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Amato: «Seguint l’exemple de la mare Janer, catalana d’una peça, no 
perdem l’esperança» 

 

Jordi Llisterri – La Seu d’Urgell / CR - 8/10/2011 
http://www.catalunyareligio.cat/es/articles/17077)  

«La vostra noble pàtria és terra fecunda de santedat 
i de caritat cristiana. Que aquesta nostra celebració 
esdevingui un gran signe d’esperança per a tothom. 
No ens deixem empresonar per la tristesa del nostre 
temps. Seguint l’exemple de la Mare Anna Maria 
Janer, catalana d’una peça, no perdem l’esperança, i 
mantinguem-nos ferms en la fe i forts en 
l’esperança». Així ho ha demanat el prefecte de la 
Congregació per a les Causes del Sants, Angelo 
Amato, en la cerimònia de beatificació de la mare 
Anna Maria Janer a la Seu d’Urgell. Des d’aquest 
dissabte al migdia la fundadora de les Germanes de 
la Sagrada Família d’Urgell ja és beata, 125 anys 
després de la seva mort a Talarn. 

Aquesta ha estat la tercera cerimònia de beatificació que se celebra a Catalunya des que 
Benet XVI va retornar aquests rituals a les diòcesis d’origen, després de la de Josep Samsó i 
del pare Tous. Ara és la primera dona beatificada a Catalunya des del segle XII. 

Amb Amato han concelebrat l’arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives; el nunci a Espanya i 
Andorra, Renzo Fratini; el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach; 
l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol; el vicepresident de la Conferència Episcopal 
Espanyola, Ricardo Blázquez; la pràctica totalitat de bisbes catalans i l’abat de Montserrat, 
Josep Maria Soler. També s’hi han sumat prelats d’altres diòcesis espanyoles i Mèxic, Perú i 
Argentina, on tenen presència les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. 

Procedents de la catedral de la Seu, una processó d’entrada ha recorregut el centre de la 
ciutat fins a la carpa de 4.000 metres quadrats instal·lada als afores. 4.000 pelegrins han 
omplert la carpa. La processó anava precedida de les banderes dels països i comunitats amb 
presencia de les religioses de la mare Jané, banderes que després s’han situat al voltant dels 
participants de la celebració. 

«L’Església amb els braços obert per acollir els 
necessitats» 

Angelo Amato ha iniciat la seva homilia en català 
remarcant que «una vegada més la santedat floreix a 
la vostra terra» i que «en ella, ‘filla del poble català’, 
les virtuts pròpies de la vostra terra –com la 
incansable capacitat de treball, els excel·lents dots 
organitzatius i de govern, la gran afabilitat amb 
tothom– es veuen reforçades per la seva gran caritat 
envers Déu i envers el proïsme». 

http://www.catalunyareligio.cat/es/articles/17077
http://anamariajaner.org/
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/2460
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/4584
http://www.bisbaturgell.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3494%3Ainici-de-leucaristia-de-beatificacio&catid=1%3Anoticies-del-bisbat-durgell&Itemid=100256&lang=ca
http://www.catalunyareligio.cat/documents/20111008homiliaamato.doc
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Entre les virtuts de la nova beata, Amato ha destacat «una actitud de modèstia i de senzillesa 
que feia que tothom es trobés a gust amb ella» i «la gran virtut de la caritat acompanyada per 
la humilitat, virtut petita però indispensable per a la pràctica de la caritat autèntica». El perfil de 
la mare Jané l’ha situat com a exemple de «posar en pràctica les paraules de Jesús quan va 
alimentar els famolencs, i va donar de veure els assedegats, quan va hostatjar els forasters i 
els exiliats, i va vestir els necessitats, i va cuidar amb immensa caritat els malalts». 

Amato ha actualitzat aquest missatge en què la «la beata Anna Maria Janer és també una 
brúixola que ens orienta cap als necessitats, que encara avui són tants» i un exemple «no 
només per ser contemplat, sinó també per ser imitat». «L’Església és amiga dels necessitats i 
sempre té els braços oberts per acollir-los». 

«Dolcesa i caritat, sempre» 

La cerimònia s’ha iniciat amb la petició per la beatificació que ha formulat l’arquebisbe Vives 
acompanyat de la germana Pilar Adín, postuladora de la causa. Vives ha repassat la seva 
trajectòria i dedicació a «gent gran, vídues, orfes, ferits, i malalts», especialment durant les 
guerres que va partir Catalunya durant el segle XIX. En l’acció educativa i assistencial que va 
promoure la mare Janer a Urgell, Cervera, Barcelona o Talarn el seu missatge era «dolcesa i 
caritat sempre». 

El moment sempre emotiu de la cerimònia de beatificació ha estat quan s’ha descobert la 
imatge de la nova beata, que ha presidit la cerimònia i a la qual ja es pot donar culte. La 
proclamació ha anat acompanyada del repic de campanes a la Catedral. També han estat 
emotives les paraules finals de l’arquebisbe Vives quan ha convidat a improvisar Irma 
Beretta, la superiora general de les germanes de la mare Janer. Beretta ha remarcat que els 
passos que s’han de fer ara per seguir la mare Janer són «cap a la persona de crist, al servei 
del nostre món» i ha fet una crida a la comunió: «si alguna cosa hi ha a enderrocar són els 
murs que ens separen». La celebració ha durat tot el dia a la Seu d’Urgell, que ha desplegat 
una mostra de les tradicions i festes populars al carrer. 

Les autoritats civils també s’han fet presents a la celebració, encapçalades per la presidenta 
del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert; la vicepresidenta, Joan Ortega; i la consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau. Entre les autoritats andorranes hi havia la subsíndica, Mònica 
Bonell, i la ministra d’Educació, Roser Suñer. 

Homilia del cardenal Angelo Amato, SDB 
 

1. Eminència, Excel·lències, Autoritats de Catalunya i del Principat d’Andorra, estimades 
Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, estimats familiars de la nova Beata, estimats 

http://www.catalunyareligio.cat/documents/20111008peticiobeatificaciovives.doc
http://www.bisbaturgell.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3496%3Ala-mare-anna-maria-janer-ja-es-beata&catid=1%3Anoticies-del-bisbat-durgell&Itemid=100256&lang=ca
http://www.bisbaturgell.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3496%3Ala-mare-anna-maria-janer-ja-es-beata&catid=1%3Anoticies-del-bisbat-durgell&Itemid=100256&lang=ca
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/17069
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preveres i fidels tots, avui és un dia de festa per a la diòcesi d’Urgell, per a la Congregació de 
les Germanes i per als  catòlics de Catalunya. Una vegada més la santedat floreix a la vostra 
terra. Després de la beatificació del màrtir Mossèn Josep Samsó i Elias, heroic rector de 
Mataró, que tingué lloc el 23 de gener de 2010, ara el Sant Pare reconeix solemnement la 
santedat de la Mare Anna Maria Janer Anglarill, una altra catalana il·lustre per les seves 
virtuts i pel seu apostolat de la caritat. A la Carta Apostòlica el Sant Pare Benet XVI veu en la 
nostra Beata una «dona humil, forta, plena de misericòrdia envers tots, especialment envers 
els necessitats i malalts». 

En ella, «filla del poble català», les virtuts pròpies de la vostra terra – com la incansable 
capacitat de treball, els excel·lents dots organitzatius i de govern, la gran afabilitat amb tothom 
– es veuen reforçades per la seva gran caritat envers Déu i envers el proïsme.  

Nuestra Beata, mujer de fe ardiente, de firme esperanza y de caridad atenta, llevó en su 
corazón el peso de la miseria y de la tristeza de los enfermos, de los pobres, de los heridos de 
guerra, de los exiliados, de los huérfanos, así como las angustias de sus hijas espirituales, a 
las que tuvo que hacer frente a lo largo de su dilatada vida. 

De estatura más bien alta, era una mujer de porte noble y distinguido, moderado por una 
actitud de modestia y sencillez, que hacía que todos se sintiesen a gusto con ella. 
 

    
 

La gran virtud de la caridad iba acompañada por la humildad, virtud pequeña, pero 
indispensable para la práctica de la caridad auténtica. Viendo la necesidad de esta virtud en 
su apostolado cotidiano hacia los necesitados, nunca se cansaba de exhortar a sus Hermanas 
a ser humildes, piadosas, bondadosas, pacíficas, trabajadoras, dóciles, gentiles y atentas 
hacia los pobres enfermos, contentas de su labor de Marta. Las invitaba, además, a no buscar 
la aprobación y la estima de los demás y a considerar todas las labores y las ocupaciones 
como un servicio al mismo Señor Jesús, por cuyo amor y reverencia ejercían este ministerio.  

Estas enseñanzas sobre la humildad eran fruto de su experiencia personal, consolidada por 
profundas y frecuentes humillaciones. Sólo mostraré algunos ejemplos. La Madre Janer, que, 
junto a las demás hermanas, quería alejar a Sor Inés Sauret del hospital de Castelltort, 
obedeció con prontitud, cuando el superior religioso se opuso a tal decisión. La Madre Janer, 
que, durante la primera guerra carlista, se había prodigado con todas sus fuerzas por atender 
valientemente a los enfermos de cólera, sufrió la humillación de ser expulsada del mismo 
hospital donde había sido un verdadero ángel de bondad. Don Carlos de Borbón, que la había 
llamado al servicio hospitalario para los heridos en el campo de batalla, quería recompensarla 
por su arduo trabajo, pero ella rechazó cualquier tipo de honor.  

Aunque la máxima expresión de su humildad se produjo cuando ella, fundadora y superiora 
general, fue relegada al anonimato y al silencio, quedando completamente olvidada. De sus 
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labios no salió ninguna queja, ningún reproche, ninguna palabra de disgusto. Su actitud fue de 
esperanza y de abandono en Dios, dedicándose con mayor caridad al servicio de los pobres 
en el Asilo de Sant Andreu de Palomar.  

La humilde sierva del Señor, sin embargo, a los ochenta años recibió su justa recompensa 
también terrenal a este silencio suyo de amor, cuando fue elegida por las Hermanas primera 
Superiora General del Instituto, tomando de nuevo con humildad y sencillez la tarea del 
gobierno, es decir del servicio, la ayuda y la formación. Con la misma sencillez, pasados tres 
años, dejó la dirección general para dedicarse a las tareas más humildes, como por ejemplo 
servir en el refectorio a las hermanas más jóvenes. Una hermana testifica emocionada: «Dos 
años vivió con nosotras la santa Madre, con gran ejemplaridad y submisión a la nueva 
superiora. Era muy edificante verla, a su edad, humilde, silenciosa, ocupada en las tareas 
domésticas de la casa –como la cocina, el servicio y otras tareas– siempre sonriente, siempre 
difundiendo caridad».1  
 
2. Como todos los santos, también nuestra Beata fue fiel imitadora de Jesús y podía repetir 
con San Pablo: «Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien 
vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se 

entregó por mí» (Gal 2,20).  

A ella se aplican perfectamente también las 
palabras del profeta Isaías, que decía: «Cuando 
ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma 
afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad 
como el mediodía. El Señor te guiará siempre, 
hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus 
huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial 
de aguas que no engañan» (Is 58,10-11). 

De hecho la Madre puso en práctica especialmente 
las palabras de Jesús cuando alimentó a los 
hambrientos y dio de beber a los sedientos, cuando 

hospedó a los forasteros y a los exiliados y vistió a los necesitados, cuando visitó y cuidó con 
inmensa caridad a los enfermos.  

Por estas obras de misericordia, la Iglesia hoy exalta a la Madre Janer, aplicándole, en la 
liturgia de la Palabra de hoy, el elogio que el Señor hace a los justos: «Venid vosotros, 
benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado para vosotros desde la creación del 
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la 
cárcel y vinisteis a verme» (Mt 25,34-37).  
 
3. Beatificando a la Madre Janer, la Iglesia ve en la nueva Beata una brújula viviente, 
orientada hacia Dios, que nos invita a vivir nuestra existencia cristiana en la plena confianza 
de la presencia divina en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad. La presencia de 
Dios no nos impide vivir en la alegría; al contrario, sus mandamientos son las diez palabras de 
amor, que Dios ha inscrito en el corazón de todo ser humano para promover el bien que da 
alegría y evitar el mal que trae tristeza.   

Además, la Beata Anna María Janer es también una brújula que nos orienta hacia los 
necesitados, que aún hoy en día son tantos, porque también hoy encontramos hambrientos, 
sedientos, enfermos, exiliados, emigrantes, prisioneros. La Iglesia es amiga de los 

                                                 
1
 Informatio, p. CLXVIII. 
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necesitados y sus brazos están siempre abiertos para acogerlos. La Madre Janer, hija 
ejemplar de la Iglesia, es un modelo glorioso, no sólo para ser contemplado, sino también 
para ser imitado. 

La Madre Janer hoy habla sobre todo a sus Hijas espirituales, esparcidas por el mundo, en 
España, Andorra, Italia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, México, Perú y 
Guinea Ecuatorial. Las invita a no cansarse de contemplar el rostro de Cristo en los 
hermanos, sobre todo en los que sufren, en los marginados, en los pobres, en los 
necesitados, en los pequeños.  

La Iglesia alaba la fidelidad al carisma fundacional de las Hermanas de la Sagrada Familia de 
Urgell. Con el ejemplo y la intercesión eficaz de su Fundadora,  continúan este abrazo de 
caridad con una dedicación sin fronteras y con un amor incondicional al prójimo indigente. 
Afrontan con valentía y creatividad las nuevas pobrezas, que hoy están presentes, en nuestra 
querida Europa, en las familias desestructuradas, en la emigración creciente, en la falta del 
sentido trascendente de la vida, en el pesimismo estéril que apaga el entusiasmo de los 
jóvenes por su futuro. 

Su actitud de caridad creativa y de servicio produce respuestas concretas y positivas de 
asistencia a los enfermos y a los ancianos, de educación humana y religiosa de la infancia, de 
promoción de la familia humana, abierta a la acogida y al cuidado de los hijos.  

De esta manera, fieles a su santa Fundadora, la Congregación participa activamente en la 
misión evangelizadora de la Iglesia, con un gran sentido de eclesialidad, resumida en su 
expresión tan repetida: «Amamos a la Iglesia más que a nuestra vida». 

Lloem plegats el Senyor pel do que avui reben Catalunya i Espanya en la persona de la nova 
Beata. Una vegada més, la vostra noble pàtria és terra fecunda de santedat i de caritat 
cristiana. Que aquesta nostra celebració esdevingui un gran signe d’esperança per a tothom. 
No ens deixem empresonar per la tristesa del nostre temps. Seguint l’exemple de la Mare 
Anna Maria Janer, catalana d’una peça, no perdem l’esperança, i mantinguem-nos ferms en la 
fe i forts en l’esperança. Això és el que desitjo i demano per a tots vosaltres.  
 

Amén. 
 

Una brúixola vivent 
 

El radar busca la localització d’un objecte. Es mou per 
impulsos de les radiacions electromagnètiques que rep. La 
brúixola assenyala el nord magnètic. Els impactes poden 
sacsejar l’agulla imantada, però la seva funció consisteix a 
orientar. Dos instruments diferents que reflecteixen dues 
filosofies diverses. La primera va a l’encalç de les realitats 
canviants. La segona proporciona un punt de referència. 

El cardenal Angelo Amato, en l’homilia amb motiu de la 
beatificació de la fundadora de les Germanes de la Sagrada 
Família d’Urgell, va dir: «Beatificant la Mare Janer, l’Església 
veu en la nova beata una brúixola vivent, orientada vers 
Déu, que ens convida a viure la nostra existència cristiana 
en la plena confiança de la presència divina en nosaltres, en 
la nostra família, en la nostra societat.» La comparació em 
sembla real i suggestiva. 

Anna Maria Janer va mantenir la brúixola orientada al nord 



 
7 

 

 

en una època de convulsions socials i polítiques. L’any 1836, es va produir la supressió dels 
ordes religiosos, la confiscació de béns eclesiàstics i l’expulsió de les comunitats religioses, 
que van haver d’abandonar obres educatives i socials. Després de la guerra, va viure l’exili a 
França amb algunes companyes seves. El període entre el 1868 i el 1875 va ser dur, sagnant, 
revolucionari. Clausura d’obres i expulsions van anar jalonant el dramatisme d’una època 
sacsejada. Ella va mantenir la brúixola amb mà ferma. L’agulla imantada del seu cor seguia 
orientada cap a Déu, malgrat que tot convidava a oblidar-lo. 

Anna Maria Janer va viure també moments delicats dins de 
l’Església. Amb més de cent anys de distància, el seu 
lideratge com a fundadora apareix com a discutible. Però en 
aquells moments, com ha succeït a tants altres fundadors, 
no ho va tenir gens fàcil. En aquestes circumstàncies, 
s’arriba a la conclusió que ha de morir el gra del projecte 
personal per obrir-se el fruit del projecte de Déu. La 
resistència de l’ego pot ser enorme, però Anna Maria Janer 
«va romandre relegada en obedient silenci i fidelitat 
eclesial». La pregària de Jesús cobra tota la seva vivesa: 
«Que no es faci la meva voluntat, sinó la teva.» La brúixola 
assenyalava la voluntat de Déu, amb totes les mediacions 
humanes en què sol expressar-se. 

Anna Maria Janer no es va tancar en ella mateixa, sinó que 
la seva brúixola va apuntar a l’amor essencial. Un amor 
gratuït, sense discriminacions, sense recerca 
d’afalagaments o de compensacions afectives. Només amb 
l’amor essencial, que és l’amor propi de Déu, es pot estimar el pròxim, el necessitat, el pobre, 
l’orfe, la vídua, el ferit, el desvalgut, el malalt… sense supeditar la seva actuació a raons 
externes al propi amor. Un amor així dura sempre. Per això es tracta d’un amor etern, 
característica bàsica de l’amor de Déu. La seva brúixola ens orienta a l’essencial. 

Dos apunts finals. En el segle XIX, dones intrèpides i audaces van viure dintre de l’Església a 
Catalunya una eclosió de carismes, que van redundar en la transformació social. Valdria la 
pena reconeìxer la seva aportació, així com descobrir noves sendes per les quals les dones 
d’avui puguin trobar horitzons d’entrega i de sentit. Un repte. 

Felicitats a la diòcesi de la Seu d’Urgell i a les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell per 
aquesta beatificació. Celebrar-la a la carpa, i no a la magnífica catedral, l’única íntegrament 
romànica de Catalunya, no ha estat només un encert logístic sinó que ha posat en evidència 
el sentit pregon de la litúrgia: no fragmentar una assemblea de més de quatre mil persones, 
que hem vibrat a l’uníson en el misteri de Déu. 

Lluís Serra Llansana 
 

Salesianes: 125 anys de presència a Espanya 

Entrevista a la Mare Yvonne Reungoat, superiora general  
 

Mare Yvonne Reungoat:  superiora general de les Filles de Maria Auxiliadora (FMA) o 
Salesianes de Don Bosco 

La Mare Yvonne Reungoat, superiora general de les Filles de Maria Auxiliadora (FMA) o 
Salesianes de Don Bosco, vindrà a Barcelona – Sarrià aquest 29 d’octubre a tancar un any 
amb molts actes celebratius del 125è aniversari de la presència de les FMA a Espanya.   
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Sor Yvonne és francesa, llicenciada en Història i Geografia. Fou elegida superiora general 
l’octubre del 2008, en el Capítol General XXII, a Roma. De temperament especialment 
dialogant i observador, cerca el contacte directe amb les persones i les claus per entendre la 
realitat social, així com les vies d’humanització i evangelització del nostre món. Ara mateix lloa 
Déu pel que les FMA han fet pels joves, mentre creu que «cal fer més i tots junts, no sols com 
a Família salesiana, sinó també els laics i laiques que creuen en el repte de l’educació».   
Les Salesianes preparen dues fites més: el 2012 serà el 140è aniversari de la fundació de 
l’Institut de les FMA (5 d’agost de 1872) i l’any 2015, el Bicentenari del naixement de Don 
Bosco. 
 
El carisma de Don Bosco i Maria D. Mazzarello que visqueren les primeres germanes, 
ha canviat? S’ha adaptat? 
La passió pel carisma ha portat les Filles de Maria Auxiliadora i tota la Família salesiana a 
cercar contínuament les respostes més adequades per a l’educació dels i de les joves segons 
els temps. Avui sentim la necessitat de tornar als orígens per tal de comprendre millor com 
podem inculturar el carisma. La pregunta que ens fem davant de situacions inèdites és: «Què 
farien Don Bosco i la Mare Mazzarrello, avui?» La font genuïna dels Fundadors és el que ens 

fa significatives en l’Església. Crec que Don Bosco i la Mare Mazzarello no s’estranyarien tant 
dels canvis, sovint importants, que s’han introduït, com, si es donés el cas, de la poca esma 
apostòlica per trobar camins de santedat en la vida quotidiana. 
 

Què li preocupa i què l’anima en la vida de les 
comunitats FMA? 
En la vida de les comunitats, en general, hi ha el 
desig de viure amb intensitat l’ardor del da mihi 
animas cetera tolle. Em preocupa la minva de 

“Em preocupa que no hi hagi qui 
aculli el crit dels joves que 
demanen ajuda” 
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vocacions en algunes parts del món, que té conseqüències fins i tot en la manera d’enfocar la 
vida de comunitat. El major increment vocacional actualment el trobem a Vietnam, Índia, 
Myanmar, Timor Est, Korea del Sud i a alguns països de l’Àfrica. Però, en general, la forta 
secularització interpel·la el nivell de fe de les comunitats FMA. Necessitem oferir una resposta 
vocacional més lluminosa, ser «llum del món», comprometent-nos per camins de nova 
evangelització.   
 
I en la vida dels joves? 
Que no hi hagi qui aculli el seu crit que demana ajuda, 
futur, orientació. Em preocupa el seu viure fragmentat i 
el fet que es resignin a acceptar aquesta situació. 
Sortosament, no tots els joves són del «sense», com 
algú els ha definit. Molts d’ells són capaços d’arriscar-
se, fer-se presents, comprometre’s en el voluntariat; 
responen positivament si troben adults capaços 
d’escoltar-los i acompanyar-los, de creure en les seves 
possibilitats. Les Jornades Mundials de la Joventut són 
un clar indicador en aquest sentit. 
 
Com afronten les FMA l’actual increença en el 
món? 
Crec que és important reflexionar sobre com 
transmetre la fe avui i com ajudar els joves a obrir-se a 
la Transcendència i trobar Jesús en la seva vida. La 
nova evangelització és camí necessari per obtenir 
aquest objectiu. Els adults educadors necessitem tenir 
com a prioritat una sòlida formació catequètica i 
testimoniar de manera més incisiva, joiosa i contagiosa 
que som habitats per una Presència, fent-nos així 
signe i expressió de l’amor preventiu de Déu. 
 
Quina vitalitat té l’Institut en els països del Tercer 
Món? 
Allà l’Institut és segurament més jove (també 
vocacionalment), més proper a la gent, més atent a 
copsar-ne les necessitats. Les noves vocacions missioneres venen sobretot d’aquests països. 
El repte educatiu és gran i és la via cap al desenvolupament. La nostra Família religiosa 
alimenta una gran esperança i cerca al mateix temps de contagiar-la. Però en tots els 
continents hi ha cada any un nombre discret de joves que reconeixen la crida del Senyor i 
responen amb generositat. En els Estats Units registrem aquests darrers anys un increment 
de vocacions salesianes. 
 
Vostè ha dit que cada vegada que l’Institut aposta per projectes de gran abast, està 
posant les condicions per a nous brots de vida.  
Sí. Per exemple, el Projecte Àfrica va sortir precisament en el moment en què ja es notava la 
disminució de vocacions a Europa. Vam decidir, des de la nostra pobresa vocacional, enviar 
un bon nombre de missioneres a aquell continent. Ens hem adonat que eren gairebé sempre 
substituïdes per altres joves que s’interrogaven sobre la pròpia opció de vida i demanaven 
d’entrar a l’Institut. A la Província d’origen, a més, es creava una nova vitalitat missionera, un 
canvi, una germanor, que ajudava a sentir-se vives i fecundes. Han entrat a l’Institut moltes 
vocacions africanes noves. El mateix s’ha experimentat en les noves apostes a l’Àsia i a 
Oceania. Són brots de vida. 
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Quina actualitat té avui el Sistema Preventiu de Don Bosco?  
Raó, religió i «amorevolezza», pilars del Sistema preventiu, corresponen a les dimensions 
fonamentals de la persona humana i són sempre actuals. Molt diverses iniciatives en cada 
cultura en descobreixen la validesa, sobretot en aquest temps d’emergència educativa que ve 
d’una greu emergència antropològica. Déu és amor preventiu i el Sistema preventiu està en 
condicions de testimoniar als i a les joves l’amor mateix de Déu. L’espiritualitat d’aquest 

sistema, viscuda com a comunitat educativa, 
garanteix de manera especial l’eficàcia educativa. 
Arreu constatem que aquesta pedagogia ajuda a 
formar ciutadans actius i responsables, promou el 
creixement de la fe i el diàleg interreligiós. 
 

Quin missatge pot oferir la Pastoral salesiana a l’Església d’avui? 
La pastoral salesiana fa que els joves siguin protagonistes, missioners d’altres joves, amb una 
consciència eclesial que els ajuda a servir i a estimar. Donant confiança als joves, es 
reconstrueix el teixit humà, tan important en les relacions i en la mateixa formació de les 
famílies. Voldríem arribar a les famílies a través dels joves, però també apuntar a la formació 
de les parelles joves per tal d’incidir millor en la formació dels nens. I oferir esperança. 
 
Algú ha presentat a la xarxa la vocació de FMA amb el lema «Salesiana, ¿per què no?» 
Exposi algun argument per convèncer una possible jove que es plantegi el seu futur. 
Un primer argument és el coneixement i, un altre, el testimoni. Les joves que, per un motiu o 
altre, vénen a conèixer-nos, es troben amb persones apassionades per Jesús i per la 
humanitat, riques d’esperança i d’amor, que creen xarxes d’amistat. A voltes demanen 
experimentar la nostra vida. Si vénen a una comunitat nostra haurien de poder veure que es 
pot ser feliç donant la vida al Senyor per altres joves. Ésser signes de l’amor de Déu en el 
món és un compromís molt nostre que infon esperança. Per a Don Bosco, en cada jove hi ha 
un punt accessible al bé. La nostra força educativa està a trobar la corda sensible al bé i fer-la 
vibrar. Donar-los esperances no il·lusòries és fer un servei al seu futur. 
 
Tenim Institut… per quant de temps? 
L’Esperit és creatiu. Nosaltres no podem intuir cap límit de cap mena. Ell suscita nous 
carismes i revitalitza els antics. Estem segures d’una cosa: la Vida Consagrada no és una 
realitat marginal, sinó que radica en el cor mateix de l’Església com a element decisiu per a la 
seva missió (cf. VC n. 3). El carisma salesià, en particular, resulta vital i actual perquè 
l’educació és el futur del món.  

Carme Canadell, FMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hem de fer-nos signe i 
expressió de l’amor preventiu 

de Déu” 
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Tota una lliçó de vida 
 

Albert Om, quan parla del programa de TV3 El convidat de Teresa Forcades, afirma que es 
tracta de «tota una lliçó de vida». Que sigui home i agnòstic no ha suposat cap dificultat per a 
la comunitat de monges benedictines de Sant Benet de Montserrat, ja que es tracta d’«un 
monestir obert al món. Un lloc ple de llum. Física, intel·lectual i espiritual», en paraules del 
periodista. 

En aquest programa es presenta gent mediàtica. Teresa Forcades, monja, metgessa i 
teòloga, ho és. Hi va contribuir molt el vídeo sobre la grip A en el qual va denunciar els 
tripijocs de les empreses farmacèutiques. Certs sectors polítics, econòmics, mèdics i 
periodístics van reaccionar amb agressivitat i autosuficiència al seu fil argumental, molt ben 
raonat, contra la campanya de vacunació. Ser dona i especialment monja, vestida amb la 
seva toca, va suscitar ironia i desqualificacions. Al contrari, molta gent va acollir amb atenció 
les seves reflexions, en les quals va transmetre una imatge de credibilitat, que no es va poder 
trencar tot i els intents que hi van haver. Hi havia en joc un tema de salut seriós i important. La 
veu no li va tremolar. Amb suavitat, va convidar a pensar i va oferir una gran quantitat de 
dades. El temps li ha donat la raó. 
Valdria la pena repassar 
l’hemeroteca. Hi ha persones molt 
importants que en sortirien mal 
parades, molt mal parades. 

Aquest programa d’El convidat 
tenia una característica especial. La 
decisió d’acceptar-lo no requeia 
només sobre la protagonista, sinó 
també sobre la comunitat de 
monges benedictines, que hi havia 
de donar llum verda. Hi va haver 
diàleg, reflexió, debat i votacions. El 
risc d’un tractament frívol no era una consideració menor, com tampoc no ho era la reserva 
natural de les monges de passar inadvertides. Les benedictines van acceptar el repte i les 
incomoditats de les càmeres de televisió. El resultat, esplèndid. Naturalitat, realisme, 
senzillesa, transparència, qualitat personal, espiritualitat profunda, proximitat... es van donar 
cita en el programa. Albert Om, conductor magnífic, no es va deixar endur per protagonismes 
ni prejudicis ideològics, sinó que ens va mostrar, amb les seves pròpies paraules, «una opció 
de vida radical i difícil, que els de fora ens mirem amb respecte i sobretot amb moltíssimes 
preguntes». 

Teresa Forcades és l’amfitriona, però també la comunitat benedictina. Les diferents 
entrevistes introdueixen elements suggeridors a la reflexió i susciten una empatia 
extraordinària. L’abadessa, Montserrat Viñas, mostra amplitud de mires i consciència de 
l’espiritualitat benedictina. El missatge evangèlic i eclesial que transmeten resulta estimulant. 
No hi ha fugida de la realitat, sinó una mirada profunda a la persona, que es consagra a Déu 
en la vida monàstica. S’agraeix que aquest programa no s’hagi dedicat a fer ideologia sinó a 
mostrar la realitat d’unes vides que plantegen interrogants de sentit. Desmunta molts tòpics. 
Com diu Teresa Forcades, el més important no és gaudir d’una vida llarga o curta, sinó viure-
la fent alguna cosa que valgui la pena. 

L’audiència registrada va ascendir a 732.000 persones, que suposa un share del 24,7%. Un 
bon programa suscita interès i, tot i que s’acaba una mica tard, fou seguit pels 
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teleespectadors. La vida consagrada té una paraula significativa per a les dones i els homes 
d’avui. Moltes vegades està segrestada en el silenci o sepultada en el soroll mediàtic. Si algú 
té la fortuna de sentir-la amb l’oïda i el cor, descobrirà un horitzó nou. L’anunci evangèlic té la 
seva expressió màxima en el testimoni de vida. 

Lluís Serra Llansana 
 

P. Màxim Muñoz: «Reptes de la Vida Consagrada avui» 
 

El P. Màxim Muñoz ofereix una reflexió sobre els «Reptes 
de la Vida Consagrada avui» en l’inici de curs de la Vida 
Consagrada  

Aquest dissabte es va celebrar l’inici de curs de la Vida 
Consagrada, al Monestir de les GG. Carmelites Descalces de 
Montilivi de Girona. Un total de 100 religiosos i religioses hi 
van participar. A 2/4 de 5 de la tarda, després d’una breu 
pregària, el Sr. Bisbe va adreçar unes paraules d’agraïment i 
encoratjament. Tot seguit el P. Màxim Muñoz, provincial dels 

Claretians i president de l’URC, va oferir una reflexió sobre els Reptes de la Vida Consagrada 
avui. A continuació va tenir lloc el rés de Vespres, presidides pel Sr. Bisbe. La trobada acabà 
compartint tots junts una estona de fraternitat i amb un petit refrigeri al claustre del monestir. 

 

«Com viure en família els reptes de la vida» 
 

Els Fills de la Sagrada Família celebren unes jornades familiars, 
d’estudi i reflexió. Les van començar el 2003 i són biennals. 
Aquest any serà el dia 19 de novembre, dissabte, a l’Auditori del 
Col·legi Pare Manyanet de Barcelona (Les Corts).  
Aquestes V Jornades Matrimoni i Família tractaran Com viure en 
família els reptes de la vida. 
Es presentaran quatre ponències: 
 

 Consells de seguretat per als pares en l’ús d’Internet 
dels fills, per Albert Amposta, mosso d’esquadra, 
responsable de l’oficina de relacions amb la comunitat 
(Vilafranca del Penedès). 

 L’ecosistema familiar davant la malaltia i la mort, per 
Alfons Gea. Psicopedagog. Responsable dels SIPS. 

 Preservar l’estabilitat familiar en un món de creixent 
risc, per Beatriz Salzberg. Psicòloga Clínica, 
psicoanalista. 

 L’espiritualitat de la família, per Mons. Sebastià 
Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona. 

 
Els laics, membres de  la junta que gestiona les jornades, el  matrimoni Llorenç i Neus 
Macias-Borràs i la Sra. Maria Aurora de Santiago, presentaran i moderaran les sessions. 
El P. Jesús Díaz Alonso, superior general i president de la Fundació Manyanet Solidari, 
presentarà les Jornades. Coordina el P. Pere Mas, responsable de Pastoral.  
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Conferència Episcopal Tarraconense: comunicat de la reunió núm. 200 
 

El dia 6 d’octubre de 2011, ha tingut lloc la reunió n. 200 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, que ha fet notar el número rodó de les 
200 reunions de tots els Bisbes de les Diòcesis amb seu a Catalunya des de fa 33 anys, per 
donar gràcies a Déu, amb tots els bisbes, pel treball conjunt de comunió i ajuda mútua de la 
Conferència Episcopal Tarraconense. A la reunió hi han assistit tots els seus membres i abans 
ha tingut lloc un dinar al qual han pogut assistir Mons. Carles Soler i Mons. Jaume Traserra, 
bisbes emèrits de Girona i de Solsona, especialment invitats. 
 
1.- En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol, en nom dels bisbes, ha felicitat 
el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, amb motiu del 50è 
aniversari de la seva ordenació sacerdotal, que s’esdevingué el proppassat mes de setembre. 
El Sr. Cardenal ha agraït la felicitació i, per part seva, ha invitat els bisbes a participar en 
l’Eucaristia d’acció de gràcies per la seva ordenació, que tindrà lloc a la basílica de la Sagrada 
Família el pròxim dia 6 de novembre, i en la qual es commemorarà el primer aniversari de la 
seva dedicació pel Papa Benet XVI.  
 
2.- Mons. Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell, ha invitat els bisbes a assistir, el dissabte 8 
d’octubre, a la Seu d’Urgell, a la beatificació de la Mare Anna Maria Janer, fundadora de 
l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, en la celebració que serà presidida pel 
cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. Els bisbes 
han acollit la invitació. 
 
3.- Tot seguit, els bisbes han fet amb detall 
la valoració de la passada Jornada Mundial 
de la Joventut (JMJ) i de la participació dels 
joves catalans en aquest esdeveniment, 
presidit el passat mes d’agost pel Sant Pare 
Benet XVI, a Madrid. 
 
Els bisbes han agraït al Secretariat 
Interdiocesà de Pastoral de Joventut l’esforç 
organitzatiu, tant en els dies previs a la JMJ, 
celebrats en cadascuna de les deu diòcesis 
catalanes, com en els actes celebrats a Cuatro Vientos i a Madrid, els quals es van 
desenvolupar satisfactòriament, encara que amb alguns inconvenients, degut a la magnitud 
de persones presents i a la complexitat de l’organització. Així mateix, els bisbes han agraït la 
intensa participació dels joves, la dels voluntaris, famílies, parròquies i escoles que han ajudat 
a fer possible el bon desenvolupament d’aquest esdeveniment, que ha congregat més d’un 
milió i mig de joves d’arreu del món. També han agraït a les autoritats i ajuntaments la bona 
disposició i les ajudes concretes per a l’acollida. 
 
Així mateix, els bisbes han tractat diverses qüestions de pastoral de joventut, per seguir 
donant impuls a aquest àmbit tan important per a la vida de l’Església. 
 
4.- El cardenal Martínez Sistach, encarregat de l'àmbit de la pastoral social, ha presentat als 
bisbes la Sra. Pilar Malla, vicepresidenta de la Fundació Sense Cadenes, i el Sr. Frederic 
Bayer, administrador de la mateixa Fundació, els quals els han exposat la situació actual del 
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Centre Català de Solidaritat (CECAS) per a la rehabilitació de drogoaddictes. El CECAS és 
una institució comuna de l’episcopat català i de les Càritas diocesanes dels bisbats de 
Catalunya, gestionada per la Fundació Sense Cadenes i inspirada en el Projecte Home, 
valorada en el Concili Provincial de 1995. Durant el passat any 2010 ha atès 577 persones, en 
els distints centres d’acollida i de règim obert a Barcelona, Tarragona, Lleida, Tàrrega i 
Balaguer, amb l’ajut de més de trenta professionals i un nombre important de voluntaris. Els 
bisbes han tractat els diferents àmbits d’actuació del CECAS i han agraït a la Sra. Malla i al 
Sr. Bayer i a totes les persones que hi col·laboren el seu esforç i dedicació. 
 
5.- A proposta de Mons. Cortés, encarregat de l’àmbit de pastoral familiar, els bisbes han 
aprovat les dates del 19 al 25 de març de 2012, per celebrar la Setmana de la Família en les 
diòcesis catalanes. Així mateix, han tractat de la participació en la pròxima Jornada Mundial 
de les Famílies, que tindrà lloc a Milà (Itàlia) el pròxim mes de juny de 2012, amb el lema 
«Família, treball, festa».  
 
6.- Mons. Vives ha distribuït als bisbes un exemplar del llibre del Dr. Sebastià Janeras Les 
Esglésies Orientals. Història, tradició espiritual i visió ecumènica. 
 
7.- En acabar la reunió, Mons. Vives ha invitat els bisbes a assistir als actes de cloenda del 
Mil·lenari de Sant Ermengol, que tindran lloc a la Seu d’Urgell, els dies 4 i 5 de novembre de 
2011.  
 
8.- Al matí, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del curs 2011-2012 de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental. Després de la reunió, els bisbes 
de la Província Tarraconense han assistit a la inauguració oficial del curs 2011-2012 del 
Seminari Major Interdiocesà que agrupa els seminaristes de les set diòcesis germanes.  

 
GABINET D'INFORMACIÓ DE L'ESGLÉSIA A CATALUNYA 

Barcelona, 7 d’octubre de 2011 
 

Inauguració del curs 2011-2012 a la Facultat de Teologia i la Facultat de 
Filosofia de Catalunya 

 
El Dr. Francesc Torralba parla de la filosofia de l’amor latent en Kjerligheds Gjerninger  
(Les obres de l’amor, 1847) de Søren Kierkegaard en la lliçó inaugural del curs 2011-
2012 
Els títols de Teologia i els de Ciències Religioses equivaldran als títols universitaris oficials 

Els Drs. Josep Castanyé, Salvador Pié-Ninot i Xavier Parés passen a la condició d’emèrits i, 
per tant, reben la medalla de la FTC 
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Barcelona, 6 d’octubre de 2011. El degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), Dr. 
Armand Puig, ha anunciat aquest matí, durant l’acte d’inauguració del curs 2011-2012 de les 
facultats eclesiàstiques celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, sota la 
presidència del cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller de la FTC, que «ben aviat 
quedarà establert un nou règim d’equivalències entre els títols de Teologia catòlica i de 
Ciències Religioses de l’Església catòlica i els títols universitaris oficials, segons els acords 
entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre ensenyaments i afers culturals». D’aquesta 
manera, en el moment que es confirmi, «els títols de Baccalaureatus i Licenciatus equivaldran, 
respectivament, a Graduat i Màster –amb determinació de l’especiatitat o especialitats 
impartides en cada centre universitari–», ha assegurat el Dr. Armand Puig. «Seria una molt 
bona notícia –ha afegit–, que aniria aparellada amb la inserció de les Facultats en el Registre 
Universitari de Centres i Títols (RUCT), amb el consegüent benefici per als Instituts Superiors 
de Ciències Religioses que en depenen». 
 
Aquesta novetat es produeix justament el primer curs acadèmic (2010-2011) en el qual la FTC 
ha aplicat integralment en els tres cicles les directrius emanades de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior –Pla Bolonya–, una aplicació que ha estat precedida d’un Procés 
d’Avaluació Interna de la FTC. Aquesta aplicació haurà de ser validada per l’agència vaticana 
d’Avaluació Externa (AVEPRO), que quan passi visita per la FTC apuntarà els avenços 
pendents per tal d’enfortir i millorar aquesta institució. Aquesta agència, reconeguda 
internacionalment, és a tots els efectes l’òrgan de verificació acadèmica i científica que ha de 
tutelar les institucions acadèmiques universitàries pertanyents a l’Església catòlica. 
 
Activitat acadèmica de la FTC 
 
El Dr. Armand Puig, durant la seva intervenció a l’acte d’inauguració de curs, al qual han 
assistit els bisbes de les diòcesis catalanes, ha fet públiques les xifres de l’alumnat matriculat 
en el curs 2010-2011 i que mostren un manteniment de l’alumnat en relació als darrers anys, 
pel que fa al quinquenni institucional (118 
alumnes, la majoria d’ells seminaristes i 
religiosos) i un cert augment dels inscrits en els 
cursos de segon i tercer cicles: 132 alumnes de 
Llicència (44 dels quals oients) i 14 de doctorat. 
En total, han estat 264 alumnes; el curs passat 
eren 233. A la Facultat com a tal els llicenciands 
han estat 70 (57 en els Departaments de 
Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura i 
Teologia Moral, amb 9 oients, 7 al CETEM i 8 a 
l’IREL) i els doctorands han estat 7; a l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona, hi ha hagut 19 
llicenciands (amb 1 oient) i 5 doctorands; a 
l’Institut de Teologia Fonamental, 43 llicenciands 
(34 dels quals eren oients) i 2 doctorands. D’altra banda, el Curs de Pastoral per als candidats 
al Ministeri Presbiteral es va oferir a 7 alumnes; l’Escola de Llengües va comptar amb 43 
matrícules; i el Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església, amb 15. En total, 80 
alumnes. Pel que fa a les activitats no acadèmiques, el Curs d’Aprofundiment Bíblic va tenir 
19 alumnes, i la Formació Permanent, impartida tant a Barcelona com a Sant Cugat, va assolir 
la xifra de 208 alumnes. El nombre total d’alumnes inscrits a les activitats no acadèmiques va 
ser de 227. Així, doncs, es van inscriure a la Facultat i als seus dos Instituts incorporats un 
total de 571 alumnes, una xifra lleugerament superior a la del curs passat. 
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El degà de la FTC ha anunciat també els projectes amb altres institucions, entre els quals 
destaquen el Congrés Internacional Constantí, el primer emperador cristià? Religió i 
política en el segle IV, que tindrà lloc del 20 al 24 de març de 2012, i que s’organitzarà 
conjuntament entre la FTC i la Universitat de Barcelona. Aquest congrés, que coincideix amb 
els 1.700 anys de l’Edicte de Milà, comptarà amb la presència del cardenal Raffaele Farina, 
prefecte de la Biblioteca Apostòlica Vaticana. 
 
Una altra institució amb la qual la FTC manté una relació privilegiada és l’Institut d’Estudis 
Catalans, l’Acadèmia de la Llengua Catalana. En aquest cas també són tres els projectes que 
s’impulsen, gràcies al Dr. Josep Perarnau i Espelt. El projecte més antic compartit per l’Institut 
i la Facultat és l’«Arxiu de Textos Catalans Antics» (ATCA), una revista especialitzada de 
gairebé mil pàgines i de freqüència anual, que constitueix una aportació cultural de gran nivell, 
reconeguda per la Unió Internacional d’Acadèmies. Un altre projecte és el «Corpus Scriptorum 
Cataloniae», que pretén reunir en un conjunt articulat les produccions literàries clàssiques en 
la nostra llengua. Ultra la secció «Corpus Biblicum Catalanicum», que impulsa l’Associació 
Bíblica de Catalunya en col·laboració amb les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, hi ha la 
secció dedicada a la producció teològica d’Arnau de Vilanova («Arnaldi de Villanova Opera 
Theologica Omnia»), que es publica en coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
La preocupació per l’estudi de la figura d’Arnau de Vilanova ha propiciat la creació del «Centre 
Internacional d’Estudis Arnau de Vilanova», el qual serà inaugurat demà, 7 d’octubre, en el 
marc de la III Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova. El Centre tindrà la 
seva seu en aquest edifici i quedarà vinculat a les dependències i als serveis de la Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona. Serà un centre pertanyent a la Facultat 
de Teologia de Catalunya, en règim de copatronatge amb l’Institut d’Estudis Catalans i la 
col·laboració de la Biblioteca. Aquest Centre, que ha d’integrar la rica biblioteca privada del 
Dr. Perarnau, serà una institució de gran prestigi que permetrà de tenir veu pròpia en el camp 
dels estudis medievals. 
 
Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Francesc Torralba 
 

El teòleg i filòsof Dr. Francesc Torralba, professor 
de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL), ha 
pronunciat la lliçó inaugural del curs 2011-2012, 
l’objectiu de la qual és explorar la filosofia de l’amor 
latent en Kjerligheds Gjerninger (Les obres de 
l’amor) (1847) de Søren Kierkegaard (1813-1855). 
 
«Tal com ho concep el filòsof danès –ha dit el Dr. 
Torralba–, l’amor és, essencialment, entrega. En la 
pràctica de l’amor autèntic, s’estima l’altre en la 
seva peculiaritat, de tal manera que s’està disposat 
a fer qualsevol sacrifici perquè l’altre sigui allò que 

està cridat a ser. El qui estima així, no cerca el seu benefici, la seva recompensa material o 
espiritual, sinó donar de tal manera que el do rebut sembli que sigui propietat de l’altre. No 
recrimina allò que ha donat, no exigeix que se li torni, ni humilia l’altre per fer-li veure que tot el 
que té li ha estat donat. Dóna i fa veure que el do és propietat de l’altre, quan, de fet, no li 
pertany». 
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Medalla de la FTC als professors Castanyé, Pié-Ninot i Parés 
Abans de finalitzar l’acte, el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha lliurat la 
medalla de la Facultat de Teologia de Catalunya als professors Josep Castanyé i Salvador 
Pié-Ninot, del Departament de Teologia Sistemàtica, i al professor Xavier Parés, del 
Departament de Litúrgia, que passen a la condició d’emèrits. 
 

Organitzacions adherides a les Entitats Socials d’Església (ESE) 
 

S’ha constituït el grup d’Entitats Socials d’Església 
el 7 d’octubre, a Barcelona. Les organitzacions 
adherides a les Entitats Socials d’Església (ESE) 
són: Associació Àkan, Càritas Diocesana de 
Barcelona, Congregació Serventes de la Passió, 
Filles de la Caritat, Fundació Ared, Fundació 
Comtal – Salle, Fundació Escó, Fundació La Salut 
Alta, Fundació Pere Tarrés, Fundació Privada 
Benallar, Fundació Privada Maria Auxiliadora, 
Fundació Privada Migra Studium, Germans 
Maristes de l’Ensenyament, Germanes Oblates – 
El Lloc de la Dona, Organisme 
Beneficoassistencial, Sant Joan de Déu, La Salle, 

Associació Cintra, Associació Estel, URC (Unió de Religiosos de Catalunya), Delegació de 
Pastoral Social de Barcelona. 

Pendents de lliurar la documentació, però que han manifestat interès: F. Arrels, Salesians; 

Caritas Catalunya; Fundació Carles Blanch i la Congregació de Carmelites Missioneres. 
 

«La Vida Religiosa davant la nova evangelització» 
 

El 30 de setembre es va celebrar a Madrid la Jornada 
sobre «La Vida Religiosa davant la nova 
evangelització», per estudiar els Lineamenta 
corresponents al proper Sínode de Bisbes. 
Mes de 300 participants van dedicar la jornada a 
escoltar les ponències i a celebrar reunions per aportar 
continguts al millorament del text. L’URC s’hi va fer 
present a través de la Gna. Mª Eulàlia Freixas, 
vicepresidenta, i del G. Lluís Serra, secretari general. 
Els objectius: animar la reflexió de la Vida Religiosa 
espanyola sobre la Nova Evangelització i formular 

aportacions de la Vida Religiosa espanyola als Lineamenta per al proper Sínode. 
 

Conferències: Salutació i presentació de la Jornada: 
Elías Royón, sj. President de CONFER 
La vida religiosa ante el reto de la Nueva 
Evangelización: Francisco José Ruíz, sj. 
Tiempo de nueva evangelización: Diego Molina, sj. 
Proclamar el Evangelio de Jesucristo: Bonifacio 
Fernández, cmf 
Iniciar a la experiència cristiana: Emilio Alberich, sdb, i 
José Luis Saborido, sj 
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Una Jornada de Formació Permanent de cine 

 
NOTA IMPORTANT: el dia 18 d’octubre, dimarts, a les 15 hores, es tanca la inscripció 

 

 

Jornada de Formació Permanent 
UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)     

Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es  

Secretaria: urc.info@gmail.com 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 
l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 
 

APRENDIENDO A CONTEMPLAR DESDE EL CINE 

UNA PROPUESTA EDUCATIVA Y PASTORAL 
 

a càrrec de 

Peio Sánchez 
 

- La semiótica de Dios en la pantalla 
- La oración en y con el cine 

- Películas de referencia sobre la vida religiosa 
- Ensayos de evangelización 

 
 

 
Sóc germà de les comunitats Adsis, acompanyo 
com a sacerdot la parròquia de la Mare de Déu 
del Mont Carmel a Barcelona. Col·laboro en la 
Delegació de Mitjans de l’Arquebisbat de 
Barcelona. Ensenyo i aprenc teologia a la 
Facultat de Teologia de Catalunya i a l’Institut 
de Ciències Religioses Don Bosco i a l’ISCREB. 
Ara fem camí pastoral al voltant del cine amb la 
Setmana i la Mostra de Cinema Espiritual en 
més de 60 ciutats. Pertanyo a SIGNIS 
(Associació Catòlica Mundial per a la 
Comunicació). 

 

Data: 22 d’octubre de 2011, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

           L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres PS 
 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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II Cicle de cinema sobre pobresa i exclusió social 
 

El Centre d’Estudis de Cristianisme i Justícia, Arrels Fundació i Càritas diocesana de 
Barcelona organitzen conjuntament el II Cicle de cinema sobre pobresa i exclusió social amb 
el lema «L’Habitatge, un dret segrestat», en tres sessions: 
  
27 d'octubre: Nedant contracorrent, de Joanna Callén, Helena Clos i Aránzazu Sánchez. Al 
cinema Verdi Park 
3 de novembre: La ley del ladrillo, de Pedro Barbadillo. Al cinema Maldà 
17 de novembre: Escanyats per la hipoteca, un 30 minuts de Roser Oliver. Al cinema Verdi 
Park 
  

La Declaració Universal dels Drets Humans, així com altres instruments internacionals, 
reconeixen l’habitatge com un component important del dret a tenir una vida digna per a tot 
ésser humà. No obstant això, l’especulació immobiliària i la consolidació d’una cultura de 
l’endeutament han portat a la nostra societat i a moltes famílies a una situació veritablement 
límit. Per tant, de ser una suposada aspiració universal, l’habitatge és avui dia un negoci en 
crisi i un dret negat, segrestat. 
Amb el II Cicle de cinema sobre pobresa i exclusió social es vol mostrar i debatre sobre 
aquesta realitat a partir de la projecció de tres documentals. Cadascun d’aquests documentals 
comptarà amb la presència dels seus directors i amb persones expertes en cada àmbit que 
tractaran de reflexionar i obrir un debat després de la projecció del documental sobre la 
realitat econòmica, social i política que ens ha portat a aquesta conjuntura, sobre els seus 
efectes i conseqüències humanes i sobre les possibles alternatives per superar un model 
insostenible i sobretot injust. 
 

XXXIII Capítol general de les Filles del Cor de Maria 
 

Les Filles del Cor de Maria, residents a Barcelona (c/ Valencia, 273) hem celebrat a París el 
XXXIII Capítol general, en el qual s’ha renovat la nova superiora general i el seu consell. 
Han estat nomenades: 
Superiora general: María del Carmen Vergara, mexicana, que substitueix Hazel de Lima 
(Índia), i quatre assistents generals de França, Àfrica, Índia i Amèrica, com a expressió de la 
nostra universalitat.  
Vam néixer a Paris, en temps de la Revolució Francesa, de dues inspiracions  que es 
complementen: la d’Adelaide Champion de Cicé i la de Pere Joseph Picot de Clorivière 
S.J., el qual s’interroga: I per què no en tot l’univers? Amb el pas del temps es va fer realitat 
aquest somni. 
El nostre missatge, que desitgem fer extensiu a totes les congregacions religioses, és: 
«Després de la feina feta, ens queda encara el millor per fer realitat: l’arribada del 
Regne de Déu». 
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Llorenç Puig: «30 anys de CiJ» 
 

Cristianisme i Justícia (CiJ) està d’aniversari. Compleix 30 anys 
de dedicació a la reflexió sobre les qüestions de fe i de justícia 
social. A través de la formació i la difusió dels Quaderns pretén 
fer la seva aportació a la transformació de la nostra societat 
cap a un món més just. El proper dia 14, a les 19 h, se 
celebrarà a l’església dels jesuïtes de Casp un acte en què es 
repassarà la història de CiJ, els seus fonaments i, com avança 
el director del centre, el P. Llorenç Puig, sj., es preguntaran: 
«Cap on ens sentim cridats a caminar? Com pensem que hem 
de donar resposta a la situació actual del món des de la nostra 
vivència creient, que ens compromet i ens fa viure 
l’esperança?» 

 
Després de 30 anys, aquella tasca prioritària de la seva fundació —«el servei de la fe i la 
promoció de la justícia»— es pot donar com a assolida?  
S’ha avançat molt en la presa de consciència que no només és important l’atenció als més 
pobres i als necessitats, sinó que cal millorar les regles del joc d’un món més i més globalitzat, 
on es generen cada cop més desigualtats i on moltes persones queden al marge dels 
progressos socials. S’ha avançat, sí, però el moment que vivim, tan dur, ens indica que 
encara hi ha molt camí per fer. 
 
Per què la fe no es pot separar del treball per la justícia? 
Una de les grans aportacions que l’Església ha fet al llarg de la seva història és la de vincular 
el compromís envers els més necessitats i els més pobres al nucli de la seva experiència 
creient. I ara, més que mai, tenim la responsabilitat de recordar al món que la mirada de Jesús 
s’adreça de manera molt especial als més petits, als que pateixen, als que són exclosos. 
 
Aquesta sensibilització proposada des de CiJ per construir un altre món que és 
possible, és realment possible? 
Evidentment, voler canviar el món s’escapa de les nostres mans. Però veiem que el món, tal 
com està, no és just, no és com Déu el somia. Per això diem que cal un altre món, una altra 
manera d’organitzar-nos. Doncs bé, davant del desànim, l’aportació dels cristians ha de ser, 
sobretot, una paraula d’esperança: si ens deixem transformar el cor tot posant els darrers com 
a primers, i cadascú actua i posa en joc el seu compromís... un altre món serà possible! 
 
Òscar Bardají i Martín – Full Dominical 9.10.2011 
 

Xavier Melloni presenta Vers un temps de síntesi 
 

Xavier Melloni presenta el seu últim llibre Vers un temps de síntesi. A més de l'autor, teòleg i 
antropòleg, hi intervindran Raimon Ribera, professor d’Esade, i Victoria Cirlot, professora de 
Literatura Medieval a la UPF. 
L’acte serà presentat per Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, i inclourà la lectura d’alguns textos 
orientals per part de l’actor Marc Truco. 
Tota la informació de l’acte aquí 
Data: dilluns 17 d’octubre de 2011 
Hora: 19.30h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de LLúria 13, Barcelona) 
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Actes a l’agenda 
 

CELEBRACIÓ DEL 30è ANIVERSARI DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA. Intervenció dels 
membres més destacats de l’equip de Cristianisme i Justícia, vídeo commemoratiu dels 
30 anys, concert amb el cantautor Luis Guitarra 
Día: 14 d’octubre, divendres 
Lloc: Església dels Jesuïtes, c. Casp, 27, Barcelona 
Hora: 19 h 
 
XVIII JORNADA DE PASTORAL PENITENCIÀRIA DELS BISBATS AMB SEU A 
CATALUNYA 
Lloc: Seminari Conciliar de Solsona, c. Pujada Seminari, 18, Solsona 
Dia: 15 d’octubre, dissabte 
Hora: de 10 a 18 h 
Més informació i inscripcions: tel. 933 176 397; a/e: sepap_bcn@yahoo.es 
Programa: 
10.00 h – Obertura de la Jornada 
10.30 h – Primera ponència: «Voluntariat, pobresa i exclusió», a càrrec del P. José Juan Galve, 
capellà de la presó Model de Barcelona i coordinador de la zona de Catalunya, Aragó, Comunitat 
Valenciana i Balears 
11.30 h – Descans 
12.00 h – Diàleg dels participants amb el ponent 
13.00 h – Eucaristia a la Catedral, presidida per Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona 
14.00 h – Dinar 
16.15 h – Taula rodona sobre «Testimoni del voluntariat». Hi intervindran diversos voluntaris 
d’interior i exterior. Moderador: P. José M. Carod Felez, capellà del Centre Penitenciari de Joves 
de Quatre Camins i director del SEPAP 
18.00 h – Clausura de la Jornada 
 
SEMINARI SOBRE «ELS MÍSTICS AVUI. TERESA DE JESÚS, CAMINO DE PERFECCIÓN» 
Dies: 3, 17 i 31 d’octubre, 14 i 28 de novembre i 12 de desembre 
A càrrec de: M. Dolors Cesari 
Lloc: Centre Passatge, ptge. Mercader, 13, Barcelona 
Día: 17 d’octubre, dilluns 
Hora: de 18 a 20 h 
Més informació: tel. 932 151 599 
 

Jornades de Formació Permanent ● Curs 2011-2012 
 

1 2011, 22 d’octubre 
Dr. Peio Sánchez, Director del Departament de Cinema de 
l’Arquebisbat de Barcelona 

2 2011, 19 de novembre 
Dr. Eduard Ibáñez, Director de Justícia i Pau de l’arxidiòcesi 
de Barcelona i president de la Comissió de Justícia i Pau 
d’Espanya 

3 2012, 11 de febrer Dr. Gaspar Mora, Facultat de Teologia de Catalunya 

4 2012, 21 d’abril 

Dra. Mercedes Navarro, sòcia fundadora de l’Associació de 
Teòlogues Espanyoles (ATE) i presidenta durant dos 
mandats. Codirectora de la col·lecció internacional La Biblia y 
Las Mujeres  

mailto:sepap_bcn@yahoo.es
http://www.justiciaipau.org/
http://www.juspax-es.org/
http://www.juspax-es.org/
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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@
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