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El 19 d’octubre a la seu de l’URC, Barcelona, s’ha celebrat la primera reunió del curs del 
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes I Religiosos). Aquest organisme, nascut 
a l’impuls del document Mutuae Relationes, afavoreix el diàleg interdiocesà i serveix de pont 
entre la Conferència Episcopal Tarraconense i la Unió de Religiosos de Catalunya, al servei 
de la comunió eclesial. El SIRBIR es reuneix tres vegades a l’any i l’integren el bisbe 
representant de la CET, Mons. Romà Casanovas, els dos delegats episcopals de vida 
consagrada de les arxidiòcesis de Tarragona i de Barcelona i tres representants de l’URC, 
president, vicepresident i secretari general, que, a la vegada, actúa com a secretari del 
SIRBIR. 
 

Els temes tractats a la darrera reunió han estat principalment els següents: Jornada Mundial 
de la Joventut Madrid 2011; la representació de religiosos en organismes diocesans; els 
treballs sobre els lineamenta del Sínode; la propera assemblea general de l’URC (9 de 
novembre) i la celebració d’un acte acadèmic a la Facultat de Teologia de Catalunya amb 
motiu dels 15 anys de Vita consecrata, exhortació apostòlica postsinodal de Joan Pau II sobre 
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la vida consagrada (15 de desembre); informacions de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, a càrrec de Mons. Romà Casanova, de l’URC, a càrrec del P. Màxim Muñoz, i 
dels delegats episcopals, a càrrec del P. Pere Cardona. 
 

Reunió dels vicaris i delegats episcopals de vida consagrada 
 

Els vicaris i delegats episcopals de vida consagrada s’han reunit el 20 d’octubre a la Casa 
d’Exercicis de Sarrià, a Barcelona, per celebrar la primera reunió ordinària del curs. En 
celebren tres, la tercera de les qual és de més llarga durada i es fa cada vegada a una diòcesi 
diferent. 
Entre els temes tractats, s’ha compartit una previsió d'activitats de cada Delegació Diocesana 
de cara al curs 2011-2012, la preparació de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2012 
(nombre de cartells, estampes...), el treball d’una enquesta, així com altres temes d’actualitat 
de la vida consagrada 
 

 
 
Llista dels vicaris i delegats episcopals de vida consagrada: 
 

Arquebisbat de Tarragona  P. Pere Cardona Bueno, ofmcap 

Bisbat de Tortosa Mn. Enric Aymerich 

Bisbat de Lleida P. Josep Castellà Sarriera, ocd 

Bisbat d’Urgell Mn. Jaume Vila Serra 

Bisbat de Solsona Mn. Joan F. Casals i Cubinsà  

Bisbat de Vic Mn. Joan Casas    
P. Josep M. Morros Castelltort, SchP - delegat episcopal adjunt 

Bisbat de Girona Mn. Ramon Alventosa 

Arquebisbat de Barcelona Mn. Francesc Prieto Rodríguez 
Mn. Josep Anton Arenas i Sampera (vida contemplativa) 

Bisbat de Terrassa Gna. Begoña Fornés, rp 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat P. Josep Maria Henríquez Farreras, osb 

Unió de Religiosos de Catalunya  G. Lluís Serra i Llansana, fms, secretari general 

 

S’ha aprofitat l’avinentesa per donar la benvinguda al P. Josep Maria Henríquez, monjo de 
Montserrat i nou delegat episcopal del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
 

També s’ha agraït al P. Josep Roca, que ha estat destinat a Mèxic, la seva contribució com a 
primer delegat episcopal del mateix bisbat. Un pinzellada biogràfica. Josep Roca i Mas (Mura 
1938) és religiós Fill de la Sagrada Família des de 1954 i sacerdot des de 1962. Va cursar el 
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estudis de la carrera eclesiàstica al seminaris de la Congregació, els del Magisteri a l’Escola 
Normal de Barcelona i és llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat Pedagogia, per la 
Universitat Central de Barcelona. És mestre de català. Ha estat superior i director de vàries 
escoles de la Congregació i rector de la parròquia Sant Josep Manyanet de Barcelona. Des de 
1992 a 1998 va ser superior general de la Congregació, vicari general des de 1999 a 2005 i 
conseller general en altres governs. Des de 2005 a 2011 fou delegat diocesà per la Vida 
Consagrada i membre del Consell presbiteral del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. El 2011 
ha estat destinat a la delegació de l’Institut de Mèxic. Ha publicat: José Manyanet. Una 
pedagogía de inspiración familiar (Barcelona 1994); Proyecto de renovación comunitaria 
(Barcelona 1994); Costumbres y prácticas espirituales (Barcelona 1995); Pare volem ser 
família (Barcelona 2000); Retaule de Natzaret (Barcelona 2004); Créixer en comunitat. 
Projecte de renovació comunitària (Montserrat 2007); Sant Josep Manyanet, profeta de la 
família (Barcelona CPL 2007) i col·labora també en l’edició de les Obres completes de Sant 
Josep Manyanet (JMB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tres nuevos modelos de santidad para la Iglesia 
 

TESTIGOS DEL AMOR APASIONADO DE 
DIOS 
 

CIUDAD DEL VATICANO, domingo 23 
octubre 2011 (ZENIT.org).- La Iglesia 
universal cuenta desde hoy con tres nuevos 
modelos de santidad y testigos, como dijo 
Benedicto XVI en la ceremonia de 
canonización, «del amor apasionado de 
Dios». Son san Guido Maria Conforti, san 
Luis Guanella y santa Bonifacia Rodríguez de 
Castro. 

A las diez horas de la mañana, el papa 
celebró la Eucaristía ante la basílica vaticana, 

en la plaza de San Pedro, y procedió a la canonización de los beatos Guido Maria Conforti 
(1865-1931), arzobispo-obispo de Parma, fundador de la Pía Sociedad de San Francisco 
Javier para las Misiones Extranjeras; Luis Guanella (1842-1915), sacerdote, fundador del 
Instituto de las Hijas de Santa María de la Providencia y de la Congregación de los Siervos de 
la Caridad; y Bonifacia Rodríguez de Castro (1837-1905), fundadora de la Congregación de 
las Siervas de San José. 

Los tres fueron proclamados santos a las 10.34 horas. Tras las palabras de Benedicto XVI, 
sonó música sacra y las miradas de los miles de fieles se dirigieron a la fachada de la basílica 
donde colgaban tres tapices con la imagen de los nuevos santos. 
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La canonización fue pedida a Benedicto XVI por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la 
Congregación de las Causas de los Santos, acompañado por los postuladores de las causas. 
Tras la lectura de las correspondientes biografías, y el rezo de las letanías de los santos, el 
papa procedió al rito de canonización, por el que los tres nuevos modelos para el mundo son 

inscritos en el libro de los santos. 

«Establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados 
entre los santos», dijo el papa. Una vez proclamados, fueron 
llevadas sus reliquias al altar para su veneración. 

La misa se celebró en una mañana fresca y soleada y asistieron 
delegaciones oficiales de España e Italia, así como miles de fieles 

italianos, españoles y de otros países a los que llegó la obra de estos santos. 

La delegación española estaba encabezada por Juan Carlos Campo Moreno, secretario de 
Estado de Justicia, y además la embajadora de España ante la Santa Sede, María Jesús 
Figa; la directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 
Confesiones, María Aurora Mejía, y el director adjunto del Gabinete del Ministerio de la 
Presidencia, Carlos García de Andoin. 

 Por la Iglesia española, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia 
Episcopal Antonio María Rouco, así como numerosos obispos. Hubo, entre otras, 
delegaciones de las diócesis de Salamanca, de donde era santa Bonifacia, y de Zamora, 
donde vivió sus últimos años y murió. Asistió una amplia representación de las Siervas de San 
José, familiares de la nueva santa, alumnos y simpatizantes de su obra. 

Durante la misa, tras el rito de la canonización y la 
proclamación del Evangelio, el Papa pronunció la 
homilía. 

Destacó Benedicto XVI que la celebración coincide con 
la Jornada Misionera Mundial (Domund), «cita anual que 
pretende despertar el impulso y el compromiso por la 
misión». Invitó a alabar al Señor por los tres nuevos 
santos. Expresó con alegría su saludo a todos los 
presentes y en especial a las delegaciones oficiales y a 
los numerosos peregrinos llegados para festejar a 
«estos tres ejemplares discípulos de Cristo». 

Dijo que la Palabra de hoy recuerda que «toda la Ley 
divina se resume en el amor». Tras hacer una breve 
síntesis del relato de Mateo, subrayó que «la exigencia 
principal para cada uno de nosotros es que Dios esté 
presente en nuestra vida. Este debe, como dice la 
Escritura, penetrar todos los estratos de nuestro ser y 
llenarlos completamente: el corazón debe saber de Él y 
dejarse tocar por Él; y así también el alma, las energías de nuestro querer y decidir, e incluso 
la inteligencia y el pensamiento. Es un poder decir como san Pablo: “ya no vivo yo, sino Cristo 
vive en mí” (Gal 1,20)». 

Y subrayó que Jesús añade algo que no había sido preguntado por el doctor de la ley: «El 
segundo es semejante a aquél: Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Una afirmación, según 
Benedicto XVI, por la que «Jesús da a entender que la caridad hacia el prójimo es tan 
importante como el amor a Dios». «El signo visible que el cristiano puede mostrar para 
testimoniar al mundo el amor de Dios es el amor a los hermanos». Por ello, considera 
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providencial que hoy precisamente la Iglesia «señale a todos sus miembros tres nuevos 
santos que se dejaron transformar por la caridad divina y con ella han marcado toda su 
existencia. En diversas situaciones y con diferentes carismas, han amado al Señor con todo el 
corazón y al prójimo como a sí mismos “hasta convertirse en modelo para todos los 
creyentes” (1Ts 1,7)». 

El Salmo 17, invitando a abandonarse con confianza en las manos del Señor, que es «fiel a 
su consagrado», sirvió al papa para subrayar la actitud que guió a san Guido Maria Conforti. 
«Desde que era niño, tuvo que superar la oposición de su padre para entrar en el seminario, 
dio prueba de un firme carácter en seguir la voluntad de Dios, en corresponder en todo a 
aquella caritas Christi que, en la contemplación del Crucifijo, lo atraía hacia sí». 

Un lema que sintetiza el programa del instituto misionero al que él, apenas treintañero, dio 
vida: «una familia religiosa –dijo Benedicto XVI- puesta enteramente al servicio de la 
evangelización, bajo el patrocinio del gran apóstol de Oriente san Francisco Javier». 

En cuanto al testimonio humano y espiritual de san Luis Guanella, dijo el papa que vivió «con 
coraje y determinación el Evangelio de la Caridad, el ‘gran mandamiento’ que también hoy la 
Palabra de Dios nos ha recordado».  

Luego, hablando en español, Benedicto XVI recordó el pasaje de la I Carta a los 
Tesalonicenses, «un texto que usa la metáfora del trabajo manual para describir la labor 
evangelizadora y que, en cierto modo, puede aplicarse también a las virtudes de santa 
Bonifacia Rodríguez de Castro». 

Cuando san Pablo escribe la carta, recordó el papa, 
«trabaja para ganarse el pan; parece evidente por el tono 
y los ejemplos empleados, que es en el taller donde él 
predica y encuentra sus primeros discípulos». 

«Esta misma intuición –dijo– movió a santa Bonifacia, 
que desde el inicio supo aunar su seguimiento de 
Jesucristo con el esmerado trabajo cotidiano. Faenar, 
como había hecho desde pequeña, no era sólo un modo 
para no ser gravosa a nadie, sino que suponía también 
tener la libertad para realizar su propia vocación, y le 
daba al mismo tiempo la posibilidad de atraer y formar a 
otras mujeres, que en el obrador pueden encontrar a Dios 
y escuchar su llamada amorosa, discerniendo su propio 
proyecto de vida y capacitándose para llevarlo a cabo». 

«Así nacen las Siervas de San José –añadió–, en medio 
de la humildad y sencillez evangélica, que en el hogar de 
Nazaret se presenta como una escuela de vida 
cristiana». 

Siguió con las palabras del Apóstol en las que dice «que 
el amor que tiene a la comunidad es un esfuerzo, una fatiga, pues supone siempre imitar la 
entrega de Cristo por los hombres, no esperando nada ni buscando otra cosa que agradar a 
Dios». 

De la misma manera, «la madre Bonifacia, que se consagra con ilusión al apostolado y 
comienza a obtener los primeros frutos de sus afanes, vive también esta experiencia de 
abandono, de rechazo precisamente de sus discípulas, y en ello aprende una nueva 
dimensión del seguimiento de Cristo: la Cruz». «Ella la asume con el aguante que da la 
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esperanza –añadió el papa–, ofreciendo su vida por la unidad de la obra nacida de sus 
manos». 

«La nueva Santa se nos presenta como un modelo acabado –concluyó– en el que resuena el 
trabajo de Dios, un eco que llama a sus hijas, las Siervas de San José, y también a todos 
nosotros, a acoger su testimonio con la alegría del Espíritu Santo, sin temer la contrariedad, 
difundiendo en todas partes la Buena Noticia del Reino de los cielos. Nos encomendamos a 
su intercesión, y pedimos a Dios por todos los trabajadores, sobre todo por los que 
desempeñan los oficios más modestos y en ocasiones no suficientemente valorados, para 
que, en medio de su quehacer diario, descubran la mano amiga de Dios y den testimonio de 
su amor, transformando su cansancio en un canto de alabanza al Creador». 

Benedicto XVI exhortó a los presentes a amar al Señor “mi fuerza”, como proclama el salmo. 
«De tal amor apasionado por Dios son signo elocuente estos tres nuevos santos. Dejémonos 
atraer por sus ejemplos, dejémonos guiar por sus enseñanzas, para que toda nuestra 
existencia se convierta en testimonio de auténtico amor hacia Dios y hacia el prójimo». 
 

Por Nieves San Martín 
 

Professió perpètua de nou religioses de Sant Josep de Girona 

 

El dia 9 d’octubre despertàvem il·lusionades per celebrar públicament el que ja al nostre cor 
havíem viscut, sobretot al final dels Exercicis de mes: la donació plena de Jesús a nosaltres i 
la nostra a Jesús. Podem repetir avui el diàleg de Jesús amb santa Teresa quan aquesta li 
diu: Jo em dic Teresa de Jesús; doncs Jo, li contesta Jesús, Jesús de Teresa. L’Eucaristia 
d’aquet dia va fer realitat aquest lliurament. Va ser emocionant. 

Era a la casa mare, a Girona, sota la mirada amorosa de la nostra fundadora, María Gay 
Tibau, es van sentir, decidits, els nostres nou “Sí!”. Volíem dir a tots els presents, a l’Institut, a 
l’Església, a la societat, que ens comprometíem a seguir Jesús a l’estil de la nostra Mare 
Fundadora, amb humilitat i senzillesa, amb promptitud en el servei als malalts i desemparats, 
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urgides per la caritat de Crist, per la seva vida pobra, obedient i casta, confiant en l’amor 
maternal de Maria i sota la protecció de sant Josep. 

Ens havíem preparat per aquest moment fent una experiència de fraternitat, interculturalitat i 
de coneixement de les arrels del Carisma i història de l’Institut que ens ha enriquit i ens 
ajudarà la resta de la nostra vida. 

Va ser emocionant la ceremònia de la professió en la qual vam viure aquest dinamisme de 
gràcia que es dóna en el ritus propi d’aquest acte i volem compartir amb vosaltres els punts 
principales següents: 
 
1r. Començàvem amb LA LITÚRGIA DE LA PARAULA perquè la seva Paraula ens il·lumina, 
ens fa sentir la seva crida i ens recol·loca davant el seu amor. Escollim les nostres lectures 
preferides i meditades als Exercicis: Osees 2,16-22; Filipenses 4, 12-14.19-20; Salm 115, 12-
19; Jn 1, 35-43. 
 

2n. LA CRIDA de Mª Carmen com a superiora general: és una crida d’atenció perquè, després 
d’haver escoltat la Paraula de Déu, ens deixéssim il·luminar també per la veu de l’Església a 
través de: 
 a) La Pregunta ritual del Celebrant: Què demaneu a Déu i a l’Església? I la nostra resposta 
confirmant que érem lliures i conscients del que anàvem a fer. 
 b) L’Homilia que concreta aquesta Paraula de Déu en la realitat present i que expressa 
davant l’Assemblea el gran bé que farà el nostre lliurament a l’Església i a la humanitat. 
 
3r. L’ESCRUTINI O INTERROGATORI en el qual s’expressa la resposta de l’home. 
Contestàvem cada pregunta: “Sí, ho vull”. 
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4t. LES LLETANIES, en les quals tota l’Assemblea demanava la gràcia de Déu per a 
nosaltres. 
 
5è. S’acaba amb la FÓRMULA DE PROFESSIÓ, que és la nostra resposta personal i pública 
a la Crida personal del Senyor. 
 
6è. I amb la BENEDICCIÓ SOLEMNE, que associa la resposta i l’acceptació mitjancera de 
l’Església.  
Aquesta pregària és com la culminació de la Professió. Expressa la ratificació divina, a través 
de l’Església, del lliurament que hem fet de les nostres persones. S’hi expressa la nostra in-
serció en la Història de la Salvació universal i en la mateixa comunitat eclesial. 
 
7è. EL LLIURAMENT DE LES INSÍGNIES expressa externament i visiblement el fet mateix de 
la consagració. L’anell és signe d’esponsalici amb Jesús. 
En aquest moment es podia afegir un “acte d’acollida” de l’acabada de professar per part de 
l’Institut. I és clar que ho vam afegir.  
 
No teníem la felicitat de tenir a prop els nostres pares i germans, però teníem germanes que 
han viscut molts anys als nostres països i que han donat el millor d’elles mateixes en el servei 
dels altres, essent fecundes en el seu lliurament i el fruit de les quals continua avui viu en 
nosaltres.  

Entre elles diverses fundadores de Veneçuela i de comunitats als nostres països i la Gna. 
Presentación, que avui veiem recuperada amb les seves dues cames ortopèdiques vivint feliç 
de veure créixer l’Institut a Àfrica. 

Hem arribat a aquest important moment de la nostra vida en què hem conegut més l’obra de 
l’Institut a Espanya: les comunitats, amb la seva riquesa de fraternitat i obres d’apostolat, 
l’amor amb què s’està cuidant les nostres germanes grans, l’extensió del carisma als Laics de 
Sant Josep de Girona, el naixement de vocacions a l’Institut, en alguns països, la proximitat i 
estima amb què ens han rebut i tractat les germanes que hem conegut a Solius i a les 
comunitats que hem visitat: Llagostera, Vilarroja, Figueres, Casa Mare, Banyoles (en aquesta 
ens han guarit de tots els mals que en aquest temps s’han presentat, moltes gràcies). De tot 
això donem gràcies a Déu. Podem dir que hem rebut el cent per u, com ens va prometre el 
Senyor i, gràcies a totes i a les nostres comunitats que mentre nosaltres érem a Solius, ens 
han substituït en tot. 

 

Mª Dolores Górriz Unzu, superiora provincial de la Província d’Espanya 
Nord de la Societat del Sagrat Cor 

 
La superiora general de la Societat del Sagrat Cor i el seu Consell han nomenat Mª Dolores 
Górriz Unzu provincial de la Província d’Espanya Nord per un període de tres anys. 
Mª Dolores ha començat  el seu servei l’1 de setembre de 2011, reemplaçant Margarita 
Bofarull Buñuel. 
 
Mª Dolores Górriz Unzu va néixer a Pamplona el 23 de desembre de 1942. 
El Consejo provincial el nomena la provincial dialogant amb el Consell General, després de 
demanar noms aamb motivacions a les comunitats i/o persones de la Província. 
Ha quedat constituït per Amelia Ferrandis, Teresa Gomà, Núria O’Callaghan i Begoña 
Plágaro. 
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Els Germans de la Sagrada Família celebren l’Any del Germà 
 
Al llarg d’aquest curs els Germans de la Sagrada Família estan celebrant l’Any del Germà. 
L’objectiu proposat és aprofundir i valorar la vocació de germà i donar a conèixer als mitjans 
on es troben presents les motivacions teològiques i experiencials que sostenen la vocació de 
germà. És, per tant, un treball intern de reflexió i revisió del que significa avui ser germà i 
alhora de divulgació envers els qui estan a les seves obres. El lema escollit i que es proposa 
per a l’acció de les activitats educatives i pastorals és safaherMANOS.org subratllant l’aspecte 
de la fraternitat. 
 

 
 
En la carta circular enviada pel provincial amb motiu de l’inici de curs expressava el sentit de 
filiació i fraternitat que viuen: 

«La nostra experiència com a germans, en primer lloc, està a sentir-nos Germans de Crist, el 

germà gran amb qui ens identifiquem i a qui donem continuïtat en la seva vida pobra, obedient 
i verge al servei dels homes, actualitzant la seva vida de família a Natzaret. Sentir-nos 
germans entre nosaltres, establint lligams d’una nova família congregada en Crist, vivint en 

amor, pregària i treball a l’estil de Natzaret. I sentir-nos germans de tots els homes, sobre la 
convicció de les paraules de Crist: “Vosaltres sou tots germans”, perquè tenim un pare comú, 
que ens porta a viure la universalitat amb sentit de fraternitat. Crist, centre de la família de 
Natzaret, i Crist, centre de les nostres vides i de les nostres comunitats. 
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»El nostre dia a dia de ser germans es desgrana en mig d’activitats que busquen construir 
aquesta relació de fraternitat. Fer les classes, preocupar-nos per les coses de l’escola o de la 

casa, reunir-nos amb diferents grups, organitzar activitats, parlar personalment amb uns i 
altres, fer la pregària en comunitat... tot això pretén fer creure les persones en la direcció de 
l’home perfecte que dibuixa l’Evangeli; per tant, entenem la nostra missió com a 
evangelització. El fet evangelitzador per a nosaltres és treure el millor de cada persona i fer-la 
conscient de la seva condició de fill de Déu i germà dels homes.» 

El passat dia 22 d’octubre les tres comunitats de Catalunya, situades a Gavà i Barcelona 
juntament amb la de Palma de Mallorca es reunien a Begues en una jornada de reflexió sobre 
l’animació vocacional que han de fer avui les comunitats i els germans. En un clima de 
serenitat i discerniment es van anar analitzant les accions que ja es realitzaven i allò que 
s’havia de fer. Es van subratllar els aspectes del testimoni personal i comunitari i les accions 
de mediació que ha de fer cada germà en la proposta i l’acompanyament. La jornada va 
acabar amb una eucaristia demanant per les vocacions. 
 

Salesianes: 125 anys de presència a Espanya 

 

Cristianisme i Justícia, 30 anys 
 

Divendres passat (14 d’octubre) es commemoraren els 30 anys 
de Cristianisme i Justícia. En un emotiu acte celebrat a l’església 
dels jesuïtes de Casp l’àmplia família de Cristianisme i Justícia, 
acompanyats per la Presidenta del Parlament de Catalunya i el 
Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat, i 
representants d’alguns ordes religiosos, i nombrosos amics 
d’entitats, de moviments eclesials, i de la societat, evocà el sentit 
que animà els promotors d’aquesta iniciativa i proclamà la seva 
voluntat de seguir les intuïcions fundacionals. Fou una vetllada 

de pregària a favor de la justícia que brolla de la fe. 

Guiats per la idea de practicar la mística dels ulls oberts, l’equip de Cristianisme i Justícia féu 
públic un manifest on es concretaven avui els seus compromisos a favor de transformar 
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aquelles situacions que generen injustícia, per tal d’avançar cap a un món més humà i més 
just, i una Església al servei dels més pobres. En el paper lliurat als assistents es diu que des 
de Cristianisme i Justícia es segueix apostant per fer una reflexió especialment agosarada i 
molt oberta als signes del temps. En 
una conjuntura de grans canvis s’obren 
grans oportunitats i esperances, però 
també emergeixen noves injustícies, 
neguits i problemes que reclamen 
l’atenció dels cristians. 

Així, hereus d’un passat i compromesos 
amb el present, Cristianisme i Justícia 
creu que avui és temps per reflexionar i 
prendre compromisos concrets que 
permetin avançar cap a un futur de més 
justícia, igualtat i solidaritat. Per això cal 
desenvolupar una nova mirada i actuar 
per millorar la democràcia; transformar 
el sistema econòmic i l’Església. En 
aquest present i futur plens d’interrogants, de dilemes i de reptes, Cristianisme i Justícia vol 
continuar aportant la seva reflexió com s’ha fet durant aquest anys moguts per la fe i la justícia 
amb la passió de fe testimoniada pels pares Pedro Arrupe i Ignasi Salvat.  

Publicat per Jordi López Camps a 16.10.11  

Aquests dies molts mitjans s'han fet ressò de l'aniversari dels 30 anys de Cristianisme i Justícia. Recollim aquells que 
creiem de més interès: 
Crònica de l'acte al bloc de Jordi Lopez Camps: "Cristianisme i Justícia, 30 anys" 
Crònica de l'acte de celebració per Guillem Carbonell del diari Ara - "CJ omple els Jesuïtes de Casp per celebrar 30 anys 
dels seus Quaderns" 
Entrevista a Llorenç Puig a l'Avui - El Punt: "Fa 30 anys vam reclamar el dret a una renda mínima" 
Entrevista a Josep Rambla a TV3 al programa Signes dels Temps 
Entrevista a Oscar Mateos a Catalunya Radio al programa "Paraules de Vida" 
Article d'Oriol Domingo a La Vanguardia: "Opción por los pobres" 
Entrevista a Llorenç Puig al Full Dominical 
Article i vídeo de CatalunyaReligio.cat: "Jesús no va morir, el van matar". 30 anys de Cristianisme i Justícia  

 

Guardar esperança en temps difícils 
 

El Grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans i dels 
Equips de Pastoral Política i Comunicació organitza la seva setena 
jornada, que, sota el títol Guardar esperança en temps difícils, tindrà lloc 
el proper 12 de novembre a Barcelona.  

La jornada inclourà les ponències Guardar esperança des del 
pensament, que pronunciarà el professor de filosofia Josep Maria 
Esquirol; Guardar esperança des del compromís amb els altres, que 
anirà a càrrec del director de la revista Vida Nueva, Juan Rubio; i 
Guardar esperança des dels llocs sagrats, que impartirà el monjo de 
Montserrat, Bernabé Dalmau.  

La jornada també inclourà la taula rodona Esperar, malgrat tot. Per a més informació, 
adreceu-vos a grupsantjordi@gmail.com.  

http://jordilopezcamps.blogspot.com/2011/10/cristianisme-i-justicia-30-anys.html
http://jordilopezcamps.blogspot.com/2011/10/cristianisme-i-justicia-30-anys.html
http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/2011/10/18/cijusticia-cristianisme-i-justicia-omple-els-jesuites-de-casp-per-celebrar-30-anys-dels-seus-quaderns/
http://guillemcarbonell.timeout.cat/bloc/2011/10/18/cijusticia-cristianisme-i-justicia-omple-els-jesuites-de-casp-per-celebrar-30-anys-dels-seus-quaderns/
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/463105-fa-30-anys-vam-reclamar-el-dret-a-una-renda-minima.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/463105-fa-30-anys-vam-reclamar-el-dret-a-una-renda-minima.html
http://www.tv3.cat/videos/3738330/30-anys-de-Cristianisme-i-Justicia
http://www.tv3.cat/videos/3738330/30-anys-de-Cristianisme-i-Justicia
http://www.jesuites.net/sala_premsa/wp-content/docs/111009_jes_cj_30anys_paraules_catradio.mp3
http://www.jesuites.net/sala_premsa/wp-content/docs/111009_jes_cj_30anys_paraules_catradio.mp3
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/111009_jes_cj_30anys_lavanguardia.pdf
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/111009_jes_cj_30anys_lavanguardia.pdf
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/111009_jes_cj_30anys_puig_full_dominical.pdf
http://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/111009_jes_cj_30anys_puig_full_dominical.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/es/articles/16976
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URC-CEVRE: Jornada de Formació Permanent – Eduard Ibáñez 
 

 

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. 
 

LA CRISI ECONÒMICA I FINANCERA I LES 

SEVES CONSEQÜÈNCIES SOCIALS. UNA 

VISIÓ DES DEL PENSAMENT SOCIAL DE 

L’ESGLÉSIA 

 

a càrrec de 

Eduard Ibáñez 
 

 

Casat i pare de dos fills. Barceloní de 
naixement (1969). Llicenciat en dret (1992) i 
doctor en dret penal (2007) per la Universitat 
de Barcelona, amb una tesi titulada 
"Detenció processal i sistema penal 
garantista". Exerceix com a advocat des de 1993 i, des 
d'abril de 2002, dirigeix l’associació Justícia i Pau de 
l’arxidiòcesi de Barcelona. Actualment és també 
president de la Comissió General de Justícia i Pau 
d'Espanya. És membre del Moviment de Professionals 

Catòlics de Barcelona, entitat integrada a Pax Romana Internacional., així com d'altres 
entitats cristianes. Guanyador del III Premi de Recerca en Drets Humans de la Generalitat  

 

Data: 19 de novembre 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 EI 
 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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La Jornada de Formació Permanent ha anat de cine 

 
El dissabte 22 d’octubre ha tingut lloc a la sala d’actes del salesians de Rocafort la Jornada de 
Formació Permanent Aprendiendo a contemplar desde el cine. Una propuesta educativa i 
pastoral. 
Peio Sánchez ha satisfet àmpliament les expectatives del llarg centenar de persones 
assistents a la jornada. Ha explicat les línies bàsiques del cinema i dels mitjans audiovisuals a 
l’actualitat i ha tractat diversos temes (Déu, les figures crístiques, la pregària...) amb 

projeccions de seqüències 
selecciones, procedents dels films 
més variats. Ha presentat materials 
didàctics i ha avançat algunes 
informacións sobre la VIII Mostra del 
Cinema Espiritual a Barcelona, del 4 
al 13 de novembre. 
 

 

 

Les Germanetes del Sagrat Cor reelegeixen la seva Priora General 
 

El Capítol s’ha celebrat a França  
  

Madrid, 21 de octubre de 2011 (IVICON).- «Ser una palabra de esperanza en la fragilidad» ha 
sido el tema de nuestro Capítulo general que tuvimos en Belleu (Francia) del 5 al 25 de 
septiembre. Lo simbolizaba un árbol viejo y nudoso: había pasado por muchas intemperies 
pero llevaba una rama llena de flores, frágil por cierto, pero llena de vitalidad, de esta vida 
dada por el Señor, que siempre podemos acoger.»  

Gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado con vuestra amistad. Nos la habéis 
manifestado por vuestra oración, por una palabrita, por vuestra presencia a Belleu el día de la 
Jornada Puertas abiertas. 

Una vez más hemos constatado los muchos lazos que siguen tejiéndose en la familia 
espiritual de Carlos de Foucauld, la ayuda mutua que se vive y nos permite caminar cada uno 
y cada una según su llamada especifica. 
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Para esta nueva etapa de cinco años, Isabel Lara Jaén ha sido reelegida Priora, Martine 
Devriendt y Soledad Yániz, reelegidas  consejeras. Chantal Galicher ha sido elegida 
consejera. 

En la primera parte de nuestro encuentro, durante el retiro, Pierre-Yves Brandt, Pastor 
protestante, nos ha introducido en la contemplación del Corazón traspasado y abierto de 
Jesús, el Corazón vulnerable del Dios que se hizo hombre.  

Hemos vuelto a entender profundamente nuestro nombre de Hermanitas del Sagrado 
Corazón. Este Corazón nos invita a aceptar los riesgos de las heridas que recibiremos  
inevitablemente si queremos amar a toda persona como Jesús nos amó. 

El amor, lo creemos, nos ofrece un futuro cuando nuestra Fraternidad acepta caminar y volver 
a empezar, a pesar de las heridas recibidas en el camino; nos ofrece un futuro si 
permanecemos siempre abiertas al Espíritu que nos envía, que seamos jóvenes o mayores, 
con una esperanza interior que nunca se apaga,  para compartirla con nuestros hermanos y 
hermanas, también ellos vulnerables y heridos. 

Para nosotras, siempre es la hora de « vivir una comunidad de destino existencial, por amor 
de Jesús y del mundo, una alianza entre nosotras para significar la alianza que Jesús hace 
con su pueblo, una alianza para ayudarnos a vivir el Evangelio en una vida muy sencilla, a 
todas la etapas», como nos lo decía Isabel.  

Ser Palabra de Esperanza es esforzarse en establecer día tras día relaciones fraternales en 
donde estemos, en un mundo de violencia, de miedo y muy a menudo de exclusión. 

Siempre es la hora de vivir nuestra confianza en Cristo resucitado que nos envía, en Iglesia, al 
encuentro de nuestros hermanos y hermanas. 
 

Finalitza el XI Capítol general de les Missioneres Agustines Recoletes 
 
En el Capítol han reelegit la Gna. Miryam del Carmen Neira superiora general 
 

Madrid, 21 de octubre de 2011 (IVICON).- El pasado 31 de julio finalizó el XI Capítulo 
General de las Misioneras Agustinas Recoletas en Monteagudo Navarra España. 

El lema fue: ES NECESARIO QUE ÉL REINE (1 Cor. 15,25) y es expresión de nuestro deseo 
y a la vez del compromiso que adquirimos en el XI Capítulo general y que nos ha llevado a 
insistir en las tres dimensiones de nuestra espiritualidad: misión, fraternidad e interioridad.  

Se insistió en la necesidad de una formación que dé fundamento a las dimensiones del 
carisma y en trabajar con ardor por la Pastoral Vocacional. 

Y para que esto sea posible dada la realidad, se estudio la organización de la congregación. 

El nuevo equipo de gobierno quedó conformado de la siguiente manera: 

Superiora general, Hna. Myrian del Carmen Neira Guerrón (reelegida); Vicaria general, Hna. 
María Consuelo Arias Pérez; Segunda consejera y secretaria, Hna. Luz Angélica Elisa Beltrán 
Salas; Tercera consejera, Hna. Rosalina Menegheti; Cuarta consejera y ecónoma, Hna. 
Marisa Noemí Martínez. 
 

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: 
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 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 

  

Ordenació diaconal de Fra Cristian Peña Molina, mercedari 
 

«El Fill de l'home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la 
seva vida com a rescat per tothom» (Mateu 20,28)  
 
Data: 30 d’octubre, diumenge 
Hora: a 2/4 de 7 del vespre  
Lloc: Parròquia Sant Pere Nolasc de Barcelona 
Celebració: ordenació diaconal de Fra Cristian Peña Molina, O. de M. 
 
 

L’Abat de Montserrat presenta dos números monogràfics de «Qüestions 
de vida cristiana» 

 

 
 

Maria Teresa Llach - Anunciar i defensar la vida 
 

El passat mes d’agost es va celebrar a Vic —la casa mare— el 26è Capítol General de les 
Carmelites de la Caritat-Vedruna, en el qual van participar una setantena de religioses 
d’arreu del món, que van elegir com a nova germana general per al proper sexenni Maria Inés 
Garcia Casanova. Les vedrunes són una congregació fundada l’any 1826 per santa Joaquima 
de Vedruna i compta amb prop de dues mil germanes, distribuïdes en unes 300 comunitats 
presents a 25 països d’Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. La Gna. M. Teresa Llach, ccv, que 
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treballa en la història de la Congregació i com a guionista en el món audiovisual, ens parla del 
Capítol. 
 

Quines han estat les aportacions més remarcables d’aquest 
darrer Capítol General? 
L’objectiu del Capítol és ampli: anunciar i defensar la vida, a tots 
nivells. És prioritari l’anunci de la Bona Nova que és Jesús, en el 
context de la nova evangelització; Jesús, en qui creiem i que veiem 
en el rostre desfigurat dels exclosos, en els maltractats en la seva 
dignitat. Prioritària és la tasca educativa des de plataformes 
variades, en un món en canvi constant. Aquest capítol té la novetat 
de confirmar una reestructuració interna, llargament preparada, que 
afavoreixi el millor desplegament d’energies a Europa i Amèrica. 

 
Quins objectius s’ha marcat per als propers sis anys la nova germana general? 
El seu programa no pot ser cap altre que mirar de portar a terme el document capitular, per tal 
que esdevingui lletra viva. No ho farà sola: compta amb un equip, amb les diferents 
responsables de zones i províncies, amb cada germana de les 300 comunitats esteses per 
quatre continents, que visitarà no de passada sinó amb convivència fraterna i coneixement de 
la realitat on estem inserides.  
 
Quina singularitat presenten les Escoles Vedruna i quins són els seus reptes actuals? 
La catalanitat és un distintiu de sempre. Avui promovem una educació que té en compte la 
diversitat cultural i ètnica d’un gran nombre dels nostres alumnes. Amb un gran respecte per 
les diverses creences, afirmem els valors transcendents, manifestem la pròpia identitat 
cristiana i fem una oferta lliure i específica de la fe cristiana, tot col·laborant amb la parròquia i 
l’Església diocesana. La pedagogia està oberta a les noves tecnologies. 

Òscar Bardají i Martín – Full dominical 23.10.2011 

 

VII Congrés de Cristianisme al Segle XXI 
 
Els valors davant l'impacte de les noves tecnologies 
19-20 / novembre / 2011 
Col·legi Sant Ignasi — Sarrià 

Ponència 1 

La nova era: entre el desconcert i l'esperança 

El paisatge històric s'està transformant de forma accelerada, instal·lats en el limitat i imprecís 
mirador de la nostra vida quotidiana, contemplem perplexes, desconcertats i sovint inquiets, 
com la perplexitat envaeix la nostra efímera existència. Observem com el panorama canvia 
per l'acceleració del coneixement, el progrés de la ciència i l'enorme desenvolupament de les 
tecnologies, especialment de les que es relacionen amb la comunicació i la informació. Sentim 
el vertigen del temps. Detectem que es produeixen molts canvis, però no endevinem 
exactament en quina direcció. Ni tampoc sabem si seran en la bona direcció. Tot va massa de 
pressa. Potser és la primera vegada que una transformació tan brutal, un trànsit vers un nou 
paradigma, és percebut pels que el viuen. 
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¿S'ha iniciat un nou capítol de la història humana? ¿Estem creuant el llindar d'una gran 
evolució planetària? Potser. Ningú sap què passarà demà. Ningú està segur de quina 
estructura social acollirà la revolució de les comunicacions i dels altres avenços de la ciència i 
la tecnologia. Es dibuixen en l'horitzó enormes innovacions científiques i tecnològiques. Però 
també pengen massa amenaces sobre els caps dels éssers humans. 

Complexitat, caos, desconcert, por i esperança. L'objectiu de la taula sobre «La nova era: 
entre el desconcert i l'esperança» consistirà a cercar les arrels dels canvis que s'estan 
produïnt, els impactes sobre la societat, i aexplorar els escenaris probables del futur. 

Ponència 2 

Dinamismes de caos, perjudicis i aspectes positius 

L'impacte de les noves tecnologies sobre l'ésser humà ha posat de manifest la vulnerabilitat 
d'allò que creiem immutable: marcs ideològics i normatius, valors comunitaris, relacions 
socials, la institucionalització de la política o de la religió, etc. Els consensos elaborats al llarg 
dels segles i que servien de referents de transmissió cultural s'estan trencant i no som 
capaços encara de veure la coherència en els nous que van 
naixent. Sense referents, la transmissió es fa més difíicil. Des 
dels inicis de l'ésser humà, però, i des del primer gran canvi 
tecnològic del neolític, tots els canvis tecnològics impliquen 
canvis en els referents socials. 

Heus ací alguns dels símptomes d'aquesta trencadissa. 
Quasi de manera uniforme a totes les cultures, les noves 
tecnologies ens obliguen a viure: 

 sota la consciència de l'aclaparadora 
complexitat del món. Cada cop és més difícil 
una explicació global i per tant també la recerca 
d'alternatives globals. La població s'acostuma al 
petit microcosmos, a l'individualisme; 

 dependents dels nous deus de la velocitat, de la 
comunicació ubícua amb el mòbil, de confondre 
el contacte virtual amb la relació personal, de la 
possibilitat de «tenir amics» sense conèixer 
ningú, de la fragmentació de coneixements i del 
bricolatge de les relacions; 

 subjectes a l'immediatisme, a la cultura de 
l’efímer, al supermercat de l'usar i llençar, a una societat sense memòria, a allò 
que ara s'anomena «societat líquida», a la psicologització dels compromisos, etc. 

És una societat fràgil. Aquesta fragilitat, però, pot ser també una gran oportunitat, p. ex.: 

 en la conquesta de la llibertat i de la consciència individual de l'ésser humà; 
 en l'increment de grups alternatius i solidesa dels seus compromisos, no 

depenents de l'exterior; 
 en la major importància de les relacions personals per sobre de les institucionals, 

etc. 

Ponència 3 
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Invariants humanes: El que mai no es pot oblidar 

S'entén per invariants aquelles condicions derivades d'estructures concretes que condicionen 
l'experiència i l'expressió que qualsevol siituació vital. 

1. Les invariants corresponen a la 
infraestructura dels humans: val a dir, 
l'organisme en el seu conjunt i 
especialment el cervell-ment. Es tracta 
d'un substracte «natural» (fruit de 
l'evolució) però que és adaptable i 
modificable dins de certes proporcions. 
En principi ha de ser respectat per 
qualsevol proposta o projecte. 

2. La recerca de la felicitat en l'àmbit de 
llibertat i en el marc de relacions i 
vinculacions enriquidores, satisfactòries 
i justes està al centre de l'esforç humà. 

3. Caracteritza els humans una tendència 
a anar més enllà de la dialèctica 
necessitat-sacietat, per a endinsar-se en 
el camp del desig-satisfacció i la 

transcendència (apuntar a un «més enllà» de qualsevol fita). Això es manifesta en àmbits 
diversos com són l'estètica, l'ètica, l'amor, el simbolisme o la transcendència religiosa. 

4. Els àmbits des dels que es concreten les invariants són principalment les conductes 
bàsiques de la vida (agressivitat, alimentació, sexualitat, ordenació jeràrquica i territorialitat), 
la capacitat emocional (que recolza la recerca del bé i l'evitació del mal, possibilitant un bon 
ús de la raó), i les singulars capacitats que ofereix l'ús del raonament. 

 5. Tota consideració global de les conductes humanes ha de comptar amb les importants 
dimensions inconscients i conflictives i eventualment patològiques o perverses que resten 
agotnades en la naturalesa dels humans i expliquen la seva debilitat. 

6. Les formes de concreció social d'aquestes invariants acostumen a incloure mites i relats 
(que expressen en forma de paraula els anhels i valors), ritual i gestos expressius 
(celebracions, trobades, festes...) i mòduls de regulació social (que estructuren la 
convivència i prevenen els desgavells de la debilitat). 

Ponència 4 

Com viure i comunicar la fe cristiana en aquesta situació 

1. La polifacètica crisi del cristianisme es pot —i probablement caldria— reduir a un mínim 
comú denominador de caràcter soteriològic. El cristianisme ha dilapidat el seu potencial de 
significativitat salvífica i ha perdut gran part de la seva credibilitat com una tradició que dóna 
sentit a l'existència. Això és veritat a Europa, però no és improbable que es vagi generalitzant. 
En el pòrtic del segle XXI, el cristianisme està tocant el fons d'aquest procés de buidament del 
poder pastoral de les seves institucions, que s'inicià el s. XIX. 

2. En aquestes circumstàncies, la transmissió o comunicació de la fe es troba avui 
seriosament compromesa a les societats occidentals desenvolupades. Dins l'Església 
espanyola, són molts els que coincideixen en l'inventari dels seus símptomes, els quals, en tot 
cas, han estat descrits en tots els estudis sociològics realitzats des de finals dels anys 80 del 
segle XX. Aquest consens eclesial s'evapora quan toca diagnosticar el que està passant. No 
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hi ha acord en la valoració de l'impacte (perills, riscos i oportunitats) que sobre el cristianisme 
han produït els moviments culturals de la «il·lustració», del «modernisme» i del 
«postmodernisme». 

3. Tot home és «un ésser amb un Misteri que és molt més gran que el cor humà» (Urs von 
Balthasar). Aquesta observació antropològica és el fonament de l'obertura constitutiva 
universal dels éssers humans a l'experiència de Déu. Déu, que transcendeix infinitament el 
món, és també el cor i la falda on reposa el món, és en Ell que «vivim, ens movem i existim» 
(Fets 17, 28) tots els éssers humans, bons i dolents, laïcistes i tradicionalistes, creients i 
ateus. Des del mateix moment en què comencem a existir i prèviament a qualsevol exercici de 
la nostra llibertat, Déu està en nosaltres i nosaltres en Ell. Tot aquest discurs, ¿no serà parlar 
de «colors» en un món de cecs? El nostre temps sembla que imposa el caràcter experiencial 
de l'acte de fe davant del model tradicional d'argumentació. No obstant això, si assumim el 
diagnòstic coincident d'historiadors, filòsofs, sociòlegs i psicòlegs, no hi ha dubte que existeix 
«una certa incapacitat cultural» per a la fe. 

4. La proposta de la peculiar via cristiana d'accés al Misteri no s'ha de valorar en funció de 
l'«èxit» de les respostes que rep. Avui, igual que en els seus orígens, la temptació agnòstica 
del cristianisme és molt gran. El cristianisme necessita tornar al seguiment de Jesús de 
Natzaret, amb la seva forma humana de viure (fets) i d'expressar-se (paraules), per tal 
d'accedir a la seva condició de sagrament del Déu transcendent: «Qui m'ha vist a mi ha vist el 
Pare» (Jo 14,9). Aquest seguiment té necessitat de la memòria eclesial i de l'impuls dels 
testimonis. L'estructura comunicativa de la fe té necessitat dels efectes de seducció i contagi 
que hi ha en les històries dels testimonis de la fe cristiana. La comunitat creient és un suport 
important per a la fe individual i un lloc on compartir i celebrar la fe. 

VIA AUGUSTA 228, BAIXOS. 08021 BARCELONA | TELF. 634.84.69.87 
cristianismexxi@cristianismexxi.cat | www.cristianismexxi.cat 

Joan Carles Mèlich ● Emparaular el món 
 

Amb motiu del 75è aniversari del P. Lluís Duch, monjo de 
Montserrat i antropòleg, Fragmenta Editorial li ret homenatge amb 
l’edició d’un llibre que convida a la lectura de la seva peculiar 
antropologia, desenvolupada al llarg de més de quaranta obres i 
de centenars d’articles científics. Amb el títol Emparaular el món, 
expressió que utilitza sovint el P. Duch, el llibre conté una 
introducció general al seu pensament, un conjunt d’aportacions 
centrades en moments principals de la seva obra o que hi entren 
en diàleg, així com dos textos del mateix pensador sobre la 
qüestió del mite. Joan Carles Mèlich, professor titular de filosofia 
de l’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha 

codirigit el llibre, amb Ignasi Moreta i Amador Vega. 
 
Què hi ha al darrera del llibre Emparaular el món? 
Hi ha un intent de donar a conèixer la seva obra i d’entrar-hi en diàleg. El llibre comença amb 
una introducció al seu pensament i continua amb textos d’intel·lectuals catalans i 
iberoamericans que dialoguen amb la seva filosofia.  
 
Què destacaria de la figura i del pensament del P. Lluís Duch? 
Crec que Lluís Duch és avui l’antropòleg de referència a Catalunya i a Espanya. Ha estat tota 
la seva vida un intel·lectual lliure que ha renovat el pensament antropològic i religiós d’una 
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manera radical. En el meu article al llibre destaco la importància del seu pensament, sobretot 
des del punt de vista de la renovació del llenguatge antropològic, ètic i religiós. També he de 
dir que Duch té un estil que el fa accessible a qualsevol tipus de públic interessat en les 
qüestions que ell planteja. 
 
Com definiria l’antropologia de Lluís Duch? 
És una antropologia de l’ambigüitat. A diferència dels que pensen que l’ésser humà és bo o 
dolent per naturalesa, Duch diu que som ambigus. Des del punt de vista religiós és 
fonamental la paràbola del bon samarità (Lc 10,30). Mai no sabem què és ètic, ni què és 
cristià, en abstracte, perquè tota ètica i tot cristianisme només són vàlids si es viuen en 
situacions concretes. El samarità és ètic perquè es fa responsable del dolor de l’altre.  
 
Òscar Bardají i Martín – Full dominical 16.10.2011 
 

Descoberta una placa que commemora la presència de Don Bosco a 
l’Església de Betlem de Barcelona 

 
La Família Salesiana de Barcelona i la Comunitat Parroquial de Betlem es van aplegar 
dissabte per recordar el pas de sant Joan Bosco per aquest temple del centre de la 
ciutat, ara fa 125 anys 
 

24/10/2011  Sergi Rodríguez 
 

Més d’un centenar de persones es van aplegar dissabte al vespre a la Parròquia de Betlem, a 
la Rambla barcelonina, per participar en l’acte de record al pas de Don Bosco per aquell 

temple, els dies 30 d’abril i 1 de maig de 1886. 

La primera part de la commemoració va consistir en una 
eucaristia presidida pel provincial dels Salesians, Àngel 
Asurmendi, i concelebrada pel rector de la Parròquia, Mn. 
Joan Rodríguez, i d’altres salesians i sacerdots vinculats 
al temple. 

Durant la seva homilia el P. Asurmendi, en el context de la 
celebració del Domund, va destacar la importància de 
Barcelona dins el projecte missioner de Don Bosco. Venia 
a la ciutat amb la idea de concretar la idea de Lleó XIII de 
posar en marxa un gran seminari per a missioners. Però 

també va ser a Barcelona on va somniar que els Salesians —aleshores molt pocs i amb pocs 
recursos— arribarien des de Valparaíso a Pakin, tot passant per Àfrica. «Avui dia», va 
recordar, «la Congregació Salesiana està present a 130 països 
de tot el món». 

Al final de la celebració el provincial dels Salesians va descobrir 
una placa que recorda l’estada de sant Joan Bosco per 
l’església de Betlem, on va predicar i celebrar l’eucaristia. En 
una breu conferència, moments més tard, el salesià Francesc 
Grabulosa va explicar que la idea d’aquesta commemoració va 
sorgir l’abril de 2010, quan el rector major dels Salesians, 
Pascual Chávez, va visitar la parròquia. 

També va donar detalls de l’estada de Don Bosco, que va despertar molta expectació, «fins al 
punt que van haver de tancar les portes vàries hores abans perquè la nau ja era plena». El 
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precedia una fama de santedat, vinculada, entre d’altres, a les obres socials que havia 
aconseguit posar en marxa a Itàlia per als joves més necessitats. 
 

«El cartoixà viu aïllat a la seva cel·la i en silenci» 
 
El Punt Avui 19.10.2011 ● Mireia Rourera entrevista a Josep Maria Toffoli, historiador  
 
El capítol general de l'orde cartoixà ha decidit la continuïtat de Montalegre. Perillava? 
A la cartoixa de Montalegre sempre hi ha la inquietud per la seva continuïtat, entre d'altres 
coses perquè cada vegada hi ha menys monjos. Passa a tots els ordes religiosos però més a 
les cartoixes, que són seguidors de sant Bru i tenen unes regles molt dures. Hi ha pocs 
novicis i els monjos vells es moren, per això de tant en tant alguna ha de tancar. Sempre n'hi 
ha hagut pocs, de cartoixans; fixa't que en el moment que en van ser més a tot el món, a 
l'edat mitjana, n'eren 3.000. Ara no són ni 400. 
 
Quantes cartoixes hi ha al món? 
Vint-i-quatre: dinou d'homes i cinc de dones. La de Montalegre és la darrera que queda a 

Catalunya i és l'única de propietat de l'Estat 
espanyol i, a més, és la més gran del 
món...va arribar a tenir molt poder. És de 
les poques que va ser construïda per ser 
cartoixa, per tant arquitectònicament és 
totalment adequada als ideals de l'orde. 
Aquest hivern, però, hi havia pocs monjos 
molt vellets.... 
 
Però....? 
Van enviar monjos provinents d'altres llocs, 
com de la cartoixa d'Évora, a Portugal, que 

tancava. El mes de juliol se n'hi van incorporar sis, amb la qual cosa ara en tenim catorze: sis 
sacerdots i vuit germans. La continuïtat de Montalegre, doncs, està assegurada i la renovació 
generacional també. 
 
A banda de la falta de monjos... es pot tancar per altres motius? 
Sí. Si no hi ha tranquil·litat, per exemple. És el que va passar amb la de Xerès fa vuit anys, 
que com que li van fer un aeroport al costat la Gran Chartreuse va decidir tancar-la. La 
particularitat de Tiana és que la cartoixa està, miraculosament, en un lloc molt tranquil enmig 
de l'àrea metropolitana. 
 
I si l'hagués afectat el desdoblament de la B-500? 
Uf, segurament també l'haurien fet tancar, però per sort faran un túnel i no afectarà. Ni tan 
sols tocarà les mines d'aigua i el sistema hidràulic que tenen, una obra d'enginyeria important. 
El més important és que es mantindrà el silenci, bàsic en una clausura. 
 
Tota la zona ha quedat bastant al marge de la urbanització... 
És clar, entre altres coses perquè tots els terrenys i la Conreria, que és on hi va haver el 
seminari i ara hi ha la Fundació Pere Tarrés, també és de la cartoixa. Conreria ve de conrer, 
que vol dir que allà a l'edat mitjana hi vivia el pare conrer, l'administrador. Totes les cartoixes 
tenen la seva conreria! 
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És dura la vida d'un cartoixà? 
Ells tenen una màxima: 8 hores d'oració, 8 hores de descans, 8 hores de treball. Viuen aïllats 
a la seva cel·la i en silenci, només fan algunes pregàries junts. Fins al 1994 no tenien ni aigua 
calenta! No mengen carn, mengen un cop al dia. Les regles de l'ordre de sant Bru es 
mantenen intactes des del 1084. No s'ha fet cap reforma. 

 
* L'Associació Amics de la Cartoixa de Montalegre, de Tiana, de la qual és membre 
l'historiador Josep Maria Toffoli, tanca avui amb un documental inèdit els actes per la festivitat 
de Sant Bru i amb la bona notícia que la cartoixa no serà tancada.  
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
 

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

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

4 dv Junta Directiva URC 16.00 

6 dg Primer aniversari de la dedicació de la Sagrada Família 

7 dl Inauguració del curs sistemàtic de formació inicial - CEVRE 

8 Dm Assemblea de l’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 

16 dx Assemblea general de CONFER 

17 dj Assemblea general de CONFER 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent: Eduard Ibáñez 

26 ds 
Reunió de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
Trobada d’Advent – Participants en el curs sistemàtic de formació inicial - CEVRE 

27 dg Primer diumenge d'Advent 

 

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@

	Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes I Religiosos SIRBIR
	Reunió dels vicaris i delegats episcopals de vida consagrada
	Tres nuevos modelos de santidad para la Iglesia
	Professió perpètua de nou religioses de Sant Josep de Girona
	Mª Dolores Górriz Unzu, superiora provincial de la Província d’Espanya Nord de la Societat del Sagrat Cor
	Els Germans de la Sagrada Família celebren l’Any del Germà
	Salesianes: 125 anys de presència a Espanya
	Cristianisme i Justícia, 30 anys
	Guardar esperança en temps difícils
	URC-CEVRE: Jornada de Formació Permanent – Eduard Ibáñez
	La Jornada de Formació Permanent ha anat de cine
	Les Germanetes del Sagrat Cor reelegeixen la seva Priora General
	Finalitza el XI Capítol general de les Missioneres Agustines Recoletes
	II Cicle de cinema sobre Pobresa i exclusió social
	Ordenació diaconal de Fra Cristian Peña Molina, mercedari
	L’Abat de Montserrat presenta dos números monogràfics
	Maria Teresa Llach - Anunciar i defensar la vida
	VII Congrés de Cristianisme al Segle XXI
	Joan Carles Mèlich ● Emparaular el món
	Presència de Don Bosco a l’Església de Betlem de Barcelona
	El cartoixà viu aïllat a la seva cel·la i en silenci
	Calendari URC-CEVRE 2011-2012
	Contacta amb nosaltres

