
     

 Acte acadèmic a la Facultat de Teologia de Catalunya 

en commemoració del 15è Aniversari de Vita consecrata 

Conferència a càrrec de Mons. Joseph Tobin 
 

L’EMM. I RVDM. SR. CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH 
Arquebisbe de Barcelona 

Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya 
 
i 
 

EL P. MÀXIM MUÑOZ DURAN 
President de la Unió de Religiosos de Catalunya 

 
us conviden a 

 
LA COMMEMORACIÓ DEL 15è ANIVERSARI DE VITA CONSECRATA 

Exhortació postsinodal sobre la vida consagrada de Joan Pau II 
 

que se celebrarà dijous 15 de desembre de 2011 
 
 

Diputació, 231                                                                               Barcelona, novembre de 2011 
 

 
PROGRAMA 

 
A les 7 de la tarda Acte acadèmic a l’Aula Magna 
 
    Salutació 
   
 Intervenció del P. Màxim Muñoz Duran, 
 president de l’URC 
  
 El lugar de la vida religiosa en la Iglesia 
 Conferència a càrrec de Mons. Joseph William Tobin, secretari de la 

Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida 
Apostòlica 

 
 Cloenda a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistach 

                          Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 10 de novembre de 2011                                                              ANY IV. núm.        
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 “Temps de crisi, temps de lírica” 

XVIII Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
 

Germanes i germans, 

Amb goig us convoquem a la XVIII 
Jornada de Religioses i Religiosos en 
Barris Obrers i Populars de les 
diòcesis catalanes. A causa de la nostra 
inserció en barris obrers i populars, 
vivim amb preocupació la plaga de l’atur 
i totes les seves conseqüències 
personals, familiars i socials. I sovint un 
sentiment d’impotència i dolor se’ns fa 
present per no poder donar resposta a 
aquestes situacions veritablement 
conflictives que viuen tantes persones 
properes i estimades. 

Quina lectura creient hem de fer 
d’aquestes situacions? Quina 
espiritualitat ens cal per restar fidels a 
les persones en aquests conflictes 
socials, que tenen dimensió global? Són 
algunes preguntes que ens sorgien a 
l’equip coordinador i vam creure que 
ens les podíem plantejar col·lectivament 
i aprofundir-les a les nostres Jornades 
d’enguany. 

Aquesta realitat que vivim en la 
quotidianitat vol tenir també un record 
pel 30 aniversari del gran document de 
la doctrina social de l’Església Laborem 
Exercens, dedicat al treball i donat pel 

papa Joan Pau II el setembre de 1981. 

Mercè Soler és una dona jove, militant de l’ACO, de llarga i fidel trajectòria en els moviments 
especialitzats de Pastoral Obrera. Li vam demanar que ens ajudés a la reflexió en la nostra 
jornada i ens va proposar el títol tan suggeridor que hem posat. Ella ho justifica d’aquesta 
manera: Una de les frases que més anem sentint durant la crisi és aquesta de “no están los 
tiempos para la lírica”, frase que serveix de pretext per a emprendre dures mesures socials i 
econòmiques i per acovardir qualsevol temptativa de plantar cara a un sistema de valors que 
ens ha portat on som. Però la lírica, com la fe, aporta utopia, creativitat, compassió, confiança, 
relació, estimació… qualitats totes imprescindibles per transformar el patiment de la crisi en 
llavor de nova vida. 

Conjuntament l’URC i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya us 
tornem a convidar a participar d’aquesta jornada, que vol ser una experiència eclesial de 
comunió entre nosaltres i amb les persones amb les quals convivim. Us hi esperem a totes i 
tots. 

Pepe Rodado 
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 L’escola concertada, legítima i més necessària que mai 
 

Ha començat la campanya electoral de les eleccions espanyoles i, ara per ara, més a Madrid 
que no pas a Catalunya, ha rebrotat la pitjor defensa de l’escola pública, que és aquella que 
necessita atacar la concertada. Ara que els recursos són escassos, torna el discurs no només 
demagògic, sinó eixelebrat, que sosté que, per dotar suficientment l’escola pública, cal 
eliminar els recursos a la concertada.  

L’escola concertada està salvant el sistema del col·lapse total a costa de sacrifici, 
endeutament i, en definitiva, de posar en risc la seva continuïtat. La situació s’està fent 
insostenible i encara cal escoltar disbarats d’aquesta magnitud!  

Fins ara, l’escola concertada s’ha defensat sempre des del principi de la llibertat 
d’ensenyament i amb total respecte per l’escola pública. Hem callat tots els disbarats i el 
malbaratament de recursos que s’han fet a l’ensenyament públic, obrint escoles i línies 
sense quasi demanda, endegant una sisena hora que ningú demandava, i amb oposició 
majoritària dels sindicats, i amb jornades lectives a la secundària reals (no les teòriques que 
es publiquen) molt inferiors a les del professorat de la concertada.  

Potser ha arribat l’hora de defensar el model d’escola concertada no tan sols com a 
exercici de llibertat, sinó també d’eficàcia i eficiència. El que necessita el nostre sistema 
educatiu són projectes educatius potents, equips cohesionats i lideratge pedagògic, i això es 
troba amb menys cost a la concertada que no pas a la pública.  

Cal aplicar la subsidiaritat, però tal com s’entén en tots els tractats de ciència política i no de la 
manera tergiversada com alguns l’han volgut aplicar a les polítiques públiques 
d’ensenyament. La gestió pública escolar (l’escola pública) ha de ser subsidiària de la 
iniciativa social. És a dir, l’escola promoguda i gestionada per l’administració pública ha 
d’arribar allà on la iniciativa social, finançada amb fons públics per assegurar-ne la gratuïtat en 
els nivells que calgui, no arriba. Això és subsidiarietat i no pas a l’inrevés.  

Escola Cristiana de Catalunya ● 7.11.2011 núm. 402 
 

Teresa Valenzuela Albornoz, nova general de les Religioses Adoratrius 
 

 Del 21 de setembre al 23 d’octubre s’ha celebrat a Guadalajara 
(Espanya) el XXIX Capítol general de les Religioses Adoratrius 
(www.adoratrices.com), amb el lema “Adoratriu, mística i profeta en el 
segle XXI”. S’ha elegit com a nova germana general per al proper 
sexenni Teresa Valenzuela Albornoz, de nacionalitat xilena. 
Les Adoratrius van ser fundades l’any 1856 per Santa Mª. Micaela i el 
seu carisma és l’adoració i alliberament  de la dona en situació 
d’exclusió social. 

 
 

Les Salesianes conclouen les celebracions dels 125 anys de la seva 
presència a Espanya 

 

Les Filles de Maria Auxiliadora (FMA) o Salesianes de Don Bosco vam celebrar el 
passat 29 d’octubre els 125 anys de l’arribada de les primeres germanes a Barcelona. 
Va ser el 21 d’octubre de 1886 quan vingueren de Torí (Itàlia) quatre joves salesianes 
que Don Bosco enviava perquè així li ho havia demanat Dorotea de Chopitea, senyora 
barcelonesa lliurada a la causa dels més necessitats. 
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Unes 300 persones ens vam reunir a Sarrià, a la casa provincial, on es respiraven les 
essències de la memòria històrica, el present i el futur de l’obra que aquelles religioses 
seguidores de santa Maria D. Mazzarello iniciaren en aquesta casa, a la Torre Gironella. Així 
concloïa la sèrie d’actes celebratius que la província ha impulsat des del passat 24 de gener. 

 La festa va comptar amb la presència del 
cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe 
de Barcelona, i de la Mare General de les 
Salesianes, Sor Yvonne Reungoat, que van 
presidir tots els actes, amb la representació 
de totes les institucions que conformen la 
família salesiana i moltes persones 
relacionades. Sor Lourdes Ruiz de Gauna, la 
provincial, va donar la benvinguda a tots i 
totes: “Junts volem reconèixer, admirar, 
celebrar i agrair aquest immens arbre nascut 
de llavors petites i senzilles però exposat al 
vent, a la llum, a l’energia de l’Esperit del 
Senyor Jesús que continua convidant a lliurar 

la vida a projectes d’amor incondicional, garantia de futur.”  

La Mare General mira al futur  

Sor Yvonne ens dirigí la paraula a la capella, abans de l’eucaristia, tot mostrant el seu tarannà 
tan càlid i familiar. Després de donar gràcies al Senyor pels 125 anys, afirmà que aquest punt 
final de les celebracions no és una porta que es tanca, sinó que s’obre. Perquè el  carisma 
salesià és un do per a l’Església que tots i totes hem de fer resplendir. “L’Eucaristia d’avui és 
acció de gràcies que enforteix la nostra gratitud i la nostra unitat; crea família. Les primeres 
FMA aconseguiren, amb passió educativa, fe i sacrifici, respondre a la petició de Maria 
Auxiliadora. Aquest aniversari és una oportunitat d’enllaçar el passat, el present i el futur. Els 
nostres fundadors ho van donar tot per la felicitat dels joves, en temps no menys difícils que 
els nostres. Demanem a Maria la força, 
l’esperança per seguir el camí. Estem 
vivint un moment històric, un moment de 
gràcia, la possibilitat de seguir donant 
amor i comunicant esperança. 

“Els joves no només són el futur, sinó 
també el present, un potencial positiu que 
s’ha de cuidar, un patrimoni de la 
humanitat. Ells s’han de sumar a  la nova 
evangelització, perquè són ells els qui 
troben les paraules adequades per 
transmetre el missatge evangèlic als altres 
joves. 

 “Gràcies, seglars que compartiu amb 
nosaltres la passió educativa. En la 
Jornada Mundial de la Joventut vaig contemplar amb alegria molts joves capaços d’expressar 
i comunicar la seva fe, atents a la paraula del Papa, en aquesta societat que els tracta 
sobretot com a consumidors. Entre ells, n’hi havia molts dels nostres ambients salesians. 

“Desitjo que visqueu profundament l’alegria, que és el millor canal per transmetre la fe i l’amor 
de Déu. L’alegria salesiana ha d’escriure pàgines noves del futur, a Espanya i al món.”   
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El cardenal alaba la tasca de les Salesianes 

L’eucaristia fou presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach i concelebrada per Mr. Joan 
Godayol, bisbe salesià emèrit de Ayaviri (Perú), l’Inspector salesià D. Ángel Asurmendi  i uns 
30 sacerdots més, entre salesians i amics. La celebració fou vibrant i molt participada per 
persones significatives de la nostra àmplia família, amb les provincials fma de Lleó, Madrid i 
Sevilla. 

 En l’homilia, el cardenal, com a representant de l’Església de Catalunya, comentà així el text 
de l’evangeli (Mateu 13,31-33): “Sou un gra de mostassa tocat pel Senyor. Un grup, una 
institució, una família nombrosa i fecunda. No es podrà escriure la història de la nostra diòcesi  
sense parlar de les Salesianes, que tant l’han enriquit amb la seva presència activa.” I afegí: 
“Vinguéreu l’any 1886, dos anys abans 
de la mort del vostre fundador. Quan 
Don Bosco, el mateix any que vosaltres, 
vingué a Barcelona, la gent ja el tenia 
per un sant.” 

Va parlar del carisma salesià de l’amor 
als joves i de la seva pedagogia 
preventiva basada en  la raó, la religió i 
l’amor, expressió de l’harmonia entre la 
creació i la redempció. Comentà que el 
missatge cristià ha de perfeccionar, mai 
contradir, la naturalesa; no es pot ser bon cristià si no s’és bona persona. “Quatre germanes 
humils però totalment lliurades van plantar una llavor que tots agraïm.” 

Després, la Mare Yvonne, una educadora, un nen i la salesiana més jove de la província 
descobriren una placa commemorativa integrada en un parterre davant la porta de la capella. 
Per construir-la s’havien tallat dues petites columnes amb material de la construcció de la 
primitiva finca de fa més de 125 anys. 

Al final, en el pati, l’Esbart Maragall desplegà un esplèndid recital de balls catalans. Tot 
presenciant la seva interpretació, els assistents honoràvem aquesta terra que ens acull. Al 
final, vam poder ballar una gran sardana acompanyats dels nois i noies de l’Esbart. Aquell 
matí inoblidable, amarat d’emocions i de simbolismes, va obrir moltes portes i eixamplà molts 
horitzons. 

Carme Canadell, fma 

 

 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. 



 
6 

 

 

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. 
 

 Els novicis tornen al Carme d’Olot 
 

La petita comunitat carmelita de la capital garrotxina acull quatre joves que es preparen 
per ser frares i el seu instructor 

 

Hi estaran un any i només els superiors de l’ordre saben si n’hi vindran més 
9/11/11 02:00 - OLOT - JORDI CASAS  EL PUNT AVUI 
 
Un enginyer electrònic, un llicenciat en informàtica i un economista, tots tres veneçolans, i un 
empresari de Segòvia ho han deixat tot i estan fent el noviciat al convent dels carmelites 
d'Olot, on des de fa més de cinquanta anys, des que en van marxar la quarantena d’hostes 
del seminari menor, l’anomenat Marianat, hi ha només una petita comunitat de frares. El 
carmelita i capellà Lluís Maza ha escollit aquest convent per dirigir-los en aquest noviciat i la 
comunitat de frares olotins hi ha trobat un revulsiu, tal com reconeix el prior, el pare Jordà. 
“Són joves i ara riem més”, diu. Les autoritats carmelites els han enviat a Olot, perquè quan 
acabin el noviciat, tot i que la seva tasca serà eminentment pastoral, necessiten aïllar-se. “A 
Veneçuela no tenim convents, sinó que els frares estem en parròquies, en escoles... fent 
tasca pastoral. Olot és el lloc idoni per a la primera experiència de vida religiosa, per a l’etapa 
de formació carmelita, per viure la presència de Déu en silenci i soledat i per donar als joves 
instruments per ser carmelites”, explica Maza. 

Els germans Jorge, Francisco, Jorge Luis i Federico –des que són novicis han deixat de 
banda el cognom– dediquen el dia, de les set del matí i a dos quarts d’onze de la nit, a resar 
sols i en comunitat, a la formació –introducció a la vida religiosa, teologia de la vida d’oració, 
estudi de la part jurídica i de les constitucions de l’orde, lectura dels clàssics carmelites, 

mailto:jcasas@elpunt.info
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teologia dels màrtirs del Carmel...–, a la meditació en silenci a les seves cel·les, a l’ofici de 
lectura, a una feina manual –tenir cura de l’hort– i a compartir una estona amb la comunitat. 

Lluís Maza destaca la importància de compartir aquesta etapa formativa amb la resta de 
frares olotins. Ho anomena comunitat formativa, és a dir, la pedagogia i l’intercanvi 
d’experiències amb la resta dels frares, un aspecte que, de fet, està previst en la constitució 
dels carmelites. Un dels novicis, Jorge Luis, destaca que dels frares més grans poden 
aprendre les tradicions carmelites, sobretot 
tenint en compte que a Veneçuela la majoria de 
carmelites són joves d’entre 20 i 40 anys, i hi 
veu un contacte directe amb fonts carmelites 
més bregades. El seu company Jorge explica 
que, a diferència de la crisi de vocacions 
religioses a Europa, a l’Amèrica Llatina la 
població és molt jove i estan oberts a la seva 
espiritualitat, hi ha inquietud per la vida religiosa. 
Francisco destaca que ell s’ha sentit atret per 
l’ajuda als més necessitats que promou l’orde i 
creu que els qui manen haurien de no oblidar els més febles. 

Finalment, el pare Lluís Maza diu que cal reconèixer els primers missioners carmelites que ho 
van deixar tot per anar a Sud-amèrica, sobretot Elías María Sendra, que el 1922 va ser el 
primer a arribar a Veneçuela. Remarca l’enllaç cultural i d’espiritualitat d’aquell país amb 
Catalunya gràcies a ells. Els novicis estaran un any a Olot i, després, els superiors de l’orde 
decidiran on els envien –fan vot d’obediència–. Depèn d’aquests mateixos superiors decidir si 
en vindran més o no i, també, si hi ha o no novicis. 
 

Manifest de Cristianisme i Justícia en els seus 30 anys: 

Ara més que mai… 

 

Celebrem trenta anys. En tot aquest temps, 
Cristianisme i Justícia ha viscut amb passió el seu 
principal objectiu: contribuir des de la reflexió 
social i teològica a la transformació d’aquelles 
realitats que generen injustícies, per avançar cap 
a un món més humà i més just, i una Església al 
servei dels més pobres.  

Aquesta reflexió, plasmada en els nostres quaderns i 
seminaris, ha procurat ser en tot moment una reflexió 
rigorosa, profètica, compromesa i esperançada, feta 
sempre des dels últims, des d’aquells i aquelles que 

menys veu tenen en la nostra societat. El resultat ha estat una reflexió compartida per 
moltes persones que anhelen de la mateixa manera i amb diverses sensibilitats l’horitzó de 
la justícia social i del Regne de Déu. 

Per tot això estem molt contents de celebrar aquesta trajectòria plena d’experiències, 
d’inquietuds, de persones que ens han acompanyat i de moments inoblidables. Però el 
present i el futur ens conviden, segurament més que mai, a continuar apostant per una 
reflexió especialment agosarada i molt oberta als signes dels temps. En una conjuntura 
de canvis tan profunds s’obren sens dubte grans oportunitats i esperances, però, alhora, 
emergeixen noves injustícies, neguits i problemes sobre els quals volem estar molt atents. 
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CJ vol arriscar fort en aquesta etapa que comença, proposant una reflexió que vagi més 
enllà, que porti al compromís personal i que explori altres camins que en l’àmbit social, 
econòmic o eclesial ajudin a avançar cap a un futur de més justícia, igualtat i solidaritat. 

Volem reflexionar sobre la nostra democràcia, sobre el seu funcionament, sobre aquells 
elements que impedeixen veritablement fer realitat aquesta idea, sobre els nous moviments 
socials i de canvi, sobre aquells elements –locals i globals– que cal tenir present per a fer de 
la nostra democràcia un instrument que afavoreixi un major respecte a la dignitat humana i 
una major justícia social. 

 Volem reflexionar sobre el nostre sistema econòmic, sobre 
les seves limitacions actuals, sobre els camins per a fer de 
l’economia una realitat sostenible, molt més democràtica i 
veritablement humana, un sistema on les persones estiguin per 
sobre dels diners, de l’interès i del benefici de només uns 
quants. 

Volem reflexionar sobre la nostra Església, sobre el seu 
present i el seu futur, sobre el diàleg amb altres tradicions 
religioses, sobre els camins per a fer que sigui un autèntic 
instrument per a construir allò que anomenem el Regne de Déu. 

En aquest present i futur plens d’interrogants, de dilemes i de reptes, CJ vol continuar 
aportant la seva reflexió. Una reflexió que continuï sent compartida, dialogada, proposada i 
adaptada a aquest context històric de grans canvis i d’una gran efervescència social, 
econòmica i tecnològica. 

Ara més que mai ens reafirmem en el nostre compromís, conscients que res de tot això 
no serà possible si no comptem amb el suport i la col·laboració de tot aquells que avui es 
trobin més en disposició de sumar que no de restar. D’aquells que des del realisme no hagin 
renunciat a l’esperança. 

 Barcelona, 14 d’octubre 2011 

Visiteu la nostra nova pàgina web: www.cristianismeijusticia.net  
 

Allah Akbar. Carta a un amigo musulmán por José I. González Faus 
 

Querido Yaser: “Dios es el más grande”. Los cristianos agradecemos ese grito vuestro que 
nosotros olvidamos a veces. Pero me parece imprescindible completarlo con otro más clásico: 
“sólo Dios es grande”. Pues si me limito a decir que Dios es “el más grande” establezco una 
jerarquía de grandezas y, en la medida en que me creo cerca de Dios, puedo sentirme yo más 
grande que otros… 

En cambio, mira qué pasó en el funeral de Luis XIV de Francia llamado “el Grande” (un 
dictador de la época en que las naciones europeas se parecían a lo que últimamente eran 
Túnez, Egipto, Libia o Siria antes de las revueltas; pero entonces soportábamos más esas 
tiranías a cambio de que engrandecieran nuestro país halagando los sentimientos 
nacionales). Luis XIV gobernó durante casi cuarenta años como Franco. En su funeral,  la 
capilla estaba repleta de letreros que repetían infinidad de veces: “Louis le Grand”. Llegó la 
hora del sermón, subió al púlpito el predicador y comenzó diciendo: “Sólo Dios es grande”… 
Se hizo un silencio tenso e inmenso, pero imaginable: porque sugería que si sólo Dios es 
grande, todos somos  iguales ante Él y el rey Luis era un ser humano más.  

Dios es grande; pero no el mayor entre otros muchos grandes, sino el único que merece ese 
adjetivo. Y no cabe que nos endiosemos por creernos más fieles o cercanos a Él. Encontrarás 

http://www.cristianismeijusticia.net/
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eso en Ibn Arabí, en Rumí y en varios místicos musulmanes. En cambio, debo confesarte que 
me escandaliza ver a terroristas islámicos disparando sus metralletas al grito de Allah akbar: 
se sentían, como Dios, señores de la vida y de la muerte. Y al revés: me enternecí, y os lo 
agradezco profundamente, cuando vi que musulmanes egipcios se colocaban voluntariamente 
como “escudos humanos” para proteger a los cristianos de ataques del integrismo islámico. 
Ojalá cristianos y musulmanes podamos saludarnos en el futuro diciéndonos simplemente 
“sólo Dios es grande”; y ese saludo nos ponga a todos en nuestro sitio. 

Te comento una segunda cosa con que me voy tropezando últimamente. Muchos cristianos 
europeos nos sentimos incomprendidos y tachados de ingenuos por cristianos que viven en 
países musulmanes y nos dicen que aquí se os concede toda clase de libertades mientras 
ellos soportan persecución y maltrato en infinidad de países islámicos. Ante esa queja oí una 
vez a un cura catalán responder: nosotros no queremos tratar a los musulmanes “tal como 

ellos nos traten a nosotros”, sino aplicando el 
principio evangélico: “trata a los demás como 
querrías que ellos te tratasen a ti” (Lc 6,31). 
Sabemos que esto es más arriesgado, pero 
creemos que será lo único fecundo. 

Finalmente quería contactar contigo para 
comentar todo lo que, desde el pasado 
febrero, está sucediendo en muchos países 
árabes. Para nosotros occidentales puede 

ser satisfactorio que esos países lleguen a la democracia y busquen realizar los ideales de 
Occidente. Pero, si queréis un consejo, imitad sólo nuestros ideales, no nuestras conductas. 
Pues éstas nos han vuelto profundamente hipócritas por la cantidad de veces que han 
traicionado nuestras bellas palabras de libertad, democracia, igualdad, justicia social o 
fraternidad… Por intereses económicos hemos alentado y sostenido a muchos de vuestros 
tiranos para asegurar nuestro petróleo. Y vendimos armas a vuestros dictadores, a los que 
luego bombardeamos… 

Hemos procedido siempre como si hubiéramos dicho: cumpliremos los grandes ideales de 
Occidente sólo en la medida en que no frenen o amortigüen nuestro afán de riqueza y nuestra 
obsesión por crecer en bienestar material. Tened esto en cuenta a la hora de buscar vuestra 
libertad, para no caer en la ambigüedad de nuestro Occidente que atrae por sus ideales pero 
demasiadas veces repugna por sus conductas contrarias a ellos (como la conducta de Europa 
con África desde el comercio de esclavos en el XVIII hasta el colonialismo del XIX y XX, típico 
de nuestra Modernidad). 

Más allá de nuestras bellas palabras, Occidente ha querido ser grande con la grandeza del 
dinero. Y parodiando una palabra de Jesús de Nazaret: “no se puede servir a la libertad-
igualdad-fraternidad… y al dinero”. Elegir lo segundo no nos ha hecho más grandes ni más 
felices. Ojalá vosotros consigáis realizar los ideales de vuestras pasadas revoluciones por 
caminos distintos de los nuestros. Quemar un Corán o pintar una caricatura de Mahoma es 
una falta de respeto que no acredita a quien pretende ser un demócrata. Pero que como 
respuesta a esa ofensa se realice un atentado donde mueren ocho personas inocentes, 
ofende a Allah mucho más que la quema del Corán. Prefiero la imagen de aquella mujer 
musulmana con velo, acariciando impotente la lápida de uno de los monjes asesinados en 
Argelia. 

Y queda la eterna pregunta: ¿quién era más musulmán o mejor persona religiosa: aquella 
sencilla mujer o los miembros del GIA que asesinaron a los monjes al grito de Allah akbar?  

Un abrazo y seguimos otro día. 
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Professió perpètua de nou religioses de Sant Josep de Girona (III) 
 

Queremos en este momento expresar, cada una, lo que ha sido este tiempo de gracia:  
 

“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” 
Estoy muy contenta de compartir mi experiencia profunda en 
este tiempo de preparación a los votos perpetuos para decir mi 
“Sí” definitivo siguiendo a mi esposo Jesucristo en nuestro 
Instituto. Aunque he llegado un poco tarde, doy testimonio de 
que el Señor ha tenido la oportunidad de darme lo que había 
previsto para mí. He hecho una profunda experiencia 
congregacional que me ha ayudado a vivir intensamente el 
sentido de pertenencia en el Instituto. Desde que he llegado me 
he sentido muy acogida por todas las Hermanas de la 
comunidad de Solius y las de mi grupo que me esperaban para 
caminar juntas en este itinerario hacia la consagración definitiva. 
Los temas que he podido seguir me han ayudado mucho a 
conocer más y experimentar la vida de nuestra Madre María Gay 

Tibau y nuestras Hermanas mártires, que dieron la vida por la gloria del Reino de Dios y para 
el bien de los que sufren. Con todo, me siento responsable de la prolongación de esta misión 
de transparentar el amor misericordioso de Dios en el lugar donde viva. He tenido la 
oportunidad de visitar algunos sitios importantes para nuestro Instituto y algunas 
comunidades; también he hablado con muchas de nuestras Hermanas. Esta experiencia me 
ha ayudado a comprender más la realidad histórica, carismática y espiritual de nuestro 
Instituto que estamos llamadas a vivir. También siento que haber visitado los lugares cuna del 
Instituto ha marcado profundamente mi vida y me ha ayudado a crecer en la fe. El testimonio 
de vida de nuestras Hermanas, su donación, su humildad y acogida me ha tocado mucho, me 
ha dado la alegría y el ánimo para avanzar y pronunciar mi SÍ en el seguimiento de Cristo con 
generosidad.  
Doy gracias a Dios por este mes de ejercicios espirituales que hemos terminado, un mes 
durante el cual he hecho una experiencia 
profunda e íntima con Dios. Me ha gustado 
comprobar, una vez más, cómo es bueno 
permanecer con Jesús, mi Esposo, y en 
esos momentos sentía más su amor y su 
voz que me decía una vez más “sígueme, 
no tengas miedo, estoy contigo”. No puedo 
terminar sin dar a Dios gracias por el don 
de la vocación y te estoy muy agradecida 
por mi Instituto, que me ha dado esta 
oportunidad especial de prepararme para 
decir mi sí profundo y consiente a Dios, y 
aprovechar para conocer la tierra de 
nuestra Madre fundadora. Agradezco especialmente a todas Hermanas que me han ayudado 
en este momento de formación, especialmente a la Hna. María Martínez, que me ha 
acompañado, y a la Madre Carmen, que ha estado cerca de nosotras durante esta formación. 
Estoy dispuesta a decir mi sí definitivo y vivir la fidelidad hasta el final, contando con la gracia 
de Dios y vuestras oraciones. 

Hna. Prisca NYIRAMAJYAMBERE 
Rwanda 
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Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir 
Con estas palabras quiero expresar el fruto de esta formación 
que terminamos hacia la profesión perpetua. Para mí, este 
tiempo ha sido un momento de gracia y bendición de Dios a 
través de muchos acontecimientos vividos que me han llenado 
de alegría y paz junto con mis Hermanas. 
He crecido en el amor y sentido de pertenencia al Instituto, 
después de haber vivido más cerca de nuestros orígenes, y con 
la formación que nos han dado las Hermanas ayudándonos a 
profundizar nuestro espíritu, nuestro carisma y nuestra misión. 
Acercarme a los lugares más importantes de la vida de nuestra 
Madre María Gay, y del martirio de nuestras Hermanas, y haber 
conocido a muchas comunidades y Hermanas mayores que 
conservan desde su juventud el espíritu de María Gay de 
sencillez, de humildad y de servicio a los enfermos, me hace 
sentir más animada y con mucha alegría por poder gastar toda 
mi vida por los demás, como ellas. 
Entre nosotras mismas, hemos vivido una relación muy agradable, de fraternidad. Me sentía 
hija de Dios junto con mis Hermanas y además perteneciendo a una misma familia, esto nos 
bastaba para amarnos, comprendernos y gozar juntas este tiempo de gracia. Al estar en un 
lugar silencioso y tranquilo he tenido bastante tiempo de encontrarme con el Señor y hablarle 
de corazón. Especialmente septiembre ha sido un mes en que he vivido sola con Jesús, 
conociéndole más y amándole más, para seguir configurándome con Él para siempre. 

Doy muchas gracias al Señor porque 
me ha mirado, me ha amado y ha 
pronunciado mi nombre. Es una 
gracia muy grande saber que mi 
Señor y mi Rey me quiere sólo para 
Él, para su gloria y durante toda mi 
vida. Quiero seguirle en su pobreza, 
su humildad y servicio para que mis 
hermanos, sobre todo los que sufren, 
reconozcan también su bondad y su 
misericordia como lo hizo María Gay. 
Pues confio en Él, y sé que su amor 
no morirá en mí y me fortalecerá 
siempre.  
Doy muchas gracias al Instituto, a la 

Madre Carmen García, a la Hna. Rosario Casado y a todas las Hermanas que han participado 
directa o indirectamente en nuestra formación, en particular la Hna. María Martínez por su 
presencia acompañante y su servicio generoso. A nuestra comunidad de Solius, muchas 
gracias por todo lo compartido. Que Dios nos bendiga a todas. 

Hna. Epiphanie Uwamahoro 
Rwanda  

 
“El Señor ha estado grande conmigo” 
Mi corazón se siente lleno de gozo al contemplar toda la bondad y la gracia que Dios ha 
derramado sobre mí. Él tomó la iniciativa y me invitó a pasar unos días en intimidad; durante 
el encuentro fue revelándome su infinito amor y su misericordia, haciéndome sentir también 
que siempre camina junto a mí y que me ama inmensamente.  
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En esta intimidad del corazón, Jesús fijó de nuevo su mirada en mí y me dijo: “Sígueme” y yo, 
consciente de mi debilidad, pero también con la certeza de que Él es mi fuerza, guía y 

protector, le respondo nuevamente que Aquí estoy, que seguiré 
sus pasos y que me entrego a Él con el deseo profundo de 
amarlo en fidelidad hasta el último de mis días. Quiero que mi 
vida, mi corazón, todo mi ser le pertenezca sólo a Él; deseo que 
Jesús, poco a poco, me vaya configurando con Él y haciendo más 
digna de haber sido elegida por su amor.  
Es imposible intentar sintetizar todo lo que durante este tiempo he 
vivido y experimentado; sólo quiero decir que “el Señor ha estado 
grande conmigo” y me ha dado muchos motivos para estar 
totalmente feliz. No sólo me ha llamado a seguirle y estar con Él, 
sino que me ha puesto en el seno de una familia religiosa que me 
ha acogido; el Señor me ha regalado una comunidad, unas 
Hermanas concretas con quien caminar y junto a las cuales me 
invita a cumplir una misión: “ser transparencia de su amor 
misericordioso, aliviando el dolor y sembrando la paz en el 
corazón de los que sufren” al estilo de nuestra madre María Gay. 

Jesús fue haciendo su obra, colmando mi corazón con su amor y a la vez cada una de las 
Hermanas con las que tuve la gracia de compartir fueron esos testigos fehacientes de que la 
vida consagrada a Jesús plenifica y nos hace felices; cada una de ellas con su cercanía, 
acogida y alegría, sin necesidad de muchas palabras me han ratificado la afirmación de SS. 
Benedicto XVI “quien deja entrar a Cristo no pierde nada…” y yo estoy convencida de que es 
así, pues al contrario, cuando 
dejamos entrar a Cristo en nuestro 
corazón ganamos todo, ganamos un 
amor que no se agota sino que se 
expande como el buen perfume y 
ganamos la vida, porque Él es la 
VIDA. 
Doy gracias infinitas a Dios por mi 
Instituto, que me ha permitido esta 
experiencia; para mí ha sido una 
riqueza muy grande haber podido 
realizar esta etapa previa a mi 
consagración perpetua en las tierras 
de la Madre; ver la historia ya no en 
los libros, sino palpable en la 
realidad, pisar esos caminos santos sobre los que se fue forjando la vida del Instituto, es algo 
invaluable que me llevó al mismo tiempo a afianzar mi sentido de pertenencia como Religiosa 
de San José de Gerona. Con el deseo de ser coherente al estilo de vida por el cual opté, me 
pongo una vez más en manos de quien me ama y conoce profundamente, JESÚS, y le pido 
me ayude a estar siempre abierta a su gracia para poder ser prolongación de su amor. 
Agradezco a todas las Hermanas del Instituto por sus oraciones y cercanía; de manera 
especial a las Hermanas que conforman la comunidad de Solius y Hna. María Martínez, 
quienes durante todos estos días nos han acompañado, siendo para nosotras ejemplo de 
disponibilidad, servicio y entrega. Hermanas, ¡GRACIAS por su dedicación, amor y 
generosidad! 

Hna. Paola Andrea Velasco 
Colombia 
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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 
 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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Avançar cap a una autoritat mundial ● Bloc d’Eduard Ibáñez (20.10.2011) 
 

El Pontifici Consell de Justícia i Pau acaba de fer públic un importantíssim document entorn 
de la crisi econòmica i financera amb aquest títol: Per una reforma del sistema financer i 
monetari en la perspectiva d'una autoritat pública amb competència universal. 

Aquest organisme de la Santa Seu, presidit pel Cardenal Peter Turkson, que és el nostre 
referent a Justícia i Pau, té com a missió la promoció de la justícia i la pau en el món segons 
l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església. 

El document (vegeu aquí un resum), davant del panorama econòmic i social mundial obert 
amb l’actual crisi financera, desenvolupa algunes de les idees clau de la doctrina social de 
l’Església. En aquest sentit, conté dues grans afirmacions. 

En primer lloc, l’afirmació que ja féu Joan XXIII a la seva gran encíclica social Pacem in terris 
i, en continuïtat amb ell, el mateix Benet XVI: la cada cop més urgent necessitat d’avançar 
cap a una autoritat mundial, de caràcter superior als Estats que, subsidiàriament i de 
forma concertada amb ells, exerceixi els poders i competències necessaris per afrontar els 
grans reptes d’un món cada cop més globalitzat, en àmbits com la construcció de la pau i el 
desarmament, la protecció dels drets humans, la gestió dels fluxos migratoris, la preservació 
del medi ambient i, justament, el bon govern de l’economia i les polítiques de 
desenvolupament. 

En segon lloc, i relacionat amb l’anterior, afirma que la crisi financera ha posat de manifest 
l’absoluta necessitat de promoure una profunda reforma del sistema financer global, el 

mal funcionament del qual és un dels 
responsables d’aquesta crisi. Les finances 
mundials, afavorides per la manca de regles i 
controls, animades sovint per actituds 
egoistes, i gràcies a les possibilitats atorgades 
per les noves tecnologies de la informació, han 
arribat a desconnectar-se de l’economia real a 
la qual havien de servir i han creat una 
excessiva expansió del crèdit, generadora de 
bombolles especulatives que han causat greus 
mals per a l’economia mundial. 

Per això, el document subratlla la necessitat 
d’introduir mecanismes de govern mundial 
de les finances (davant el fracàs dels 

existents), com ara un veritable banc mundial que controli els fluxos momentaris, establir 
noves regles i controls sobre bancs i institucions financeres, així com crear impostos 
internacionals que recaptin fons per ajudar els països perjudicats per la crisi.  

A aquestes mesures podríem afegir algunes altres, reclamades per molts fa ja molt de temps, 
i que també semblen evidents: la prohibició de determinades formes d’especulació financera 
(que ha arribat a extrems indecents), l’eliminació dels paradisos fiscals o la promoció d’entitats 
de banca ètica. Vegeu la nostra campanya de Justícia i Pau iniciada el 2010 justament entorn 
d’aquests temes. 

Un comentari final. Crec que aquest document torna a mostrar un cop més que l’Església, 
il·luminada per la fe, amb la seva llarga tradició de pensament social, és una veu sàvia que 
continua tenint molt a aportar davant els difícils reptes que afronta la humanitat. 

 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blocs/apunts-eticopolitics/avan%C3%A7ar-cap-una-autoritat-mundial
http://www.justpax.it/esp/home_esp.html
http://www.justpax.it/esp/home_esp.html
http://www.justpax.it/esp/home_esp.html
http://www.justiciaipau.org/index.ca.shtml
http://www.justiciaipau.org/noticies.ca.shtml?x=11417
http://www.justiciaipau.org/campanyes.ca.shtml?x=10673
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Resum del document: 
 
El Consell Pontifici de Justícia i Pau demana una reforma del sistema financer 
internacional i la creació d’una autoritat pública mundial 

El Consell Pontifici de Justícia i Pau acaba de fer públic un document titulat Per una reforma 
del sistema financer i monetari internacional en la prospectiva d’una autoritat pública amb 
competència universal on es proposa la constitució d’una Autoritat mundial, com a "únic 
horitzó compatible amb les noves realitats del nostre temps", davant l’actual crisi 
econòmica i financera mundial, que "ha demostrat comportaments d’egoisme i avidesa 
col·lectiva i d’acaparament de béns a 
gran escala". 

"Està en joc el bé comú i el futur mateix de 
la humanitat", adverteix la nota, denunciant 
que més d’un milió de persones viuen amb 
poc més d’un dòlar al dia i que les 
desigualtats en el món han augmentat 
extraordinàriament "generant tensions i 
imponents moviments migratoris". 

Citant el polític i filòsof anglès Thomas 
Hobbes, s’adverteix que "si no es posa 
remei a les diverses formes d’injustícia, 
els efectes negatius que es produiran a 
escala social, política i econòmica 
estaran destinats a originar un clima 
d’hostilitat creixent, i fins i tot de violència, fins a minar les bases mateixes de les institucions 
democràtiques, fins i tot d’aquelles considerades més sòlides". 

S’analitzen també les causes d’una crisi provocada per "un liberalisme econòmic sense regles 
i sense control". La nota denuncia "l’existència de mercats monetaris i financers de caràcter 
prevalentment especulatiu nocius per a l’economia real, especialment la dels països més 
febles". De la mateixa manera es responsabilitza les bombolles especulatives de la crisi de 
solvència i de confiança que han provocat conseqüències nefastes per a milions de persones. 

S’inscriu la proposta d’una sèrie de mesures de taxació de les transaccions financeres 
per "contribuir a la constitució d’una reserva mundial que sostingui les economies dels països 
colpejats per la crisi i al sanejament dels seus sistemes monetaris i financers" amb la 
perspectiva que vivim una crisi causada principalment per l’utilitarisme, l’individualisme i la 
ideologia de la tecnocràcia que tendeix a minimitzar el valor de les eleccions de l’individu. 
Però afirma que l’arrel de la crisi és sobretot de naturalesa moral, perquè l’economia necessita 
l’ètica per al seu correcte funcionament.  
 

“Oblidats dels oblidats” 
 

En el PPS de diumenge passat, trobareu una al·lusió als “oblidats dels oblidats” i un enllaç a 
un bloc on es parla de l’ONG que realitza Gregoire, molt amic de la comunitat, en favor dels 
malalts mentals. La notícia és que va venir a Barcelona del 2 al 4 de novembre per estrenar 
un documental sobre la seva tasca, al cine Alexandre. El dia 2 hi va haver la roda de premsa. 
Durant aquests dies s’ha fet una “cadena humana” d’engrillonats al carrer, davant del cinema, 
a fi de donar-hi publicitat. El dia 4 s’ha fet l’estrena. Si hi voleu participar o fer donatius, podeu 
contactar amb Lluís Pinyot: www.lluis@pinyot.net - Tel. 659220338 i 938360451. 

http://www.justpax.it/esp/home_esp.html
http://www.lluis@pinyot.net/
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“Com viure en família els reptes de la vida” 
 

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

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

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

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

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

 
  

Montserrat ofereix la possibilitat de viure un dia amb la comunitat  
 

El dissabte 10 de desembre, homes d’entre 18 i 35 anys que tinguin inquietuds 
espirituals i que es puguin sentir atrets per la vida monàstica tenen la possibilitat de 
descobrir-la durant un dia 

 
Durant la jornada es transmetran els eixos fonamentals de la vida monàstica i es 
compartiran les pregàries del dia, a més del dinar, amb els monjos 
 

Montserrat, 4 de novembre de 2011. El dissabte 10 
de desembre, els homes d’entre 18 i 35 anys que 
tinguin ganes de descobrir més de prop quines són 
les grans línies de la vida monàstica, la pregària i la 
vida en comunitat, i com es concreten a Montserrat, 
podran compartir una jornada amb els monjos 
benedictins. L’objectiu és mostrar com es viu en 
aquesta comunitat, on els monjos centren el seu dia a 
dia en la pregària i el treball, en la lloança a Déu a la 
litúrgia i en la vida compartida amb els germans i el 
servei dels pelegrins que s’apropen a la muntanya 
santa. 
 

Montserrat és ben conegut de molta gent pel 
Santuari, per la gran quantitat d’activitats que s’hi fan i per la llarga història i presència que la 
comunitat ha tingut en la vida del país. Amb tot, la vida diària dels monjos, centrada en la 
fraternitat i la pregària, projectada vers la recerca del Regne de Déu, moltes vegades passa 
desapercebuda. És per això que la comunitat vol obrir la possibilitat de conèixer directament el 
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Monestir a homes amb inquietuds espirituals i motivats per descobrir una forma de vida que, 
malgrat que se n’ha sentit parlar, generalment es desconeix gairebé del tot. 
 

El proper dissabte 10 de desembre, un monjo rebrà les persones interessades a viure aquesta 
jornada a les 9.30h a la porteria del Monestir. A continuació, assistiran a la missa conventual 
(11h) i, en acabar, un membre de la comunitat els explicarà els eixos fonamentals de la vida 
monàstica, com són la pregària i la comunitat. A les 13.30 h, dinar al refetor monàstic –en 
silenci– i conversa amb el P. Abat Josep M. Soler. A les 15 h, pregària de Nona, a la Sala 
Capitular del Monestir, i tot seguit una xerrada sobre Litúrgia, Santuari i cultura: l’especificitat 
de Montserrat. La nostra missió particular. La jornada finalitzarà amb l’ofici de Vespres, que 
comença a les 18.45 h. 
 

Aquesta activitat està previst repetir-se al llarg de l’any, en un sol dia com en aquesta primera 
edició o durant un cap de setmana –quan acabin les obres a l’hostatgeria del monestir–, la 
qual cosa permetrà també un major aprofundiment. Els interessats a participar-hi han de 
trucar al telèfon 672 110 290 o bé escriure un correu electrònic a montserrat.osb@gmail.com. 
Les places són limitades. 
 

Religiosos al programa “Banda Ampla” sobre cooperació internacional 
 

El P. Josep Roca i el P. Ricard Costa-Jussà, claretians de la Província de Catalunya, 
participen al programa de TV3 “Banda Ampla” sobre cooperació internacional  
 

Arran del segrest de quatre cooperants espanyols a 
Kènia i Algèria, el programa de TV3 «Banda ampla» es 
plantejava ahir si cal revisar l’actual model de 
cooperació amb el Tercer Món. 
 

El plató de «Banda ampla» va comptar amb la 
presència i experiència de cooperants i voluntaris, a 
més d’especialistes en economia i antropologia. Pel 
seu testimoni i experiència en la missió del Brasil del 
P. Josep Roca i per la seva dedicació i tasca en la 
gestió de l’ONG Enllaç Solidari per part del P. Costa-
Jussà, tots dos van participar ahir en el programa. A 

més a més, altres personalitats, com el director d’Intermon Oxfam, Francesc Mateu, i 
l’excorresponsal de TV3 al Marroc, Medir Plandolit, van tenir-hi també una destacada 
participació.  
 

Germanes Clarisses: X Assemblea Federal electiva 
 

Vilobí d’Onyar, 1 novembre  2011 
 

Pau i bé! 
 

Benvolgudes germanes i germans, consagrades i consagrats de l’Església 
que pelegrina a Catalunya, les germanes Clarisses us comuniquem que, 
segons l’establert pels nostres Estatuts Federals, en acomplir-se els sis 
anys de servei federal, les germanes de la federació estem convocades a la 
X Assemblea Federal electiva. 

El Consell Federal va establir les dates del 7 al 10 de novembre de 2011 per a la celebració 
d’aquesta Assemblea. 

mailto:montserrat.osb@gmail.com
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 Us demanem les vostres pregàries, per totes nosaltres, al llarg d’aquests dies, ja que 
l’Assemblea Federal Electiva és el mitjà més 
adequat de què disposem per discernir i créixer  
en comunió. També és un temps de gràcia que 
ens hauria d’ajudar a reorientar la nostra vida 
contemplativa per tal de donar una nova resposta 
evangèlica als reptes que tenim plantejats.   

Us demanem el vostre suport en la pregària, 
convençudes del gran esperit de fe que us anima, 
per tal que l’Esperit del Senyor guiï els nostres 
passos i les nostres vides per la senda de les 
benaurances.  

També us demanem una pregària d’acció de 
gràcies per la nostra família religiosa clariana. Com ja sabeu, aquest any, fins a l’agost del 
2012, estem celebrant els 800 anys de Vida del carisma clarià.  

A totes i tots vosaltres, el nostre  agraïment més sincer. Fraternalment i en nom de les 
germanes del Consell Federal. 
 

Gna. Clara Fernández, osc 
Presidenta Federal 
 

Celebrem la vida: Eucaristia en acció de gràcies amb motiu del bicentenari 
del naixement del P. Palau 

 

El diumenge 16 d’octubre, amb motiu del bicentenari del 
naixement del P. Palau, es celebrà una Eucaristia d’acció 
de gràcies a la Catedral de Lleida. La presidí el nostre 
bisbe Joan Piris i concelebraren una trentena de 
sacerdots. Acompanyà la celebració el Sr. Alcalde i el 
Doctor Viñas, així com nombrosos amics i coneguts. Tots 
comparteixen la nostra missió i, en aquesta ocasió, 
l’alegria de l’esdeveniment. 
 

Es celebrà la vida. La vida que se li va confiar i la que ell va generar amb el seu tarannà 
acollidor i solidari. Palau, home de la nostra terra, predecessor nostre en la història i en el 
camí de la fe, ens mostra aquesta vida des de l’ardu i fins i tot arriscat trajecte que se li 
assignà recórrer. Tot ell entreteixit per l’amor, fet servei incondicional a l’Església. Església, 
misteri, la que ell va viure: recopilació de la vida de Déu i del millor de la humanitat. Arrelat 
en el seu ànim el misteri eclesial, el sedueix i l’omple. El va viure amb profund sentit 
d’aliança i de comunió. Palau, amic i apòstol, fou admirador, testimoni i servidor d’aquest 
singular misteri. Gràcies a semblant experiència, pogué conjuminar, en si mateix, vocació 
contemplativa i apostolat desbordant i d’avantguarda. Es va solidaritzar amb tots i amb tot. 
Es posicionà en diferents fronts de servei, d’acord amb les urgències eclesials del moment. 
Al capvespre del seu itinerari, es va bolcar en els marginats del seu entorn. Atendre’ls i 
acompanyar-los fou una prioritat per a ell. Fins i tot els cedí part del seu habitatge i, amb 
ells, va compartir presó. 
Avui, a través de Palau, l’Església reclama la nostra entrega i identificació per autentificar 
els seus millors continguts, perquè pugui fer-se més propera i servidora dels pobles, per 
atendre els necessitats. Segur que aquest home eclesial ens orientarà i acompanyarà en el 
projecte. 
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Com a colofó de l'Eucaristia, intercanviàrem 
salutacions, goigs i preocupacions. Incrementàrem, 
així, la bona relació al voltant d’un sobri refresc. La 
rehabilitació del poble d’Haití, compromís de les filles 
de Palau, pautà aquesta sobrietat. El nombre de 
compte corrent, a les portes de la catedral, facilità les 
dades a qui vulgués solidaritzar-se amb aquest 
malparat país. Tot el viscut aquella tarda resultà un 
retall de vida: la seva concreció. Com ho va ser ahir la 
de Palau i vol ser-ho, avui, la nostra. 

Agraïm a tots el vostre suport i companyia. 

En nom de la meva comunitat, Ester Díaz, S., carmelita missionera. 
 

Crisis prolongada, Solidaridad reforzada 
 

El document Crisis prolongada, Solidaridad reforzada ha estat presentat i elaborat per la 
Comissió d’Apostolat Social de la Companyia de Jesús. S’hi recull la seva reflexió sobre la 
situació actual de crisi des del punt de vista de l'exclusió i la pobresa i les propostes que es 
presentaran de cara a les properes eleccions a tots els partits polítics per ser tingudes en 
compte en la propera legislatura. 

 

Està penjat a la web de l’URC 
 

Conferència: San Pedro Poveda, voz e inspiración para el laicado 
 

La Institució Teresiana (IT), amb motiu del seu centenari, organitza el dissabte 26 de 
novembre (17.30 hores) la conferència San Pedro Poveda, voz e inspiración para el laicado 
contemporáneo, que pronunciarà Arantxa Aguado, exdirectora de la IT. L’acte tindrà lloc al 
Centre Passatge (Passatge Mercader, 13, Barcelona). 
 

Temps de coratge 

Qualsevol observador, sense necessitat de tenir vista aguda, detecta moviments significatius 
en la realitat social i, fins i tot, en els àmbits eclesials. S’hi capten accions de replegament i 
actituds defensives. El clima d’inseguretat davant el futur, les desfetes econòmiques que no 
cessen d’omplir les primeres pàgines dels rotatius, l’espectacle d’un castell de cartes que 
s’ensorra, la por al fet que es produeixi una explosió social, la pèrdua de receptivitat dels 
missatges eclesials... activen els mecanismes de defensa. El resultat és observable: 
contracció enfront d’expansió, sístole enfront de diàstole. Els tres grans somnis de diferents 
generacions, el Concili Vaticà II, Europa i la democràcia, són vistos des de la sospita. Les 
frustracions que els envolten disparen actituds de tornada al passat, molt més radicals que el 
mer replegament. 

En la travessia del desert, com els va passar als israelians, es produeixen temptacions 
determinades, com les queixes cròniques per la duresa del camí cap a la Terra Promesa, la 
substitució dels valors divins pel vedell d’or i, especialment, la nostàlgia per les cebes 
d’Egipte, vinculades a l’esclavitud. La llibertat és un repte que exigeix un preu molt alt. No és 
estrany que Erich Fromm titulés un dels seus llibres més famosos La por a la llibertat. 

Hi ha una confusió molt perillosa i difícil de detectar. No és el mateix la nostàlgia del passat 
que el retorn a les fonts. Aparentment, els dos termes s’assemblen molt, però tenen poc a 
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veure. La nostàlgia del passat implica un rebuig del present, alimenta la convicció que la 
seguretat es troba a reproduir els escenaris d’antany, a repetir-ne els ritus, a reconstruir un 
món que ja no és. La incapacitat de mirar l’horitzó estimula la tornada al passat, on es troba la 
seguretat. No hi ha esperança sinó por de perdre posicions. No hi ha confiança sinó por del 
risc. Els signes que en altre temps imperaven volen tornar per crear una il·lusió d’un pretèrit 
irrepetible. Temptació aquesta que sacseja tant les persones individuals com els col·lectius, 
tant l’Església com la societat. El retorn a les fonts té una mirada cap al passat, però els seus 
objectius són diferents. No es tracta de restaurar o de tornar a una època que va ser, sinó 
d’anar a les arrels dels valors essencials per actualitzar-los en el present. Es distingeix amb 
claredat el fons de la forma. No persegueix la seguretat sinó la fidelitat. No s’espanta del 
present, sinó que accepta viure’l en plenitud. Les condicions de navegació poden ser 
adverses, però impera la confiança. El dubte enfonsa en les aigües, com li va passar a Pere 
que va caminar pel llac mentre va creure que era possible. Els primers vents se’n van endur la 
fe i es va submergir en el desconcert. 

La nostàlgia del passat guanya adeptes en moltes esferes: polítiques, socials, econòmiques i 
eclesials. El futur només s’obre davant dels que confien en ell i en els que l’afronten amb 
fidelitat a les fonts. Per a això, cal valentia. Són temps de coratge. Potser és la virtut més 
difícil de tenir quan s’observa el panorama. Afrontar els reptes amb coratge transformarà la 
realitat. La paraula de Jesús no deixen cap dubte: “Deixa que els morts enterrin els seus 
morts” (Mt 8,22). La seva proposta és el seguiment, l’audàcia, el coratge. El temps de Déu és 
el present i en ell podem viure, amb confiança, els valors perennes. Tornar a les fonts ens 
ajuda. Enyorar les cebes d’Egipte ens paralitza. 

Lluís Serra Llansana 
 

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 
15-17 dt.-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@

