  
 
4. Les retallades que ja es fan i les que ja han estat anunciades en l’àmbit de les 
prestacions socials.  
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5. La manca que hi ha d’albergs per acollir persones sense sostre i transeünts.  
 
6. El gran escàndol que suposen alguns sous de càrrecs polítics o d’executius de 
multinacionals i d’entitats publiques i privades, mentre que hi ha pensions i ajudes molt per 
sota del que es necessita per gaudir d’una vida digna.  
 
Demanen  
 
1. Una política que tingui com a prioritat les persones que pateixen dèficits econòmics, 
socials, culturals o de salut, en contrast amb les polítiques que tenen com a principal 
objectiu satisfer les demandes dels mercats.  
 
2. Una implicació més gran de la societat civil en general —i de cadascun dels seus 
membres particularment— en la construcció d’una societat en què es redueixin cada 
vegada més les desigualtats entre els seus membres.  
 
Als membres del col·lectiu 15 M, que siguin creatius i que aportin propostes imaginatives 
per fer una economia més social i un món més just, a més de les seves justes i necessàries 
denúncies.  
 
3. Un replantejament de les retallades socials i que, contràriament, les administracions 
destinin més persones, diners i mitjans a les capes més desfavorides de la nostra societat.  
 
4. Als partits polítics, que treballin per la cohesió social i que no fomentin amb les seves 
propostes els recels envers els immigrants.  
 
5. A les comunitats cristianes i les parròquies, que portin a la pràctica l’ensenyament del 
Papa Benet XVI a l’exhortació Apostòlica Sagrament de la Caritat: ―Precisament, gràcies al 
Misteri que celebrem, s’han de denunciar les circumstàncies que van contra la dignitat de 
l’home, per al qual Crist ha vessat la seva sang, afirmant així el valor elevat de cada 
persona‖ (SC n. 89).  
  

Montserrat inaugura el nou local del servei de primers auxilis 

El P. Abat Josep M. Soler beneeix les noves 
instal·lacions, situades a la Plaça de l’Abat 
Oliba del recinte del Santuari 
 
L’empresa Blancafort Infermers és 
l’encarregada d’oferir el servei de primers 
auxilis a visitants i treballadors 
Montserrat, 11 de juliol de 2011. Amb motiu de 
la Solemnitat de Sant Benet, el P. Abat de 
Montserrat, Josep M. Soler, ha beneït aquest 
migdia el nou local del servei de primers auxilis 
del Santuari, situat a la Plaça de l’Abat Oliba. 
Aquest nou espai, habilitat a peu de carrer, 

compta amb un equip d’infermers, que gestiona l’empresa Blancafort Infermers. En el local 
que ha beneït el P. Josep M. Soler hi ha el material sanitari necessari per realitzar una 
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primera avaluació i cura de les urgències de salut que puguin presentar les persones que 
es troben en el recinte i, si cal, poder-les derivar posteriorment als serveis públics de Salut. 
 
Aquest servei està emmarcat en el conveni entre el Patronat de la Muntanya de Montserrat 
i el Monestir, pel qual es preveu –entre altres coses– que hi hagi un servei de primers 
auxilis –en un horari que varia depenent de la temporada– per atendre les incidències dels 
nombrosos pelegrins i visitants, a més dels treballadors de Montserrat. Les persones 
dedicades a aquest servei estan coordinades amb el Departament de Seguretat de 
Montserrat, així com amb els serveis públics de Salut. 
 

La FECC ha centralitzat tots els seus serveis a la seu dels Àngels 

 FECC centralitza tots els serveis al carrer dels Àngels  

La FECC ha centralitzat tots els seus serveis a la seu dels Àngels, traslladant els serveis 
d’administració, la secretaria institucional i els consultors pedagògics i pastorals al carrer 
dels Àngels, 18, on ja es trobava la resta de personal, i deixant la seu de Rivadeneyra 
únicament com a aulari, on es desenvoluparan algunes accions formatives de les que 
s’organitzen al llarg del curs.  
Recollida de calendaris del curs escolar 2011-2012: a la seu del carrer dels Àngels 
(fins al dia 15 de juliol)  
D’acord amb el trasllat de serveis que us hem indicat, les escoles que no hagin pogut 
assistir a les assemblees de la setmana passada podeu recollir els calendaris a la seu dels 
Àngels, 18, 6a planta. Estaran a la vostra disposició del dia 4 al dia 15 de juliol.  
Obres a l’entrada de l’edifici: podreu entrar encara que no ho sembli!  
S’està remodelant l’entrada de l’edifici del carrer dels Àngels, per la qual cosa us podeu 
trobar que no estigui senyalitzada o que aparentment no es pugui entrar. El pas es manté 
habilitat malgrat l’aspecte exterior i l’activitat programada a la seu, tant pel que fa a 
despatxos com a cursos, segueix amb tota normalitat.  

 

Enguany el 62è Aplec de Matagalls ha estat tot un èxit de participació 
 

Barcelona, 12 de juliol del 
2011. Un any més l’aplec de 
Matagalls, que se celebra cada 
segon diumenge de juliol al cim 
d’una de les més estimades 
muntanyes catalanes, el 
Matagalls, ha estat tot un èxit 
d’assistència. Enguany els 
organitzadors de l’aplec estan 
més satisfets que mai, ja que 
ha comptabilitzat, per ser 
exactes, 799 fitxes que 
testimonien la presència 
d’apleguistes, fet que supera 
lleugerament la participació 
d’altres anys.  
El centre i el motiu dels aplecs 

és el de venerar la creu de Matagalls, plantada al bell cim del seu turó, en una data anterior 
al 1614, moment que recorda la documentació. Les primeres creus eren de fusta i per això 
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els llamps i les tempestes les aterraven sovint, cosa que remeiaven com més aviat millor 
els veïns de Viladrau plantant-n’hi una de nova. Un dels que va reposar aquesta creu fou 
Sant Antoni M. Claret, probablement quan era regent o encarregat de la parròquia de 
Viladrau el 1840, després d’una prèdica o missió feta a l’agost d’aquest any. 

El 1950, amb motiu de la 
canonització del P. Claret i 
gràcies al P. Claretià Faustí Illa, 
promotor de l’aplec, se celebrà la 
primera trobada i es renovaren els 
versos de Verdaguer. Al mateix 
temps es va posar al sòcol de la 
Creu una majòlica dedicada a 
sant Antoni Maria Claret; el 1955, 
dos medallons de bronze 
recordaven la vinculació de la 
Creu de Matagalls amb sant 
Antoni Maria Claret i Jacint 
Verdaguer; i, finalment, l’any 
1975, amb motiu dels 25 anys 
dels aplecs, es va erigir al peu de 
la Creu un nou altar, format per 
una gran llosa amb diferents inscripcions i dedicatòries gravades, sostingut per un peu de 
ferro forjat. 

Un estiu més i 62 anys després que el P. Illa donés sortida al primer aplec de Matagalls, 
diumenge passat es van concentrar dalt d’aquesta Muntanya centenars de persones que, 
de mica en mica, van anar fent el cim. A les 10 del matí va començar el programa 
d’activitats que estava previst; proclamació dels noms i distribució dels premis a la 
constància, missa concelebrada, presidida pel Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, record 
pels apleguistes difunts, Rotllana i Cant dels Adéus. La jornada també va servir per 
inaugurar les millores fetes pel servei de Parcs Naturals a la Font de Mosquits, que fou 

beneïda pel claretià P. Josep Mª 
Codina. Durant la tarda es van 
lliurar els premis als guardonats 
al tercer concurs fotogràfic de 
l’aplec de Matagalls i finalment 
la trobada va finalitzar-se amb 
una ballada de sardanes. 

L’aplec de Matagalls significa 
una jornada molt especial i 
esperada per a un gran nombre 
de persones, tant organitzadors 
de l’esdeveniment com 
participants, que,  any rere any, 
ja tenen ben anotat a l’agenda 
que el segon diumenge de juliol 
queda expressament reservat 
per fer el cim al Matagalls.  
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XXVI Capítol general de les Carmelites de la Caritat - VEDRUNA 
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Projectes d’innovació presentats per professors de Jesuïtes Educació 

 F 
(Jesuïtes) Tres projectes 
d’innovació presentats per 
professors de Jesuïtes 
Educació es començaran a 
aplicar el curs vinent 
 

La xarxa d’escoles Jesuïtes 
Educació ha tancat aquest 
dijous el curs amb una 
jornada al Col·legi Sant 
Ignasi de Sarrià. El sociòleg 
Javier Elzo n’ha estat el 
ponent, amb una xerrada 
sobre els reptes de les 
escoles de Jesuïtes 
Educació. La trobada també 
ha servit per donar a conèixer 
els tres treballs d’innovació 
seleccionats per aplicar-se als centres el curs vinent. Es tracta de propostes presentades 
pel mateix professorat a la convocatòria de Projectes d’Innovació en Xarxa (PIX) que s’ha 
iniciat aquest any.  
  
De cultivar un hort urbà a programar un robot 
Entre els guanyadors hi ha un projecte per posar en marxa un viver que produirà planter 
per als horts urbans de cada una de les escoles. Es treballarà amb alumnes del Projecte 
d’Adaptació Curricular per facilitar-los poder assolir les competències bàsiques per obtenir 
el títol d’ESO a través d’aquest aprenentatge experimental. Un altre dels treballs 
seleccionats consisteix en la creació d’una emissora de ràdio gestionada pels mateixos 
alumnes, que afavorirà, sobretot, les habilitats comunicatives dels nois i noies. El tercer 
projecte que s’implementarà a partir del setembre és la convocatòria d’un concurs a partir 
d’un joc de programació i robòtica. 
  
Innovació en xarxa i des de l’aula 
La convocatòria del PIX respon a la voluntat de treballar per la innovació pedagògica des 
de les necessitats i inquietuds detectades pels educadors i educadores que estan 
diàriament a l’aula en contacte amb els alumnes. Tot el procés s’ha realitzat en xarxa des 
dels diversos centres i utilitzant les noves tecnologies per facilitar la participació. Un cop 
rebuts els 50 treballs presentats, tots els mestres i professors de la xarxa han pogut opinar i 
donar suport als que han considerat més adients. Finalment, dels 5 projectes més ben 
valorats s’han escollit tres per implementar el curs 2011-2012. 
  
Més de 160 professors i professores han participat a la convocatòria, treballant en equip 
per presentar la seva proposta. Per temàtiques, gairebé la meitat dels treballs són de 
ciències de la naturalesa, tecnologia i matemàtiques. També hi ha força propostes de l’àrea 
de llengües. Amb tot, en la majoria de projectes la participació de l’alumne implica el treball 
en diverses àrees i competències de forma transversal.  

 

http://jesuites.net/noticies/consulta.php?id=276
http://www.fje.edu/
http://www.fje.edu/
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

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 
 

 

 

XXI Curs intensiu de formació missionera 
 

La Escuela de Formación Misionera es una institución 
de formación abierta a cuantos deseen trabajar en la 
Misión ―Ad Gentes‖ con una experiencia de 20 años. 
 

Objetivos del Curso 
* Ofrecer un espacio de reflexión y formación misionera 
a todas las fuerzas misioneras de la Iglesia. 
* Preparar de forma inmediata para un proyecto de 
evangelización y voluntariado en comunión y 
solidaridad. 
* Vivir la dinámica de la misión abiertos a la 
universalidad en un proceso de encarnación e 
inculturación. 
 

Destinatarios 
Todas aquellas personas con inquietud misionera y 
solidaria que, desde los ámbitos eclesial, misionero y de 
cooperación internacional, quieran fundamentar su 
compromiso de encuentro con otros pueblos y culturas. 
Congregaciones, institutos y asociaciones misioneras, 
clero diocesano, personas vinculadas a ONGD de 
inspiración cristiana, agentes de animación misionera... 
 

Fechas 
Del 19 de septiembre al 17 de diciembre de 2011. 
 

Inscripciones 
Formalizar la inscripción en el Centro de Marqués de Mondejar, presentando 2 fotografías 
tipo carné. 
Marqués de Mondejar, 32 (28028 Madrid) 
Metro: Ventas, líneas 5 y 2 
Tel.: 91 725 00 30 
 

Matrícula 
650 euros (incluye viaje y estancia en Javier), con posibilidad de:  
·  Solicitar ayudas económicas 
·  Orientación para la residencia en Madrid 
·  Cursar asignaturas independientes 
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“Firmes en la fe”, himne oficial de les JMJ Madrid 2011 
 

Quan falten 32 dies per a les 
Jornades Mundials de 
Joventut Madrid 2012, moltes 
congregacions religioses han 
establert programes, adreçats 
als joves vinculats als seus 
moviments per celebrar de 
manera prèvia dins del seu 
carisma una trobada i 
participar plenament a les 
Jornades amb esperit de 

comunió universal. Alguns hi ha penjat enllaços als webs propis, 
com la Família Claretiana, la Família Vicenciana, els Dehonians, els Dominics, els 
Lasal·lians, els Passionistes, els Salesians, els Magis (Jesuïtes) i Carmel jove. El dia 18 
d’agost tindrà lloc el Macrofestival de la Vida Consagrada. 
 
Publiquem tot seguit la lletra de l’himne de les Jornades, que podeu descarregar, així com 
també la música del web oficial de les Jornades (http://www.madrid11.com/), amb lletra de 
Mons. César Franco i música de Mn. Enrique Vázquez. 
 

Estribillo: Firmes en la fe, firmes en la fe / caminamos en Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor. 
¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él! / Caminamos en Cristo firmes en la fe. 

 
Estrofas: 
1. Tu amor nos edifica y nos arraiga, 
tu cruz nos consolida y fortalece. 
Tu carne nos redime y nos abraza, 
tu sangre nos renueva y nos embriaga. 
Oh, Cristo, nuestro Hermano, 
oh, Cristo, nuestro Amigo, 
nuestro Señor. 
¡Haznos firmes en ti! 

2. Tus manos acarician nuestras llagas, 
tus ojos purifican la mirada. 
Tus labios comunican mil perdones, 
tus pies nos encaminan a la vida. 
Oh, Cristo, nuestro Hermano, 
oh, Cristo, nuestro Amigo, 
nuestro Señor. 
¡Haznos firmes en ti! 

3. Tu aliento es el Soplo de lo Alto, 
tu risa es el signo de la gracia. 
Tus llagas son amores encendidos, 
tus penas son el precio de mi alma. 
Oh, Cristo, nuestro Hermano, 
oh, Cristo, nuestro Amigo, 
nuestro Señor. 

  ¡Haznos firmes en ti! 

 
4. Tu rostro es el icono de la Vida, 
tu frente es nuestra luz resucitada. 
Tu muerte es la causa de mi vida, 
bautismo de mi carne en ti salvada. 
Oh, Cristo, nuestro Hermano, 
oh, Cristo, nuestro Amigo, 
nuestro Señor. 
¡Haznos firmes en ti! 

5. Tu gloria es el futuro de los hombres, 
que marchan con impulsos de tu gracia. 
Tu Iglesia es la casa de mil puertas 
encima de tu piedra edificada. 
Oh, Cristo, nuestro Hermano, 
oh, Cristo, nuestro Amigo, 
nuestro Señor. 
¡Haznos firmes en ti! 

6. Tus jóvenes caminan con María, 
que canta como novia engalanada. 
Con ella cantaremos tu victoria, 
la muerte ha sido ya aniquilada. 
Oh, Cristo, nuestro Hermano, 
oh, Cristo, nuestro Amigo, 
nuestro Señor. 

   ¡Haznos firmes en ti! 

http://www.madrid11.com/


Respostes als qüestionaris dels Lineamenta 
 

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN  

PARA LA TRANSMISIÓN DE LA FE CRISTIANA  

Avui fem la quarta i darrera tramesa dels Qüestionaris sobre els Lineamenta del Sínode de 
Bisbes ―La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana‖. Recordem a les 
religioses i religiosos, així com a les comunitats que vulguin participar-hi que tenen temps 
per enviar-nos les respostes fins al 15 de setembre de 2011. 
 

Racó de lectura 
 

1. Rafel Gasol, Caminos de vida para el encuentro con el Dios de Jesús, Frontera Hegian, 
núm. 74. Gasteiz/Vitoria, 2011. 
Rafel Gasol, salesià. Mestre i psicòleg, treballa en el camp de la formació d’educadors i 
comunitats. El seu camp favorit: la pastoral juvenil i familiar. El seu repte: construir nous 
itineraris que afavoreixin processos personals per trobar-se amb el Déu Amor i escriure 
aquestes experiències amb els protagonistes d’aquests processos. 

 
2. José Ignacio González faus, “Ja hi vaig, Senyor”. Contemplatius en la relació. Quaderns 

CJ, núm. 174, juny 2011. 
 
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
 

Podeu incloure a la vostra agenda les dates d’interès com, per exemple, les jornades de 
formació permanent, etc. 
 

    SETEMBRE 
1 dj Junta Directiva URC 16.00 h 

12 dl Reunió mestre novicis i responsables de formació 

13 dm Reunió de delegats episcopals de vida consagrada a la Seu d’Urgell 

14 dx 
Reunió de delegats episcopals de vida consagrada a la Seu d’Urgell  
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

27 dm Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00 + berenar 

30 dv CONFER: Jornada sobre la nova evangelització 

      

    OCTUBRE 
3 dl Trobada de Superiores Majors / Inici classes Formació inicial 

4 dm Junta Directiva URC 16.00 

7 dv Constitució d'Entitats socials d'Església - CEP - 18 h 

19 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    NOVEMBRE 
3 dj Reunió d'Abats i Provincials (RAP) 

4 dv Junta Directiva URC 16.00 

8 dm Assemblea Associació Cintra - Llúria, 13 - 18.30 h 

9 dx 65 Assemblea general de l'URC / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 dm Assemblea general de CONFER 



 
20 

 

 

16 dx Assemblea general de CONFER 

17 dj Assemblea general de CONFER 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

26 ds 
Reunió de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
Formació inicial: Trobada d’Advent 

27 dg Primer diumenge d'Advent 

      

    DESEMBRE 
13 dm Junta Directiva URC 16.00 h 

14 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

   

    GENER 2012 
10 dm Junta Directiva URC 16.00 h 

11 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

      

    FEBRER 
2 dj Jornada Mundial Vida Consagrada 

7 dm Junta Directiva URC 16.00 h 

8 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

11 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

27 dl Reunió de Superiores majors 

      

    MARÇ 
6 dm Junta Directiva URC 10.00 h 

7 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

14 dx 66 Assemblea general de l'URC 

24 ds Formació inicial: Trobada de Quaresma 

      

    ABRIL 
11 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

17 dm Junta Directiva URC 10.00 h 

21 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    MAIG 
7 dl Exercicis espirituals de l'URC 

8 dm Exercicis espirituals de l'URC 

9 dx Exercicis espirituals de l'URC / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

10 dj Exercicis espirituals de l'URC 

11 dv Exercicis espirituals de l'URC 

12 ds Exercicis espirituals de l'URC 

13 dg Exercicis espirituals de l'URC 

15 dm Junta Directiva URC 10.00 h 

      

    JUNY 
3 dg Jornada Pro Orantibus 

12 dm Junta Directiva URC 11.00 h + dinar 

13 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

16 ds Formació inicial: sortida fi de curs 



 
21 

 

 

      

    JULIOL 
2 dl Exercicis espirituals de l'URC 

3 dm Exercicis espirituals de l'URC 

4 dx Exercicis espirituals de l'URC 

5 dj Exercicis espirituals de l'URC 

6 dv Exercicis espirituals de l'URC 

7 ds Exercicis espirituals de l'URC 

8 dg Exercicis espirituals de l'URC 

      

    AGOST 

   Cap esdeveniment previst a hores d’ara 

 

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@

	Comunicat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
	Nous responsables dels Caputxins de Catalunya
	El monestir de Poblet
	Benet XVI parla de sant Robert Belarmino
	Mons. Braz de Aviz (CIVSCVA)
	Més Capítols generals
	Manifest del Secretariat de Marginació
	Montserrat inaugura el nou local
	La FECC ha centralitzat tots els seus serveis
	62è Aplec de Matagalls
	XXVI Capítol general de les Carmelites de la Caritat
	Projectes d’innovació -Jesuïtes Educació
	Exercicis Espirituals – Estiu 2011
	XXI Curs intensiu de formació missionera
	“Firmes en la fe”, himne oficial de les JMJ Madrid 2011
	Respostes als qüestionaris dels Lineamenta
	Racó de lectura
	Calendari URC-CEVRE 2011-2012
	Contacta amb nosaltres

