
     

65 Assemblea general de l’URC: “Ferms en l’esperanç a”  
 

Curs 2011-2012 ASSEMBLEA 
GENERAL DE L’URC 65  

 

   
 

Data  9 de novembre de 2011, dimecres 
 

Hora   De 2/4 de 10 del matí a las 3 de la tarda i dinar. 
 

Lloc   Seminari Conciliar de Barcelona - Diputació, 231 - Barcelona  
 

Convocats   Superiores i superiors generals, Superiores i superiors provincials, 
Abadesses i priores, Delegades i delegats, Delegada i delegats episcopals 
de Vida Consagrada i Persones convidades 

 

Ordre del dia  9.30 

9.45 
 

10.30 
 

 
 

11.00 

 
 

12.00 

12.30 

13.00 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 

Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic– Capella  

Assemblea general  

1. Obertura de l’Assemblea – P. Màxim Muñoz, president 
2. Salutació i intervenció del Sr. Xavier Puigdollers, director general 

d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya 
3. Tema de reflexió, estudi i debat:  

Visió sobre la Jornada Mundial de la Joventut Madrid 2011 
Ponència de Juan Rubio, director de la revista Vida Nueva 

Descans 

Col�loqui amb els participants 
4. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
5. Proposta dels objectius del quadrienni 2011-2015 

Diàleg 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2012  
7. Convocatòries de reunions de superiores i superiors majors sobre 

temes específics 
8. Comunicacions: 
   - Representacions dels religiosos en els organismes diocesans 
   - Grup d’estudi de la protecció de la infància 
   - Associació Cintra 

9. Intervenció de la Gna. Mª Victoria González 
de Castejón, coordinadora de Regionals i 
Diocesanes de CONFER 

10. Torn obert de paraula 

Dinar de germanor - Menjador 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

                          Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 3 de novembre de 2011                                                                 ANY IV. núm.    
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 XVIII Assemblea general de la CONFER  
 

Será los próximos días 15, 16 y 17 de noviembre en 
Madrid 
 
IVICON.- La Conferencia Española de Religiosos celebrará 
los próximos días 15, 16 y 17 de noviembre su Asamblea 
General de carácter anual y que convoca en Madrid a los 
Superiores y Superioras Mayores de las Congregaciones 
Religiosas. 
 
En esta ocasión, y siguiendo con el segundo objetivo 
marcado para el trienio, el tema central de la Asamblea 
será la Pastoral vocacional y tendrá como lema: "¿Dónde 
vives? Venid… Fueron, vieron… y se quedaron con 
Él" . Al igual que el año pasado, la Asamblea se celebrará 
en la casa de las RR. del Amor de Dios, en la C/ Asura, 90. 
 
El Nuncio Apostólico, Mons. Renzo Fratini, presidirá la 
Eucaristía el primer día y junto con el Presidente de 

CONFER y el 
Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada inaugurará la Asamblea. Tras el acto de 
apertura, el religioso claretiano Juan Carlos Martos 
expondrá su ponencia bajo el título "¿Cabe aún la 
Pastoral Vocacional en nuestros proyectos? Avisos 
útiles en tiempos de desaliento y… esperanza" . Tras 
la presentación de las distintas memorias e informes de 
CONFER, habrá una evaluación del Macrofestival 
celebrado en Madrid con motivo de la JMJ, y una mesa 
de experiencias de trabajo vocacional 
intercongregacional. 
 
El segundo día, y tras la Eucaristía presidida en esta 
ocasión por Mons. Vicente Jiménez, se desarrollará la 
ponencia "Desde una cultura evocacional a una 
pastoral provocacional"  del Equipo de PJV de la 
CONFER que será presentada por la religiosa 
claretiana Rosa Ruiz. Después de esta charla, habrá 
varios paneles: de religiosos/as jóvenes; otro de 
experiencias de animación en los Gobiernos 
Provinciales para crear una cultura vocacional; y un 
panel de religiosos/as de edad media. 
 
El último día comenzará con el panel de religiosos/as 
mayores, tras el cual el Secretario de la CIVCSVA, 
Mons. Joseph W. Tobin, pronunciará su ponencia "La 
Vida Religiosa hoy, desafíos y esperanzas". Él mismo 
presidirá la Eucaristía antes de que el Presidente de 
CONFER clausure la Asamblea de 2011. 
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 Esperança Atarés, nova abadessa a Sant Pere de les  Puel·les  
 

(CR, 28/10/2011) Les benedictines del Monestir de Sant Pere de 
les Puel·les de Barcelona han escollit nova abadessa. Aquest 
dijous s’ha fet elecció abacial al monestir i la comunitat ha escollit 
la germana Esperança Atarés i Solans  com a nova abadessa. 
El procés de relleu s’ha fet seguint el procediment habitual després 
que Gertrudis Nin presentés la renúncia com abadessa per haver 
complert l’edat que estableix les Declaracions de la Federació 
Catalana de Monges Benedictines. Gertrudis Nin  va ser escollida 
abadessa l’any 2000. 
L’elecció que s’ha celebrat al monestir l’ha presidit el delegat 
episcopal de la Vida Consagrada, mossèn Josep Anton Arenas. 
També hi han assistit el pare Sebastià M. Bardolet, abat emèrit de 
Montserrat, i mossèn Jesús Sanz, vicari episcopal. 
En el moment de la imposició de la creu pectoral, mossèn Arenas ha proclamat aquesta 
pregària: “Germana Esperança, en el nom del Senyor, rep aquesta creu; en l’exercici del teu 
servei abacial, que acceptes lliurament, et recordarà que fas les vegades del Crist en el 
monestir. Et caldrà, com Ell, ser reflex de la misericòrdia del Pare i vincle de comunió entre les 
teves germanes. Que, recolzada confiadament en el Crist, puguis experimentar que el seu jou 
és suau i la seva càrrega lleugera”. 
Sant Pere de Puel·les és un dels monestirs més antics de Catalunya fundat el 945 a 
Barcelona. Fins al segle XIX la seu va estar al centre de Barcelona, a l’actual parròquia que 
porta aquest nom. Van haver d’abandonar el recinte històric el 1835 i el 1877 es van instal·lar 
a la seu actual de carrer Anglí. Juntament amb Sant Benet de Montserrat, Sant Daniel de 
Girona i la Sagrada Família de Manacor formen la Federació Catalana de Monges 
Benedictines. Sant Pere de les Puel·les també manté una comunitat al Santuari de 
Puiggraciós. 
Seguint l’espiritualitat benedictina, l’hostatgeria del Monestir ofereix un espai d’acollida per a 
grups de reflexió i pregària i per a persones que busquen espais de silenci per a tasques 
d'estudi. Els laics que participen habitualment en la vida de la comunitat s’agrupen en la 
Fraternitat Laica de Sant Pere de les Puel·les. Al voltant de la comunitat benedictina també es 
dinamitzen diverses activitats com el Centre d’Acollida Assís, l’Acció dels Cristians per 
l’Abolició de la Tortura, o el grup de Diàleg Interreligiós Monàstic. 
 

 Assemblea general de l’Associació Cintra  
 

Data: 8 novembre 2011 
Hora: 18 h en primera convocatòria. 18,30 h en segona 
Lloc: c/ Llúria 13 

  
Ordre del dia: 

1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i aprovació, si s’escau 
2. Informació de l’Escola (Eulàlia Freixas) 
3. Informació de la marxa del Centre (Enric Sevilla) 
4. Informació Fundació Benallar (Ana Royo) 
5. Aprovació, si s’escau, del balanç i resultats curs 2010-2011, de la memòria d’activitats i del 

pressupost 2011-2012 
6. Estatuts 
7. Precs i suggeriments 
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Les cartes del germà Maurice Berquet: “Tu sol...”  
 

 
A la llista de temes difícils d’abordar per un provincial, el de la 
castedat sens dubte s’endú la palma. Per més lluny que em 
remunto en el temps, no recordo que aquest tema hagi estat mai 
objecte d’algun espai comunitari de compartir. Evidentment he 
escoltat conferències sobre el tema; és gairebé un tema obligat per 
a tots els predicadors de recessos; forma part dels programes de 
les sessions de formació... Però un compartir en comunitat, de cap 
manera! Segurament és normal ja que es tracta d’un assumpte 
difícil que toca el més profund de la nostra persona i sens dubte 
també la nostra fragilitat. D’altra banda he de reconèixer que, quan 
escrivia aquesta carta, més d’una vegada he tingut ganes de deixar-
ho córrer. Malgrat això el celibat consagrat està en el cor de la vida 
religiosa, com ho escrivia el Germà Seán Sammoni. Penso que 

n’hauríem de parlar entre nosaltres de tant en tant i, de totes maneres, altrament que amb el 
to dels acudits. No tinc la pretensió de tractar el tema en quatre planes, només vull compartir 
algunes reflexions amb tu, el meu germà. 

Tu sol! Aquestes dues paraules resumeixen perfectament el contingut d’aquest vot d’amor que 
em lliga al Crist. Manifesten una tria exclusiva: Tu sol! Sens dubte, tots els deixebles de 
Jesús, tots els cristians, estan cridats a testimoniar que Déu es troba en el centre de la seva 
vida, que és l’ÚNIC. “Qui estima el pare o la mare més que a mi, no és digne de mi” (Mt 10,37) 
declara Jesús. Però en el cas de la vida consagrada es tracta d’un “Tu sol” sense cap altre “tu 
sol” humà. I mereix l’esforç d’aturar-m’hi i potser que en reprengui consciència. 

En primer lloc, he de començar per canviar de perspectiva. Aquest famós “tu sol” no és en 
principi jo qui li dic a Déu, és exactament el contrari: és Déu qui pren la iniciativa i qui em diu 
“tu sol”. Sí, crec que sóc un ésser únic als seus ulls i l’objecte d’un amor particular. N’hi ha 
prou amb recórrer les pàgines de l’Escriptura per convèncer-me’n: T’he format al si de la teva 
mare; he gravat el teu nom en el palmell de la meva mà; fins i tot si una mare s’oblidés del seu 
fill, Jo no t’oblidaria; els teus cabells estan tots comptats; per al teu rescat, dono Egipte i 
Babilònia; allà on vagis, jo sóc amb tu... Estic convençut que Déu m’ha escollit des de tota 
l’eternitat, que és Ell qui m’ha cridat a l’existència. Puc ser rebutjat per tothom, em puc 
desacreditar als meu propis ulls, em puc repetir que mai no he estat estimat... però això no 
canviarà en res aquesta realitat fonamental: Déu m’ha escollit, sóc valuós als seus ulls i Ell 
m’estima! 

Dit això, la primera conseqüència és reconèixer que he estat escollit per Déu. Reconèixer-me 
estimat per Déu m’és difícil ja que es tracta d’un cosa sobre la qual no tinc cap influència. En 
les meves relacions hi ha sempre una part més o menys egoista que em permet controlar 
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l’afecte que dono i que rebo. Amb Déu, aquest no és el cas. Em costa imaginar que jo pugui 
ser estimat gratuïtament, sense segones intencions. D’una certa manera, però sense 
reconèixer-ho, prefereixo poder dir a Déu: “Heus aquí el que jo faig per tu, ...”. Mira per on, 
m’adono que és precisament el que diu un dels protagonistes de la paràbola del publicà i el 
fariseu! 

Què fer, doncs? Com escriu Henri Nouween, he de celebrar aquesta elecció, aquesta tria 
única i gratuïta de Déu. Convertirse en el amado es hacer descender la verdad que se me ha 
revelado a la realidad ordinaria de lo que soy de hecho, a lo que pienso, hablo y hago hora 
tras hora.ii  És, amb altres paraules, viure el que Marcel·lí Champagnat anomenava l’exercici 
de la presència de Déu. És reconèixer a cada instant de la meva existència, dins la 
quotidianitat més normal, la presència amorosa de Déu. En una recent intervenció davant els 
superiors religiosos de França, el germà Alois, prior de Taizé, declarava: “En principi no 
podem parlar del celibat sense parlar de la lloança... Lloar Déu per la vida que ens ha donat, 
pel nostre ésser, cos, ànima i esperit. Cada reflexió sobre el celibat hauria de començar per 
una lloança de la creació i del que som.” iii És el que em convida a fer cada dia la pregària de 
l’Església. I és per això que al final del dia agraeixo al Senyor tot el que de bonic m’ha fet 
trobar en el dia: un paisatge, una obra d’art, 
una música... però també un intercanvi 
profund, una mirada lluminosa, una paraula 
amable. 

Per poder dir, al meu torn, “Tu sol” a Déu, 
em sembla necessari haver experimentat 
en la meva existència aquesta presència 
amorosa en el més profund del meu ésser. 
No puc dubtar que Aquell que es manté a la 
porta i truca com diu l’Apocalipsi (3,20) mai 
no hagi intentat fer-se conèixer i reconèixer. 
En el transcurs de la meva vida, he viscut 
moments on aquesta presència m’ha 
semblat evident, gairebé sensible. Recordo 
especialment un moment, essent germà jove, en què em vaig trobar en una situació on la 
meva vida hauria pogut prendre tota una altra direcció, un moment on vaig haver de tornar a 
dir un “sí” clar i decidit a Déu. Quan hi repenso avui, no tinc ni la més mínima ombra de dubte: 
Déu era allà. No puc explicar la meva decisió en aquell moment precís només per l’únic fet de 
la meva voluntat. Rellegint la meva història santa amb Déu, tinc costum de dir que he estat 
ajudat, guiat i protegit...  I puc il·lustrar cadascuna d’aquestes tres paraules amb exemples 
concrets. 

Els dos sagrament de l’Eucaristia i de la Reconciliació són signes d’aquest “tu sol” que Déu 
m’adreça. El primer manifesta el do total de Déu al mateix temps que em permet expressar un 
gràcies al Pare de tot amor. Ser convidat a la taula del Senyor significa suposa viure aquesta 
paraula de l’Apocalipsi citada més amunt: Entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi. 
L’amor s’alimenta d’aquesta presència amb l’Ésser estimat. Enguany, en el primer recés de 
les Avellanes, el predicador insistia en considerar cada eucaristia com a única, com si fos la 
primera en la qual participo. El segon sagrament, el de la Reconciliació, em retorna al camí 
quan em desoriento. Sobretot manifesta l’amor del Pare que espera desesperadament el 
retorn del fill pròdig. Així que el veu, ni tant sols no li deixa el temps de balbucejar les 
inconsistents excuses que havia preparat. Ja està perdonat! Potser m’hauria d’interrogar 
sobre la meva pràctica d’aquest signe de la tendresa de Déu i de l’ús que en faig... Ho hauràs 
comprès, la pregària personal i els sagraments són essencials per viure aquest Tu sol. “La 
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vida espiritual es troba al cor d’una veritable vida en el celibat consagrat. Dit senzillament, 
perquè estar joiosos amb la nostra tria del celibat consagrat, Jesucrist ha de continuar essent 

el centre de les nostres vides.”iv 

Aquesta relació d’amor exclusiu entre Déu i jo, 
aquest “Tu sol”, l’haig de significar a aquells que 
em veuen, no per obligació, sinó perquè no puc 
guardar per a mi semblant notícia i perquè he de 
revelar als altres l’amor del qual ells mateixos 
són objecte. Em sembla que la primera 
manifestació, el primer signe que puc donar és el 
d’estar habitat per una alegria profunda; l’alegria 
profunda de ser estimat, d’existir per Algú, de 
comptar per a Ell! Sí, l’alegria hauria de ser el 
primer dels signes que dono d’aquest amor entre 
Déu i jo. Una alegria que s’alimenta en la 

lloança, a exemple de Maria: “La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu 
que em salva...”. Contràriament, com no interrogar-se davant un religiós sempre trist, amargat, 
crític, tancat en ell mateix? 

El “tu sol” ha de manifestar-se també en els meves relacions. D’alguna manera han d’estar 
ordenades a aquesta tria exclusiva. El testimoniatge, és a dir el signe que dono d’aquest “tu 
sol” a Déu ha de ser sense equívoc, no només per a mi, sinó també per als que em veuen 
viure, per als del meu voltant, els meus germans... però també i sobretot per a les persones 
que estimo. Haig de preguntar-me si les meves relacions fora de la comunitat plantegen algun 
interrogant als meus germans. Ja que l’experiència ensenya que els germans de comunitat 
són els més sensibles sobre aquest tema. I com se senten en desavantatge per dir una 
paraula a l’interessat, ho deixen pel provincial... Vetlleu! Diu Jesús als seus deixebles. El 
celibat consagrat no és un llarg riu tranquil i sé per experiència que és en la prova on es 
fortifica i s’aprofundeix el meu amor per Déu. No puc estalviar-me la vigilància per viure 
autènticament cada dia el famós “tu sol”. En aquest camí, l’ajuda dels altres, particularment 
las dels meus germans de comunitat, és preciosa. 

La castedat ben viscuda obre els nostres cors a l’amistat, do de Déu i rostre humà del seu 
amor (C  24). Aquesta afirmació de les nostres Constitucions coincideix del tot amb la meva 
experiència personal. Sí, tinc amics, alguns 
germans i laics amb qui m’alegra molt retrobar-
me. Els considero com regals que Déu m’ha fet. 
Ells i elles m’han ajudat a comprendre més en 
què consisteix l’amor de Déu; per a mi, realment, 
l’amistat és la imatge més eloqüent de la manera 
d’estimar de Déu. La veritable amistat allunya 
d’entrada tot poder sobre l’altre, refusa acaparar, 
invita i empeny a realitzar plenament la seva 
vocació divina. El veritable amic no s’interposarà 
entre Deu i jo; encara que li costi, m’ajudarà a dir 
“tu sol” a Déu. Dom Louf, antic abat de Mon les 
Cats, escrivia: L’amistat és un dels instants 
existencials més intensos de la nostra vida. 
Quan ens sentim acceptats per un altre amb el nostre ésser més profund, aquell que encara 
resta provisionalment amagat als nostres ulls és ja, tanmateix, reconegut per l’amor de l’altre. 
No per res l’Eclesiàstic declara que aquell que ha trobat un amic ha trobat un tresor. 
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Per a mi, el vot de castedat afecta directament la manera de relacionar-me amb Déu i amb els 
altres. Vol manifestar clarament que no es funda per res en la dependència o la dominació. 
Per aquest vot em comprometo, d’entrada i abans que res, a estimar com Déu estima. I si vull 
ser honest amb mi mateix, haig de contemplar freqüentment el Crist en l’Evangeli per posar-
me poc a poc a l’uníson del seu cor i actuar com ell en la meva relació amb el Pare i els altres. 

“Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obra la porta, entraré a casa seva i 
soparé amb ell, i ell amb mi.” (Ap. 3,20) 

El teu germà, 
 

 

 
 

G. Maurice Berquet, marista 
Províncial de l’Hermitage 

Carta IV, agost 2011 
_____________________________________________ 

i. Seán D. Sammon, Celibato consagrado, una reflexión para mis hermanos jóvenes. 
ii. H. Nouween, Tú eres mi amado, PPC. 
iii.Germà Aloys, prior de Taizé, intervenció a la CORREF, Lourdes, novembre de 2010. 
iv. Seán D. Sammon, Celibato consagrado. 
 

Asunción Codes: “Creemos en los laicos como portado res del carisma”  
 

Coordinadora general de la Compañía de Santa Teresa  de Jesús 

Texto y fotos: DARÍO MENOR |  Publicado en En 
el nº 2.772 de Vida Nueva - 14.10.2011 

La Compañía de Santa Teresa de Jesús, el 
instituto religioso femenino fundado por Enrique 
de Ossó, tiene nueva coordinadora general, la 
española Asunción Codes . Con experiencia en 
cargos de su responsabilidad tras sus etapas 
como provincial y vicepresidenta de CONFER, 
Codes defiende la vida consagrada apostólica, 
que se “parte la cara” en las fronteras de la 
sociedad, y explica el proceso de reorganización 
de la Compañía, formada por 1.442 hermanas 

presentes en 24 países.  
 
- ¿Por qué eligieron la parábola del banquete compa rtido como lema del reciente 
capítulo que han celebrado?  
- Tenemos un año capitular que acaba con el capítulo general que se celebra en Roma. 
Cuando recibimos los temores y sueños de las provincias, vimos que llevamos seis años con 
un empeño muy grande por trabajar dentro de la familia teresiana y compartir  el carisma 
con otros . También hay una preocupación por el seguimiento de la vida comunitaria . No 
hay que olvidar que seguimos a Jesús con otros y con otras. Otra cuestión a tratar era la de la 
reorganización . Hay que reestructurar con sentido, dando vida, dejando lo que es importante 
y estando al lado de los más pobres. Cuando íbamos hablando de este tema, surgió la 
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parábola del banquete del Reino, que nos pareció muy sugerente para dar unidad al capítulo. 
Queremos formar parte de esta sociedad de forma activa, sentándonos a la mesa con todos 
como iguales. 
 
- En su intervención en el capítulo habló de la col aboración con otros carismas. 
¿Trabajarán la intercongregacionalidad?  
- Ya tenemos proyectos educativos compartidos, algunos en zonas de riesgo, tanto en 
España como en América Latina. También hemos sentido que podíamos compartir el caminar 
juntos en las conferencias de religiosos como la UISG y las que hay en España, Colombia, 
Paraguay, Argentina… A nivel de experiencias comunitarias, hemos realizado algún intento 
también, aunque resulta más difícil.  
 
No estamos cerradas a nada . 
 
- Habla de la necesidad de revitalizar la vida comu nitaria. ¿Sigue siendo esta atractiva 
para los jóvenes?  

- La Vida Religiosa (VR) ha cambiado mucho su paradigma. La vida común es constitutiva de 
la vida consagrada, aunque depende de cómo se entienda. La visión más clásica la concibe 
ajustándose a unas reglas estrictas: tenemos todas la misma misión y vivimos juntas con los 
mismos horarios. A partir del Vaticano II, va cambiando el paradigma, teniendo así cada una 
dentro del mismo instituto distintas tareas, lo que hace que los horarios sean flexibles. En 
nuestra opinión, se puede seguir a Jesús, que es lo que 
nos da forma y alimenta nuestra fe, aunque cada una viva 
su propia misión. Al mismo tiempo, hay que recuperar el 
significado de orar juntas. Debemos nutrirnos con l a 
fe compartida . Estos cambios suelen traer pérdidas de 
ilusión en algunas personas. Aun así, la vida comunitaria 
sigue atrayendo. Hay quien busca la seguridad de los 
modelos más antiguos  y, por tanto, estas formas les 
gustan menos. Hay otros que eligen esta manera de 
seguir a Jesús. 
 
- ¿Cómo tienen previsto reorganizar la Compañía?  

- Un paso importante ha sido la creación de una 
fundación  donde se encuadran los 23 colegios de 
España. Esta unión se lleva a cabo para hacer frente a lo 
que puedan necesitar y asegurar la presencia de los 
laicos  dentro de la familia teresiana. Estamos satisfechas 
de la fundación, cuya titularidad será cuidada por la 
Compañía en comunión con los laicos. Creemos en ellos 
como portadores del carisma y para que desempeñen puestos de dirección. En otros países, 
la fórmula puede ser diferente, aunque esté siempre presente la apuesta clara y firme por el 
laicado. A otros niveles, empezamos a compartir dentro de las provincias recursos y 
formación. Se trata de una unión desde abajo hacia arriba. Queremos fortalecer el tejido 
social del instituto, creando redes que al final lleven a la unión de provincias. 
 
“Queremos asegurar la presencia de los laicos 
dentro de la familia teresiana. 
Creemos en ellos 
como portadores del carisma” 
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- ¿Cómo trabajan con los laicos para que asuman res ponsabilidades tan importantes 
para el instituto?  

- Debido a nuestra tradición educativa, hemos cuidado siempre mucho al laicado de los 
colegios. Contamos desde hace años con planes de formación específicos para el 
profesorado. Es una formación en el carisma teresiano, desarrollando siempre la calidad 
humana. En cuanto nuestra misión se diversificó, comenzaron a llegarnos laicos a través de 
otros canales. Hemos propuesto seminarios y formación en el carisma de forma particular a 
estos laicos. 
 
- ¿Supone un riesgo dar tanta responsabilidad a los  laicos?  
- Cuidamos mucho las formas con estatutos, acuerdos y reglamentaciones. No somos ni 
ingenuas ni desconfiadas. Nuestro laicado nos quiere y quiere nuestro carisma. El hecho de 
creer en el laicado supone un compromiso de acompañamiento  por nuestra parte, de forma 
que el laico triunfe y sea compañero. 
 
- En su viaje a Alemania, el Papa hizo una llamada a una renovación de la Iglesia, de 
forma que deje sus lazos materiales y se centre en la fe y en la opción por los pobres. 
¿Piensan hacer propia esta idea?  

- Lo que dijo el Papa conecta con lo que hablamos en nuestro capítulo: queremos situarnos 
como comunidad de discípulas convocadas en la mesa compartida con los más 
desfavorecidos y excluidos, acoger la fragilidad y lo diferente en lo pequeño de nuestras 
comunidades y más allá de nuestras fronteras y culturas. Este debe ser el modo de ser Iglesia 
hoy. No como una Iglesia triunfante ni con grandes estructuras. Las teresianas no estamos 
lejos de esta concepción, aunque es difícil ejecutarla. 
 
Ataques a la Vida Religiosa 
 

- ¿A qué achaca las divisiones en la  Iglesia y los ataques a la Vida Religiosa?  
- Vivo la situación con dolor. Me ha dado mucha esperanza  conocer al nuevo prefecto de la 
Congregación para los Religiosos, João Bráz de Aviz . Para mí, las personas constituyen un 
mayor signo de esperanza que los documentos. La vida consagrada apostólica tiene sentido, 
pese a quienes critican que se inserte en la realidad de la vida. Al mismo tiempo, hay un 
intento de volver a la vida monástica con un estilo del siglo XVI. Hay una concepción de que la 
vida religiosa femenina debe asemejarse a la vida contemplativa. No se acepta con carta de 
identidad una vida consagrada que nace en el siglo XIX por su acercamiento a la realidad y su 
intento de dar respuestas. Durante mucho tiempo, en la vida consagrada apostólica no hemos 
tenido un cuadro jurídico apropiado. Es injusto que no se reconozca como una vida 
religiosa legítima la labor de mucha gente que se e stá partiendo la cara en las fronteras . 
Nuestro referente es siempre Jesús, es él quien nos hace que estemos en las fronteras 
culturales, religiosas, sociales… 
 
“Es injusto que no se reconozca 
como una vida religiosa legítima 
la labor de mucha gente 
que se parte la cara en las fronteras” 
 
- ¿Le duele la poca presencia de las mujeres en los  puestos de decisión de la Iglesia?  
- ¿Cómo no nos va a doler? Y nos indigna . Es un problema cultural, que dentro de la Iglesia 
se acrecienta porque se sacraliza. Las mujeres llevamos con nosotras toda la carga cultural 
que nos ha impedido vivir en igualdad. Eso sí, nosotras también debemos abrirnos paso, 
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tenemos que dignificarnos. Me apena que lo que no conseguiremos por convicción lo 
haremos por necesidad. Aunque ni usted ni yo lo veremos, primero se concederá al varón 
casado ser sacerdote y, después, en un día lejano, a la mujer . 
 

Professió perpètua de nou religioses de Sant Josep de Girona (II) 
 

Queremos en este momento expresar, cada una, lo que ha sido este tiempo de gracia:  
 
“Voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón ” (Os 2, 16b) 
 
Y es ciertamente lo que el Señor ha hecho en estos casi tres meses 
antes de mi consagración definitiva a Él, para hablarme en silencio, 
en soledad y también a través de las Hermanas que con tanto 
esmero nos han brindado todos los medios necesarios para ese 
encuentro personal e íntimo con Jesús. Tiempo por el cual alabo y 
bendigo a Dios, ya que a través de éste, he podido interiorizar, 
recordar y afirmar lo que Él ha ido sembrando en mi corazón todo 
este tiempo de juniorado y que me permite ahora dar ese paso tan 
importante en mi consagración: ese “Sí” definitivo, alegre y generoso, 
que quiero dar.  

Los temas recibidos, el compartir con las Hermanas, la 
interculturalidad vivida, el caminar por aquellos lugares por donde 
nuestra Madre María Gay y primeras Hermanas anduvieron y así palpar su espíritu vivo en 
sus hijas, me ha permitido crecer en el sentido de pertenencia y el amor a esta gran familia de 
la que ahora formo parte y en la que Jesús me invita a vivir  la misericordia y la paz. Pero sin 
duda, el plato fuerte de esta preparación han sido los ejercicios espirituales de mes, en los 
que he sentido la invitación suave de Jesús a “sentir y gustar” de su compañía, y en los que Él 
se ha dejado palpar a través de la escucha y contemplación de su Palabra, la Eucaristía y de 
los innumerables detalles de amor que me ha manifestado; y a través de todo ello me repite 

nuevamente que Él es esa Vid de 
la que no puedo estar separada, 
es la Fuente, el Agua, la Luz y la 
Fuerza que ha de sostener toda 
mi vida. Con todo esto quiere 
recordar y reafirmar en mí la 
necesidad de tener una vida 
espiritual auténtica y profunda, 
enraizada toda en Él porque, 
como ya sabemos todas, nuestra 
vida consagrada sólo tiene 
sentido si se vive de verdad 
desde Él y para Él.  

Agradeciendo el amor y el apoyo 
que siempre he recibido de mis 
padres, de mi familia y de todas 

ustedes, mi familia religiosa, pido a Dios me ayude a cumplir fielmente estos votos que 
pronuncio y que cada día de mi vida sea una alabanza continua por todas las maravillas que 
hace y seguirá haciendo en mi persona, y confiando en su promesa de “Yo estaré con 
ustedes todos los días hasta el final de los tiempos”,  camino firme y segura por la senda que 
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Él me ha señalado y con el salmista quiero cantar: “una cosa pido al Señor, es lo que ando 
buscando: morar en la casa del Señor todos los días  de mi vida” ( Salmo 27). 

Hna. Margarita Ángeles 
México 

 
“Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus 
bendiciones” (Sal 103) 

 
Es maravilloso poder experimentar cómo el encuentro con Jesús 
transforma y plenifica la vida de aquel que se arriesga a seguir sus 
pasos. Quien acepta esta invitación, va descubriendo cómo su 
amor, ternura y misericordia nos colma de mucha paz y gozo 
espiritual. Es así, como desde mi propia experiencia de 
preparación a mis votos perpetuos, he sentido que este tiempo ha 
sido el paso de Dios por mi vida. El encuentro personal con 
Jesucristo, el contacto íntimo y permanente con su Palabra, la 
formación recibida, el retiro espiritual y tantas otras experiencias, 

me animan y empujan a amarle más, a poner mi vida y todo lo que soy al servicio del Reino, 
deseando en todo cumplir su voluntad.  

Es por eso que este “Sí” que hoy doy al Señor es la respuesta al amor gratuito y generoso 
que he recibido de su parte a lo largo de toda mi vida; por haberme invitado a seguirle, por 
haber fijado sus ojos en mí, poner en mi mente y en mi corazón el deseo profundo de querer 
configurarme cada día más con Él para amarle más y seguirle siempre. 

Doy infinitas gracias a Dios por haberme permitido vivir este rico intercambio cultural al lado 
de mis compañeras de grupo y junto a las Hermanas que cariñosamente se esforzaron e 
hicieron posible que viviéramos a plenitud todos estos meses de tanto enriquecimiento 
personal, espiritual e 
Institucional; a todas ustedes 
que nos tuvieron siempre 
presentes en sus oraciones, a 
las Hermanas que tan 
generosamente con su alegría, 
acogida, cercanía y sencillez 
nos mostraron el rostro 
amoroso tierno y servicial de 
nuestra querida Madre María 
Gay Tibau, en esta hermosa 
tierra que la vio nacer y que 
paso a paso recorrimos, ¡fue 
como si pisáramos sus 
huellas!.  

Con el corazón lleno de 
gratitud, y haciendo míos los sentimientos del salmista quiero cantar: “Bendice al Señor 
alma mía, alabe todo mi ser su santo nombre. Bendic e alma mía al Señor y no olvides 
sus beneficios”.  

Hna. Diana Angulo 
Colombia 
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¿Adónde iré Señor?, tú tienes la palabra de amor y de vida eterna 
 
Mi experiencia en la comunidad de Solius me ha dado una nueva 
visión de la vida futura donde viviremos en la plenitud de amor 
porque hemos vivido amándonos y compartiendo nuestras culturas. 
Hablábamos diferentes lenguas pero nos unía una sola lengua, la 
del Amor. Ha sido el mismo Espíritu que nos movía. 

Como vivió nuestra fundadora María Gay Tibau siendo otro Jesús 
lleno de ternura y misericordia, así he visto vivir a las Hermanas 
que he conocido. Su manera de vivir con humildad y sencillez, 
disponibilidad para dar la vida, la acogida, el servicio, la oración, 
eso me empuja a ser como ellas y a decir un “Sí” generoso al 
Señor. 

Al ejemplo de María, la hermana de Lázaro, he estado un mes con 
Jesús y me ha hecho sentir, su paz y su ternura, me ha hablado en 
mi corazón y me ha hecho sentir ese deseo que tengo en mí de ser 
seducida por Jesús y de dejarme seducir por Él. La llamada de Dios es gratuita. Él tiene la 
iniciativa pero quiere mi respuesta a su llamada. Yo quiero seguirle siempre con amor. 

Los temas y salidas me han ayudado en el 
crecimiento de la pertenencia congregacional. 
He conocido la tierra de nuestra fundadora María 
Gay Tibau y la cuna de nuestro Instituto, también 
la tierra donde nuestras Hermanas mártires han 
derramado su sangre por fidelidad a Jesús: 
Gandía. 
Por todo ello doy gracias a nuestro Instituto y a 
todas las Hermanas que han colaborado en mi 
formación, a la Hna. María Martínez que nos ha 
acompañado en este tiempo y a todas las 
Hermanas por su acogida y cariño. 

Hna. Marie Josée Mukamazimpaka 
   Rwanda 

  
L’aigua i el foc, dos símbols del sagrat, són els e ixos del Calendari 

interreligiós 2011-2012  

El Calendari interreligiós publicat per AUDIR i Unescocat és una traducció i adaptació del que 
cada any publiquen la Plataforma Interreligiosa de Ginebra i l’editorial Enbiro. És una eina per 
donar a conèixer la diversitat de creences així com la visió no religiosa de la vida. El Calendari 
ofereix uns coneixements bàsics de les festes i celebracions més emblemàtiques de cada 
tradició religiosa i del pensament no religiós, amb la voluntat de promoure l’empatia i el 
respecte envers aquells que tenen unes creences diferents de les pròpies. S’han incorporat 
també uns dies assenyalats d’algunes tradicions religioses i creences arrelades en el nostre 
país. El calendari cobreix l’any escolar (de setembre a agost) més els quatre mesos que 
queden fins a l’acabament de l’any natural, i mostra les festes de quinze tradicions religioses a 
més de les festes civils catalanes i estatals. L’eix temàtic del Calendari interreligiós 2011-2012 
és el poder simbòlic que l’aigua i el foc tenen per a totes les religions i creences. Aigua i foc 
són elements essencials de la vida al nostre planeta que els humans hem anat utilitzant des 
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de la més remota antiguitat fins avui per representar conceptes i misteris que només es poden 
expressar a través del simbolisme. Aigua i foc apareixen estretament lligats a les forces 
sobrenaturals i n’evoquen el poder amb tota la seva ambivalència, alhora protectora i 
destructora; s’erigeixen com a principals símbols del sagrat i 
com a intermediaris privilegiats entre el món dels humans i el 
món dels esperits o del diví. La funció simbòlica de l’aigua i el 
foc és universal. 
Cada mes es presenta la visió d’una de les creences i 
conviccions en particular, il·lustrada amb una foto significativa i 
uns textos rellevants d’aquesta tradició; la contraportada 
presenta una graella amb les dates de l’any nou a les diverses 
tradicions. (Preu: 10 euros). 

Podeu adquirir-lo en les principals llibreries religioses i al Centre 
UNESCO (r.sole@unescocat.org). 
 

“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 en el any 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’inter net 
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 creix ent 
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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La germana M. Pilar Adín inaugura el Curs de formac ió inicial del CEVRE 
 

M. Pilar Adín, Germana de la Sagrada Família 
d’Urgell i postuladora de la causa de la mare 
Anna Maria Janer, impartirà la lliçó inaugural del 
curs de formació sistemàtica del CEVRE (Centre 
de Vida Religiosa i Espiritualitat), dependent de 
l’URC.  
El tema que desenvoluparà serà Valors actuals 
de la vida de la mare Anna Maria Janer.  
Aquest curs s’adreça a les persones que fan el 
postulantat i noviciat, té un caire intercongrega-
cional i s’imparteix cada dilluns de l’any. 
La inauguració s’obre, a més, als mestres de 
noviciat i responsables de la formació inicial, així 
com a altres persones interessades. 
 

 
 

 

Ordre de l’acte  

1. Pregària 
 

2. Salutació i benvinguda 
P. Màxim Muñoz, Claretià, president de l’URC 

   

3. Relació d’institucions participants 
G. Lluís Serra, Marista, secretari general de l’URC 

   

4. Lliçó inaugural: 
Valors actuals de la vida de la mare Anna Maria Jan er  

Gna. M. Pilar Adín, Germana de la Sagrada Família d’Urgell, postuladora 
  

5. Inauguració oficial 
  

Refrigeri compartit 
 
Nota.- Les persones interessades a assistir a la inauguració i que no pertanyin a l’àmbit de la 
formació inicial cal ho comuniquin a la secretaria de l’URC, tel. 933 024 367 (horari de 3 a 7 de la 
tarda, de dilluns a divendres) o al correu electrònic urc.info@gmail.com 

Data  7 de novembre de 2011, dilluns 
Lloc Centre d’Estudis Pastorals (CEP) 
Adreça Rivadeneyra, 6, 3a planta - Barcelona 
Hora 5 a 6 de la tarda 
Tema Valors actuals de la vida de la mare Anna Maria Jan er 

 

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". Dues sessioosn restats: 
•  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 
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 Jornada de Formació Permanent  
 

 

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 
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Nova aventura educativa de l’Associació Saó-Prat 
 

L’entitat cristiana –integrada per tres congregacio ns religioses– inaugura un nou 
equipament per millorar la seva atenció sociolabora l 
 
Samuel Gutiérrez - El Prat de Llobregat 
Fotos: Agustí Codinach i LLS – Catalunya Cristiana 30.10.2011 
 
Una nova etapa en l’encara curta història de l’associació Saó-Prat es va iniciar el 14 d’octubre 
passat amb la inauguració d’un nou equipament que permetrà augmentar i millorar l’atenció 
als joves del Prat de Llobregat que, després de no reeixir en els estudis reglats, es troben en 
greu risc d’exclusió social. El nou centre, que ha estat arranjat per l’empresa d’inserció creada 
l’any 2007 per la mateixa associació, acollirà la línia de formació i treball de l’entitat, centrada 
inicialment en dues especialitats: manteniment i reforma d’edificis, i disseny gràfic. 

«Aquest moment és per a nosaltres —afirmava la Gna. Cata González, directora de Saó-Prat, 
en la inauguració— motiu d’agraïment però també de compromís públic per continuar lluitant 
per les oportunitats de tots aquells infants i joves que necessiten especialment de la nostra 
creativitat i de la nostra empenta per tenir més oportunitats.» Tot citant Gaudium et spes, la 
directora de l’entitat va recordar que «les institucions humanes, privades i públiques s’han 
d’esforçar per estar al servei de la dignitat dels homes i dones, han de lluitar amb energia 
contra qualsevol esclavitud social i política i han de respectar sempre els drets fonamentals de 
les persones.» 
L’acte oficial d’inauguració dels nous equipaments (Av. del Canal, 110), que han estat cedits 
per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va comptar amb la presència, entre altres, de l’alcalde 
del Prat, Lluís Tejedor; el conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat, Josep Lluís 
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Cleries, i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés. Tots tres es van 
congratular per l’empenta i il·lusió que rep l’entitat amb el nou centre. «Necessitem entitats 
com Saó —va dir l’alcalde Lluís Tejedor—, que fan una tasca magnífica i que demostren amb 
fets que si hi ha voluntat i hi ha compromís es pot fer molta feina i bona, encara que 
modesta.» I va afegir: «Aquest projecte és un projecte que compromet positivament 
l’ajuntament del Prat amb una entitat que fa una feina positiva i que crec que té encara molt 
recorregut per endavant. L’entusiasme de Saó ens compromet a tots! Aquest equipament que 
avui inaugurem és només un pas més endavant en 
aquest objectiu d’ajudar molts i molts joves que tenim 
al Prat, molts de famílies amb dificultats, que no estan 
en condicions, si no els donem un cop de mà per 
incorporar-se al mercat laboral i fer el seu camí i el 
seu projecte de vida.» 
També va mostrar la seva satisfacció el conseller 
Cleries, tot i que durant la seva intervenció va haver 
de suportar la xiulada insistent d’un grup de persones 
que es manifestaven per les retalladles en els serveis 
socials. De manera particular, Josep Lluís Cleries va 
incidir en la importància d’entitats que promoguin 
valors sòlids: «En els temps que corren és molt important aquesta voluntat de créixer amb uns 
valors sòlids, que donin qualitat humana a la vida... Vivim temps de dificultat, i les volem 
afrontar com a país mirant la gent a la cara i dient les dificultats que tenim. Ens en sortirem i 
exemples com aquests són la manera de sortir-se’n: voluntat de sumar tots plegats... 
Treballarem per preservar l’estat del benestar en la Catalunya del futur.»  

Al servei de la persona  
Des d’una perspectiva més antropològica, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí 
Cortés, va destacar en el seu breu parlament, citant la Laborem exercens, que «l’element 
fonamental de tot procés productiu és el subjecte humà, el treballador, molt més que el 
capital, que les eines, que l’estructura... tot ha d’estar al servei de la persona humana que 
treballa perquè el principi subjectiu és més important que el producte. És voluntat de Déu que 
tothom treballi i trobi en el treball el seu propi desenvolupament humà, no només psicològic, 
sinó en tots els sentits, també en la seva dimensió humana i espiritual ». El prelat va agrair la 
convicció amb què viuen aquestes paraules els germans i germanes que encapçalen aquest 
projecte. «Hem d’agrair la vostra col·laboració —va dir també— i la vostra caritat concreta que 
passa per la justicia i per la promoció humana.»  

El mateix bisbat de Sant Feliu 
ha fet també una significativa 
aportació econòmica en aquest 
nou equipament, no només pel 
fet de tractar-se d’«una obra 
d’Església, sinó perquè es tracta 
d’una iniciativa que aporta un 
creixement objectiu a la 
societat». «Valorem molt 
l’ambient educatiu que s’ha 
creat a Saó —assegura Mons. 

Cortés— treball conjunt, diàleg intern, fer l’esforç per entendre’s, col·laboració... Virtuts 
educatives.» Un altre tret que es valora positivament és el fet que es tracti d’un projecte 
intercongregacional. «Això manifesta una comunió interna i una sintonia molt important per 
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nosaltres —va acabar dient el bisbe de Sant Feliu—. Avui tots els problemas socials es 
redueixen, al cap i a la fi, a problemes personals, i l’objectiu d’aquesta obra és la formació de 
les persones en hàbits, rutines, valors... Crear personalitats capaces d’anar endavant.» 

Curta història però molt intensa  

Saó-Prat és una entitat sense ànim de lucre constituïda per tres congregacions religioses 
(concepcionistes, maristes i teresianes) l’any 2004 per oferir acompanyament i oportunitats a 
infants i joves en situació de risc. En els primers anys l’activitat principal va ser la posada en 
marxa d’un centre obert i de reforç educatiu, així com un casal i colònies per a l’estiu. Es 
tractava sobretot d’intentar oferir respostes a l’absentisme, al fracàs escolar, a problemes 
d’inserció social i laboral a infants i adolescents, especialment dels barris de Sant Cosme i 
Sant Jordi. 

Des del 2007 l’associació ha apostat també 
molt clarament per la integració laboral. 
«Tenim la convicció —explica el germà 
marista Marcelo Montori, coordinador de 
l’àrea socioeducativa de Saó-Prat— que les 
veritables oportunitats d’integració passen 
per tenir la possibilitat de participar en el 
món laboral, però també som conscients 
que per accedir a una feina i mantenir-la, cal 
preparació tècnica i habilitats personals que 
molts dels nostres joves no han tingut 
l’oportunitat de viure.» Actualment l’entitat 
forma laboralment 20 nois i noies en 
manteniment i reforma d’edificis i disseny 

gràfic. Tots ells provenen derivats de serveis socials, tant per part de l’ajuntament local com 
de la Generalitat. «Som conscients —afegeix Montori— que en sis mesos no sortiran paletes 
ni dissenyadors gràfics, però almenys els donarem competències i habilitats per gestionar el 
món del treball.» Per això s’insisteix en aspectos molt bàsics i es procura sobretot motivar els 
nois i noies assistents. «L’experiència ha estat molt bona —reconeix el coordinador de l’àrea 
socioeducativa—. L’èxit no el mesurem tant pel fet que es col·loquin a treballar, sinó pel fet 
que retornin al món formatiu. Això per a nosaltres és el més important. Sense formació, 
aquests joves estan abocats al fracàs laboral.» 
Una altra de les novetats de la nova aposta de Saó és la seva voluntat que les línies de 
formació puguin esdevenir també productives, i finançar així noves línies d’actuació. «Això 
significa implicar les administracions i sobretot el 
món empresarial. Necessitem que ens diguin 
quin tipus de formació els cal, les línies d’activitat 
que puguin ser més interessants des del territori, 
i que ens ajudin a llançar-nos en aquesta línea 
de productivitat», afirma Montori. El somni de 
l’entitat és que amb el pas del temps, cada línia 
d’activitat pugui sostenir amb els beneficis altres 
accions formatives i que l’oferta pugui ampliarse 
de mica en mica. Juntament amb els 20 joves 
que es formen actualment, el centre acull també 
altres joves i persones adultes, al voltant d’una 
cinquantena, als quals acompanya en projectes 
d’inserció laboral. 
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Gna. Catalina González, directora de l’Associació S aó-Prat 
«Als joves d’avui els manca motivació» 
 

Què representa per a Saó-Prat aquest nou equipament ? 
Per a nosaltres és una aposta decidida pels joves que tenen més 
difícil el seu camí cap a la dignitat, que en el fons és el camí que 
tots volem recórrer. És una aposta per part de l’ajuntament i per 
part nostra, que ens hi hem deixat tots els estalvis que teníem. 
Hem volgut fer un equipament el millor possible perquè aquests 
nois surtin endavant. No volem les engrunes, sinó el millor per a 
ells.  
 
Podem parlar de l’inici d’una nova etapa? 
Sí, amb aquest nou equipament volem avançar en una nova 
concepció de les obres socials no com a subsidiàries d’ajudes, 
sinó com a partícips de la vida social. Nosaltres i els nostres 
usuaris han de participar de la vida econòmica i social de la ciutat. 
És un nou plantejament. No volem ser només receptors de les 
ajudes, sinó participar activament de la societat. En aquest sentit, 
l’empresa d’inserció es va posar en marxa l’any 2007 per atendre 
aquells joves que, a part de la formació, necessiten un 
acompanyament en la seva incorporació al món laboral. Nosaltres 

som aquesta etapa d’acompanyament, amb el que es diu «empresa protegida». Després 
hauran de passar a l’empresa no protegida, i participar plenament de l’activitat social i 
econòmica del nostre entorn.  
 
En molts casos, fins i tot, els nois tornen a repre ndre els estudis...  
Exactament, el que descobrim és que als nois i noies els manca motivació. Estan tan 
convençuts que no poden fer bé les coses que ja no esperen res d’ells mateixos. Quan tenen 
una bona experiència és quan comencen a somiar el que realment poden fer i molts d’ells 
acaben estudiant una altra vegada. Per a nosaltres aquest és el millor i més gran èxit que es 
pot tenir. 
 
Saó-Prat és una iniciativa intercongregacional. Què  voleu aportar de diferent com a 
religiosos? 
Tenim una creença profunda que tots som iguals, perquè tots som imatge de Déu. Això mou 
muntanyes. Quan tens aquesta convicció, que 
realment tots som iguals davant de Déu, amb 
la mateixa dignitat, tot és possible.  
 
Com ha estat el treball conjunt de tres 
famílies i carismes diferents? 
Ens entenem molt bé. No hi ha hagut cap 
problema. La diversitat està molt bé. Tots tres 
instituts ens dediquem a l’educació i el que 
aportem són matisos diferents que 
enriqueixen: un des de la senzillesa, un altre 
des del coneixement propi... És un mateix 
objectiu abordat des de diverses perspectives, 
i això enforteix. 
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A Vic, professió perpètua de tres joves claretians 
 

El diumenge dia 23, vigília de la festa de Sant Antoni Maria Claret, la Família Claretiana ha 
tingut una trobada important a Vic, al costat del sepulcre del P. Claret. Es tractava 
d’acompanyar la Professió perpètua de tres joves 
Claretians , i la renovació de vots d’un altre. 

El fet que aquests actes no hagin estat gaire freqüents els 
darrers anys potser és el que ha  motivat una participació tan 
nombrosa. Ens hi hem aplegat Claretians de pràcticament 
totes les comunitats de Catalunya, a més d’un bon grup 
vinguts de Colmenar Viejo i Madrid, on han passat un període 
important de la seva formació els que han fet els vots 
religiosos. 

Han fet la Professió perpètua els Missioners Claretians 
Josep Codina Plana, Dionisius Paskalis Nandut i Yoh anes 
Benjitu Barreto , un català i dos indonesis. Josep Codina va 
començar el seu camí vocacional quan va demanar un parell 
d’anys d’excedència laboral per fer un servei voluntari a la 
Missió Claretiana de Guajará-Mirim, a l’amazònia brasilera. Al 
cap de poc de tornar del Brasil es va incorporar a la comunitat 
claretiana de Vic, on ha fet el noviciat i el període de formació, que ha completat amb la 
llicenciatura en catequètica a Madrid els dos últims cursos. En Dionisius i en Yohanes van 
començar la seva formació amb els Claretians d’Indonèsia. Un cop destinats a Catalunya, van 
concloure els estudis teològics a Madrid i ara, des de Barcelona, es preparen per a l’ordenació 
mentre perfeccionen el català parlat i escrit. Els acompanyava en Joan Bové , estudiant del 

darrer curs de teologia, que va renovar els vots 
religiosos. 

La celebració va estar presidida pel P. Màxim 
Muñoz, Provincial dels Claretians de Catalunya , i 
concelebrada per un bon nombre de preveres  
vinguts una mica d’arreu de Catalunya i de la resta 
d’Espanya. La Professió es va fer després de la 
Litúrgia de la Paraula i del cant de la lletania dels sants, 
indicant que es tracta d’una resposta lliure i generosa a 
la crida que Déu adreça a cada persona a través de la 
seva Paraula, i comptant sempre tant amb la seva 
ajuda com amb la que rebem dels nostres germans i 
germanes, els sants i santes. 

L’acte es va tancar amb emotives paraules d’agraïment 
i de testimoni dels tres joves Missioners Claretians, en 
què van anar desgranant breument els passos 
importants que han fet per arribar a aquesta decisió. La 
comunitat claretiana de Vic va oferir tot seguit un 
generós berenar a tots els qui havíem participat a la 
celebració, propiciant un moment ric i joiós de 

compartir amistat i fraternitat abans del retorn a casa i a la missió de cada dia 
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Carmel de Mataró: concert de cant coral 
 

 
 

Frontera-Hegian: “Comunión y conflicto en la Iglesi a de hoy” 
 

Els números programats per al curs 2011-2012 de la revista Frontera-Hegian són: 
Nº 75 – JAVIER GARRIDO, ofm. Sentido de Iglesia y madurez humana. 
Nº 76 – ÁNGEL Mª UNZUETA. “¡Reconciliaos con Dios!” (2 Co 5,20). Comunión en tensión: 

don y tarea de conciliación. 
Nº 77 – Mª DOLORES LÓPEZ GUZMÁN. Estrategias de diálogo y reconciliación. 
Nº 78 – JOSÉ CRISTO REY GARCÍA PAREDES, cmf. Religioso y sacerdote: ¿conflicto entre 

ministerio i profecía? 
 

VIII Mostra de Cinema Espiritual 
 

Podeu consultar la web per participar 
en la VIII Mostra de Cinema Espiritual: 
http://www.semanacineespiritual.org/ 

A la web de l’URC, també podeu 
trobar el programa. 
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CatalunyaReligió.cat obre la versió en castellà - w ww.catalunyareligio.cat 

Aquesta setmana el portal d’informació religiosa CatalunyaReligió.cat ha iniciat l’edició d’una 
versió en castellà dels seus continguts. L’edició en castellà de CatalunyaReligió.cat és una 
traducció dels continguts d’informació i anàlisi que publica el portal. Aquesta nova versió s’ha 
obert amb una col·laboració especial de l’historiador Juan Maria Laboa, de la Pontifícia 
Universitat de Comillas. 
  
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/17542 
  
Des de la seva creació el 
setembre de 2009, 
CatalunyaReligió.cat s’ha 
convertit en un portal de 
referència en l’àmbit de la 
informació religiosa a Catalunya. 
Diàriament publica notícies 
pròpies de la vida de les 
comunitats religioses i recull 
l’actualitat informativa de 
temàtica religiosa publicada a 
Internet. També s’hi pot trobar 
l’anàlisi i els comentaris de 
diversos col·laboradors i recursos 
de formació i espiritualitat.  
El portal està actualitzat 24 hores al dia, tots els dies l’any i els lectors es poden apuntar 
gratuïtament a un butlletí diari.  
L’objectiu d’aquesta nova versió en castellà és facilitar la projecció de l’amplia realitat i vitalitat 
de les comunitats religioses presents a Catalunya i la seva la comprensió fora de Catalunya 
sense intermediaris. 
  
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/17532 
http://www.catalunyareligio.cat/es/articles/17539 
  
Aquesta setmana també s’han duplicat els canals de Catalunya Religió a les xarxes socials 
amb un canal de Twitter i de Facebook per a cada idioma. 
  
<http://twitter.com/#!/catreligio> - <http://twitter.com/#!/catreligio_es> 
 <http://www.facebook.com/pages/CatalunyaReligi%C3%B3cat/148686905744> - 
<http://www.facebook.com/pages/CatalunyaReligi%C3%B3cat_es/129332587169274> 
  
CatalunyaReligió.cat és una iniciativa d’una associació civil que compta amb el suport de 
diverses entitats religioses (Claretians, Fundació Blanquerna, Maristes, Vedruna, Jesuïtes, 
Escolapis, Sant Joan de Déu, La Salle, Abadia de Montserrat, Salesians, Caputxins, Unió de 
Religiosos de Catalunya, Fundació Pere Tarrés, Justícia i Pau, Fundació Joan Maragall, Grup 
de Treball Estable de Religions, Monestir de Sant Pere de les Puel·les i Monestir de Sant 
Benet de Montserrat). 
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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 dt. Assemblea de l’Associació Cintra - Llúria, 13 - 18.30 h. 

9 dc. 
65 Assemblea general de l'URC al Seminari Diocesà de Barcelona 
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 dt. Assemblea general de CONFER 
16 dc. 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 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 


