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 El coratge de l’esperança 
 

Visitar el Vaticà en aquestes dates permet observar el treball de neteja que es fa tant en la 
columnata de Bernini com en alguns exteriors de la Basílica per retornar la blancor al marbre 
travertí, enfosquit per la pols i la contaminació que s’adhereixen a la superfície de murs i 
parets. Es tracta d’una tasca de manteniment, que dóna relleu al passat i afronta el futur amb 
noves garanties. Quan el papa Joan Pau II va convocar l’octubre de 1994 la IX Assemblea 
General Ordinària del Sínode sobre la vida consagrada i la seva missió a l’Església i al món, 
tenia anàlogament els mateixos objectius. Trenta anys d’aplicació postconciliar mereixien una 
revisió. La proximitat del tercer mil·lenni exigia una aposta, en fidelitat creativa, per un estil de 
vida que tant enriqueix l’Església i beneficia la societat. Dos anys després del Sínode, Joan 
Pau II publicava la seva Exhortació Apostòlica Postsinodal sobre la Vida Consagrada. Ara 
se’n compleixen 15 anys. 

La vida consagrada es va prendre molt 
de debò el Concili Vaticà II. La 
celebració de Capítols generals, la 
revisió de les Constitucions, la tornada 
a les fonts, el redescobriment dels 
carismes, l’obertura a la societat en les 
seves joies i esperances, la 
reafirmació de la centralitat de 
Jesucrist, la dimensió profètica de la 
vocació… van consumir grans 
energies. Tot canvi fonamental té els 
seus preus. No voler pagar-los i 
instal·lar-se en la paràlisi és pitjor. Es 
van alternar llums i ombres. Es van 
purificar motivacions. El canvi d’època, 
amb el seu impacte global, també va 
afectar la vida consagrada. Passar 
d’un cristianisme sociològic a una 
dimensió personal no va ser una tasca 
fàcil, però va servir per purificar 
vocacions. Els nous reptes van trobar 
en les persones consagrades acolliment i resposta. Les fases de transició sempre resulten 
incòmodes, perquè els protagonistes es troben a la intempèrie. El que és vell ja no serveix i el 
que és nou encara no ha arribat. En 15 anys, la vida consagrada és més conscient de la seva 
dimensió teològica i de la seva missió, així com també de la seva fragilitat i de la seva 
pobresa. La pèrdua de poder afavoreix temps d’esperança. Com afirma sant Pau: “Quan sóc 
feble, llavors sóc fort” (2Co 12,10). La presència de la vida religiosa en els àmbits de la 
marginació i en les perifèries dels sistemes, sense abandonar altres espais, connecta amb 
l’evangeli. S’ha parlat de refundació, com a tornada a les arrels. El crepuscle que es produeix 
en algunes zones geogràfiques, especialment a Europa, ha obligat a afrontar les tasques de 
reestructuració de les unitats administratives. No es tracta solament de trobar una solució 
pràctica davant la disminució del nombre de consagrats. Es persegueixen fórmules que 
afavoreixin la vitalitat. Es repeteix el dilema que recull el Deuteronomi (30,19): “Et proposo 
d’escollir entre la vida i la mort, entre la benedicció i la maledicció. Tu escull la vida i viuràs, tu 
i la teva descendència”. Es produeix simultàniament una vinculació dels laics, des de la seva 
vocació pròpia, als carismes de la vida consagrada. Una realitat encara incipient. 
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Analitzar de manera fragmentada la vida consagrada, separant-la del conjunt eclesial, és 
profundament erroni. Algunes veus han volgut atribuir a les persones consagrades tot tipus de 
mals. Han partit d’un diagnòstic equivocat i la teràpia que han proposat no és l’adequada. Han 

confós fidelitat a l’evangeli amb nostàlgia del passat. La 
incapacitat de mirar a l’horitzó estimula el retorn al passat, on 
es troba la seguretat. No hi ha esperança sinó por a perdre 
posicions. No hi ha confiança en Déu sinó temor al risc. El papa 
Benet XVI manté la seva línia pròpia amb amplitud de mires i 
profunditat teològica. El 5 de novembre de 2010 va dir als 
bisbes de la Regió Est II de la Conferència Episcopal de Brasil: 
“La vida consagrada com a tal té el seu origen en el propi 
Senyor que va escollir per a Ell mateix aquesta forma de vida 
verge, pobra i obedient. Per això la vida consagrada mai podrà 
faltar ni morir a l’Església: va ser volguda pel mateix Jesús com 
a parcel·la inamovible de la seva Església. D’aquí la crida al 

compromís general en la pastoral vocacional: si la vida consagrada és un bé de tota 
l’Església, alguna cosa que interessa a tots, també la pastoral que busca promoure les 
vocacions a la vida consagrada ha de ser un compromís sentit per tots: bisbes, sacerdots, 
consagrats i laics”. L’exhortació de Joan Pau II es dirigeix no només a la vida consagrada, 
sinó a tota l’Església. Es necessita el coratge de l’esperança. 

Lluís Serra Llansana 

Traducció de l’article publicat a Vida Nueva 2783, 7-13 gener 2012 
 

 Montserrat fascina a Roma 
 

 
(Jordi Llisterri / Roma – CR 14.02.2012 - http://catalunyareligio.cat/articles/20585) “La Mare de 
Déu estarà sens dubte somrient i emocionada per la joia d’escoltar avui les vostres veus”. Així 
s’ha dirigit aquest divendres al vespre el cardenal Tarcisio Bertone a l’Escolania de 
Montserrat al final del concert a Santa Maria in Trasvere per cloure l’exposició de Gaudí a 
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Roma. El secretari d’Estat del Vaticà ha presidit la clausura conjuntament amb el cardenal 
Martínez Sistach i s’ha mostrat “ple de gratitud per la invitació que se suma a les tantes 
atencions rebudes durant les meves darreres visites a Barcelona i Montserrat”. 

Bertone recollia així l’èxit del concert de l’Escolania amb cançons de poemes de Verdaguer –
autor també del Virolai– i nadales populars catalanes: “Com passa en les grans ocasions de la 
vida personal i social, i també en la litúrgia, les paraules es queden curtes i s’ha de recórrer a 
la màgia de la música”. 

Unes 600 persones han omplert la Basílica, ocupant els bancs i les cadires que s’han hagut 
d’habilitar als laterals per manca d’espai. Entre el públic hi havia més d’un centenar de 
catalans que s’han desplaçat a Roma per assistir al concert. 

Després d’un bis amb una adaptació contemporània de la Santa Nit del director de l’Escolania, 
Bernat Vivancos, tot el públic s’ha posat dret per cantar El Virolai conjuntament amb 
l’Escolania, un cant a la Mare de Déu de Montserrat que s’ha adreçat a l’advocació de Sant 
Maria al Trastevere. 

Entre els nombrosos representats de la cúria vaticana, 
han assistit al concert els cardenals Antonelli, Ryłko i 
Poupard. També s’ha afegit cap al final del concert 
Andrea Riccardi, actualment ministre de Cooperació i 
fundador de la comunitat de Sant’Egidio, que té la seu a 
Santa Maria in Trasteve. Riccardi té una estreta 
vinculació amb Catalunya després d’haver organitzat 
dues trobades internacionals per la Pau a Barcelona i de 
rebre el 2001 el Premi Internacional Catalunya. Les 
autoritats catalanes han estat representades per la 
presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i 
l’ambaixadora d’Espanya davant la Santa Seu, Maria 
Jesús Figa. L’Ajuntament de Barcelona ha estat 
representat pel nou director de l’Oficina d’Afers 
Religiosos municipal, Ignasi Garcia i Clavel. 

A l’inici del concert han donat la benvinguda el cardenal 
Martínez Sistach i l’abat de Montserrat. Josep Maria 
Soler ha presentat el concert desitjant que “la bellesa de 
les veus blanques de l’Escolania porti a experimentar d’alguna manera la Bellesa de Déu”. 
L’abat s’ha mostrat especialment complagut de la presència montserratina per la “sintonia 
espiritual” amb una de les primeres basíliques romanes dedicades a la Mare de Déu i per 
poder comptar amb Gaudí com un “pelegrí que també ha deixat la seva petjada arquitectònica 
en algunes obres” a Montserrat. 

El secretari d’Estat ha clausurat oficialment la mostra amb unes paraules en català donant les 
“gràcies a tots els qui han fet possible aquest excel·lent concert i la bellíssima exposició sobre 
Gaudí al Braccio di Carlo Magno”. Bertone ha destacat que l’espiritualitat “és el que va inspirar 
profundament tota la vida de Gaudí i el que va saber plasmar amb geni i dedicació en la seva 
obra, mostrant un singular esplendor d’horitzons universals, en el que tothom pot apreciar la 
bellesa i la veritat que habita en el cor humà”. I ha afegit, recordant la visita de Benet XVI a la 
Sagrada Família, que “les obres de Gaudí han deixat el seu segell sobretot en la seva 
estimada terra catalana”. 

L’exposició s’ha tancat amb la presència dels representats de les tres entitats organitzadores, 
la Fundació de la Sagrada Família, la Fundació Joan Maragall i Acción Cultural Española. 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/20495
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/20174
http://www.catalunyareligio.cat/articles/8489
http://www.catalunyareligio.cat/articles/20584
http://www.catalunyareligio.cat/articles/20584
http://www.gaudiaroma.cat/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/18844
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 Jornada de Formació Permanent amb Gaspar Mora 
  

 

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 SEXUALITAT A LA LLUM DEL MISSATGE 

MORAL CRISTIÀ 
 

 
a càrrec de 

Gaspar Mora Bartres 

 
Ç 
 
 

És sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Doctor en Teologia per l’Institut Alfonsià de 

Roma (1973), és professor de Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya, de la qual fou 

Degà-President (1988-1994) i Vice-Degà. Dedicat també a la pastoral familiar, ha estat Consiliari del 

CPM (Centres de Preparació al Matrimoni) a nivell diocesà, espanyol i internacional. A part d’haver 

escrit nombrosos articles en prestigioses revistes, és autor de La carta a los Hebreos como escrito 
pastoral (Facultat de Teologia de Catalunya, 1974), La marginaciò, dolor, mirall i repte (Barcelona 

1996), Què és ser cristià (trad. cast. Qué es ser cristiano: Barcelona 2004) i, a més, l’obra cabdal: La 
vida cristiana (Barcelona 2004). Ha col·laborat en importants obres col·lectives, com Praxis Cristiana 

(Madrid 1980), Conceptos fundamentales de ética teológica (Madrid 1992) i Repensar 8 conceptes 
(Barcelona 2009).  

 

Data: 11 de febrer de 2012, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 10.00-13.30 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 GM 
 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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 II Fòrum Català de Teologia i Alliberament a Barcelona 
 

Amb el lema “Som més dels que 
ens creiem”, tindrà lloc els dies 
21 i 22 de gener a l’Escola Pia 
de Barcelona el II Fòrum Català 
de Teologia i Alliberament 
(FCTiA). Entre els convocants hi 
ha entitats de diferents àmbits i 
de tradició tan cristiana com 
islàmica, així com teòlegs i 
teòlogues de reconegut prestigi 
com Xavier Alegre, Joan Botam, 
Enric Capó, Teresa Forcades o 
Lucía Caram, i pensadors com 

Jaume Botey, Ramon M. Nogués o Francesc Torradeflot, entre altres. 

Durant dos dies la trobada acollirà més de 50 tallers de reflexió agrupats en tres eixos 
temàtics: espiritualitat alliberadora, pau i reconciliació i austeritat solidària. El Fòrum Català de 
Teologia i Alliberament és un espai de trobada oberta a tothom, que té com a objectiu 
afavorir una vivència alliberadora de l’espiritualitat. És l’expressió catalana dels Fòrums 
Mundials de Teologia i Alliberament, que se celebren en el marc dels Fòrums Socials 
Mundials. 
 
La idea d'impulsar el FCTiA va néixer a Belém, al Brasil, durant la celebració del Fòrum 
Mundial de Teologia i Alliberament del 2009. Des de llavors s’ha anat fent xarxa amb totes les 
persones que han volgut participar en el projecte. El gener del 2010 es va celebrar la primera 
trobada a Barcelona, a la qual van assistir prop de 500 persones, i una nodrida representació 
del fòrum va participar del Fòrum Mundial de Dakar el febrer del 2011. 
 
En la convocatòria d’aquest any el lema és “som més dels que ens creiem”, una de les 
frases més repetides durant la primera trobada. Es tracta de persones que, com diu la carta 
de convocatòria, “volem viure la presència del transcendent en les nostres vides, volem viure 
els valors de l’evangeli, de la fe en allò que sabem que ens sobrepassa o, des de la laïcitat, el 
sentit de la dignitat de les persones”. 

El delicat context de crisi econòmica marcarà l’edició d’enguany, amb voluntat d’explorar vies 
de solidaritat i esperança. És per això que la trobada es viurà en clau d’identificació amb el 
moviment dels indignats “perquè el món en què vivim és greument injust i suïcida. De fet, 
incomprensiblement, havent augmentat els recursos del món, també ha augmentat la quantitat 
de persones que viuen en situació de pobresa i de pobresa extrema. Hem de dir-ho de 
manera clara, pacífica però contundent”. Davant la passivitat de les institucions religioses i 
civils, el FCTiA es vol mullar i denunciar “el que passa, les causes de la crisi i les mesures que 
s’estan prenent”.  

Enric Canet: “Nosaltres diem que hi ha altres maneres de viure” 
 

El proppassat dijous 12 de gener el diari El Punt Avui publicava una entrevista a Enric Canet, 
escolapi, per a explicar què és el Fòrum Català de Teologia i Alliberament.  

http://www.teologiaialliberament.cat/
http://www.teologiaialliberament.cat/
http://www.teologiaialliberament.cat/
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Quin sentit té fer avui un fòrum per parlar de 
teologia i alliberament? 
Precisament avui té més sentit que mai tenint 
en compte que pràcticament no queda res dret. 
Tot està apagant-se i el fòrum el que vol és 
establir xarxes de relació entre tota la gent que 
creu que la transcendència impulsa a alliberar-
nos. Sigui creient o no creient, d'una confessió 
o d'una altra. O ateu. El fòrum va més enllà i el 
que vol és aplegar tota la gent que creu en 
això. 
 
Una mica com el 15-M? 
El moviment dels “indignats” és una mica el mateix... vol ocupar un espai. Nosaltres volem 
ocupar espai sigui presencial o sigui en xarxa (per estar en contacte de manera permanent) 
perquè, com diu el nostre lema d'aquest any, “som més dels que ens creiem”. 
 
Voleu canviar el món? 
Més que canviar el món, que és un objectiu massa ambiciós, la nostra idea és fer resistències 
contra com van les coses. Per això parlem àmpliament d'alliberament. Ens volem resistir a un 
món que està venent un discurs únic, que diu que no hi ha més opcions que les retallades i 
els mercats. Nosaltres diem no; diem que hi ha altres maneres de viure. 
 
I en el camp de la religió? 
Qüestionem les estructures confessionals i de creences i diem que una altra manera de 
concebre Déu és possible... perquè la gent que no és creient ens està parlant també de Déu 
però d'una altra manera. Per això fem una resistència a creure en un model de Déu que ja 
està passat de moda, aquesta idea d'un Déu extern, totpoderós que baixa a la Terra i ho 
arregla tot... no. Ja no es pot parlar de Déu en aquests termes. 
 
La paraula ‘Déu' és vigent? 
No. Per Déu s'està matant en aquests moments. Per Déu els Republicans als Estats Units 
estan mostrant una imatge enormement integrista. La paraula Déu s'ha d'utilitzar poc. 
Apostem per la paraula transcendència. 
 
I què és transcendència? 
La transcendència és sortir de tu mateix... per alliberar-te tu mateix o per alliberar la societat, 
que ja es veu com va i com va expulsant gent del sistema. Tot allò que et fa sortir de tu mateix 
per millorar és transcendent. 
 
A qui voleu cridar? 
A tota la gent que creu i a tota aquella gent que s'ha vist expulsada o s'ha autoexpulsat, de les 
confessions, de totes les confessions, perquè no hi ha desercions només en el catolicisme. De 
totes les confessions deserta gent perquè la base veu que hi ha una jerarquia que s'està 
allunyant de la realitat. Nosaltres vivim cruament Ratzinger i Rouco Varela... però a totes les 
confessions tenen superiors que van al marge de la gent. La nostra crida és a tota la gent de 
baix que creu el mateix, que deixa les estructures i vol anar més enllà... s'ha de canviar el 
llenguatge.  
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 Benet XVI farà santa la monja concepcionista Carmela Sallés 
 

15/01/12 02:00 - ROMA – EL PUNT AVUI 

El papa Benet XVI ha autoritzat la santificació de la 
fundadora de les germanes de la Immaculada Concepció, 
les Concepcionistes, la catalana Carmela Sallés, que va 
néixer a Vic el 1848 i va morir a Madrid el 1911 amb el 
nom de María del Monte Carmeli. 
A principi de gener Benet XVI ha aprovat el decret en què 
es reconeix que la monja va intercedir en un miracle. La 
data de la canonització encara no s'ha donat a conèixer. 
La religiosa, abocada a la formació de la dona 
independentment de la classe social a què pertanyés, va 
impulsar l'estudi entre les educadores religioses i va 
defensar la instrucció com a projecte integral. El 15 de 
març de 1998 Joan Pau II la va beatificar. 
La seva congregació, dedicada al món de l'ensenyament, 
abraça ara mateix residències, cases d'acollida i centres 
d'espiritualitat, parròquies i col·legis. A Catalunya n'hi ha 

dos, el col·legi La Presentació d'Arenys de Mar, al Maresme, i el col·legi M. M. 
Concepcionistes del carrer la Torre de Barcelona, al barri de Gràcia.  

 

 El monestir de Montserrat bat rècords amb vora 2,3 milions de 
turistes el 2011 

 

Són uns 232.000 més que el 2010, el registre més elevat almenys de l'últim decenni 
Poblet, en canvi, no va arribar l'any passat als 100.000 visitants 
 

15/01/12 02:00 - MONISTROL/VIMBODÍ I 
POBLET  
 
El santuari de Montserrat segueix sent una 
de les principals atraccions turístiques de 
Catalunya. Foto: ARXIU. 
La fe continua movent muntanyes. O, si més no, 
turistes. El monestir de Montserrat, al Bages, va 
rebre durant el 2011 un total de 2.278.785 
visitants, segons les dades que ha donat a 
conèixer aquesta setmana, que són unes de les 
millors de la seva història. La xifra, de fet, és un 11,38% més alta que la del 2010, quan tot 
just havia assolit els 2.046.487 visitants, i resulta la més gran com a mínim del darrer decenni, 
quan mai se n'havien superat els 2,2 milions. Abans, quan els registres eren menys detallats, 
s'havia parlat de xifres al voltant dels 2,5 milions de turistes l'any, mai plenament 
comprovades, això sí. 
Pel que fa al mitjà de transport d'accés, els Ferrocarrils de la Generalitat van registrar el 2011 
una ocupació també rècord de 578.858 passatgers, mentre l'aeri en rebria 187.072, en aquest 
cas uns 15.000 menys que el màxim establert el 2002. A banda, l'aparcament del santuari va 
comptabilitzar més d'un milió i mig d'usuaris, gairebé 150.000 més que l'any anterior. Un total 
de 17.473 persones hi van accedir en autocar, un 14% més que el 2010. 
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A l'altre cantó de la moneda, en canvi, el monestir de Poblet, a la Conca de Barberà, va rebre 
l'any passat tot just 97.543 visitants, un 15% menys que el 2010, tot i que l'oficina de turisme 
comarcal que hi ha instal·lada registraria tan sols un 3% menys de consultes (12.852) i el 
portal web de la Ruta del Cister tindria 204.530 visites, un 1% més que el 2010. Fonts del 
Consell Comarcal han tret importància a la davallada, que atribueixen a l'increment d'oferta a 
la comarca, que ha fet diversificar les visites, amb atractius com els nous passos de ronda de 
la muralla de Montblanc, o les coves i l'ampliat Museu de la Vida Rural de l'Espluga de 
Francolí. Els catalans, amb un 45% del total, continuen sent el principal segment de visitants a 
la Conca, si bé també hi són apreciables els valencians i els francesos.  
 

 L’Any de la Fe 
 

CARTA APOSTÒLICA 
EN FORMA DE ‘MOTU PROPRIO’ 

‘PORTA FIDEI’ 

DEL SUMME PONTÍFEX 
BENET XVI 

AMB LA QUAL ES CONVOCA L’ANY DE LA FE 

1. «La porta de la fe» (cf. Ac 14,27), que introdueix en la 
vida de comunió amb Déu i permet l’entrada a la seva 
Església, està sempre oberta per a nosaltres. Es passa 
aquest llindar quan la paraula de Déu s’anuncia i el cor es 
deixa plasmar per la gràcia que transforma. Travessar 
aquesta porta suposa emprendre un camí que dura tota la 
vida. Aquest camí comença amb el baptisme (cf. Rm 6,4), 
amb el qual podem anomenar Déu amb el nom de Pare, i 
es conclou amb el pas de la mort a la vida eterna, fruit de la 
resurrecció del Senyor Jesús que, amb el do de l’Esperit 
Sant, ha volgut unir en la seva mateixa glòria tots aquells 
que creuen en ell (cf. Jn 17,22). Professar la fe en la 
Trinitat —Pare, Fill i Esperit Sant— equival a creure en un 

sol Déu que és Amor (cf. 1Jn 4,8): el Pare, que en la plenitud dels temps va enviar el seu Fill 
per a la nostra salvació; Jesucrist, que en el misteri de la seva mort i resurrecció va redimir el 
món; l’Esperit Sant, que guia l’Església a través dels segles a l’espera del retorn gloriós del 
Senyor. 

2. Des del començament del meu ministeri com a successor de Pere, he recordat l’exigència 
de redescobrir el camí de la fe per a il·luminar de manera cada cop més clara l’alegria i 
l’entusiasme renovat de l’encontre amb Crist. En l’homilia de la santa missa d’inici del 
Pontificat deia: «L’Església en el seu conjunt, i en ella els seus pastors, com Crist han de 
posar-se en camí per a rescatar els homes del desert i conduir-los al lloc de la vida, cap a 
l’amistat amb el Fill de Déu, cap aquell que ens dóna la vida, i la vida en plenitud.»1 Passa 
avui ben sovint que els cristians es preocupen molt per les conseqüències socials, culturals i 
polítiques del seu compromís, al mateix temps que continuen considerant la fe com un 
pressupòsit obvi de la vida comuna. De fet, aquest pressupòsit no sols no apareix com a tal, 

                                                 
1
 Homilia en la missa d’inici de Pontificat (24 abril 2005): AAS 97 (2005), 710. 
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sinó que fins i tot ben sovint és negat.2 Mentre que en el passat era possible reconèixer un 
teixit cultural unitari, àmpliament acceptat en la seva referència al contingut de la fe i als valors 
inspirats per ella, avui no sembla que sigui ja així en vastos sectors de la societat, a causa 
d’una crisi profunda de fe que afecta moltes persones. 

3. No podem deixar que la sal perdi el gust i la llum romangui oculta (cf. Mt 5,13-16). Com la 
samaritana, també l’home actual pot sentir novament la necessitat d’acostar-se al pou per 
escoltar Jesús, que invita a creure en ell i a extreure l’aigua viva que brolla de la seva font (cf. 
Jn 4,14). Hem de descobrir novament el gust d’alimentar-nos amb la paraula de Déu, 
transmesa fidelment per l’Església, i amb el Pa de la vida, donat com a aliment a tots els qui 
són els seus deixebles (cf. Jn 6,51). En efecte, l’ensenyament de Jesús ressona encara avui 

amb la mateixa força: «No us heu d’afanyar 
tant per l’aliment que es fa malbé, sinó pel que 
dura i dóna vida eterna» (Jn 6,27). La 
pregunta plantejada pels qui l’escoltaven és 
també avui la mateixa per a nosaltres: «Com 
hem d’actuar per a fer les obres de Déu?» (Jn 
6,28). Sabem la resposta de Jesús: «L’obra 
que Déu vol és aquesta: que cregueu en 
aquell que ell ha enviat» (Jn 6,29). Creure en 
Jesucrist és, per tant, el camí per a poder 
arribar de manera definitiva a la Salvació. 

4. A la llum de tot això, he decidit convocar un 
Any de la fe. Començarà l’11 d’octubre de 
2012, en el cinquantè aniversari de l’obertura 
del concili Vaticà II, i acabarà en la solemnitat 
de Jesucrist, rei de l’univers, el 24 de 
novembre de 2013. En la data d’11 d’octubre 
de 2012 se celebraran també els vint anys de 

la publicació del Catecisme de l’Església catòlica promulgat pel meu predecessor, el beat 
papa Joan Pau II,3 amb la intenció de mostrar a tots els fidels la força i la bellesa de la fe. 
Aquest document, autèntic fruit del concili Vaticà II, va ser demanat pel Sínode Extraordinari 
dels Bisbes de 1985 com a instrument al servei de la catequesi,4 i es va fer gràcies a la 
col·laboració de tot l’episcopat de l’Església catòlica. I precisament he convocat l’Assemblea 
General del Sínode dels Bisbes, al mes d’octubre de 2012, sobre el tema de «La nova 
evangelització per a la transmissió de la fe cristiana». Serà una bona ocasió per a introduir tot 
el cos eclesial en un temps de reflexió i redescobriment de la fe especials. No és la primera 
vegada que l’Església està cridada a celebrar un Any de la fe. El meu venerat predecessor, el 
servent de Déu Pau VI, en va proclamar un de semblant el 1967, per a commemorar el martiri 
dels apòstols Pere i Pau en el dinovè centenari del seu testimoniatge suprem. El va concebre 
com un moment solemne perquè a tota l’Església es donés «una professió autèntica i sincera 
de la mateixa fe»; a més, va voler que aquesta fos confirmada de manera «individual i 

                                                 
2
 Cf. Benet XVI, Homilia en la missa a Terreiro do Paço (Lisboa) (11 maig 2010), a l’Osservatore Romano ed. en llengua espanyola 

(16 maig 2010), p. 8-9. 
3
 Cf. Joan Pau II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992): AAS 86 (1994), 113-118. 

4
 Cf. Relació final del Sínode Extraordinari dels Bisbes (7 desembre 1985), II, B, a, 4, a l’Osservatore Romano ed. en llengua 

espanyola (22 desembre 1985), p. 12. 
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col·lectiva, lliure i conscient, interior i exterior, humil i franca».5 Pensava que d’aquesta 
manera tota l’Església podria adquirir una «consciència exacta de la seva fe, per a reanimar-
la, per a purificar-la, per a confirmar-la i per a confessar-la».6 Les grans transformacions que 
van tenir lloc en aquell Any van fer que la necessitat d’aquella celebració fos encara més 
evident, i va concloure amb la Professió de fe del poble de Déu,7 per a testimoniar com els 
continguts essencials que des de fa segles constitueixen el patrimoni de tots els creients 
tenen necessitat de ser confirmats, compresos i aprofundits de manera sempre nova, a fi de 
donar un testimoniatge coherent en condicions històriques diferents de les del passat. 

5. En certs aspectes, el meu venerat predecessor va veure aquest Any com una 
«conseqüència i exigència postconciliar»,8 conscient de les greus dificultats del temps, 
sobretot respecte a la professió de la fe vertadera i a la seva interpretació correcta. He pensat 
que iniciar l’Any de la fe coincidint amb el cinquantenari de l’obertura del concili Vaticà II pot 
ser una ocasió propícia per a comprendre que els textos deixats en herència pels Pares 
conciliars, segons les paraules del beat Joan Pau II, «no perden el seu valor ni el seu 
esplendor. Cal llegir-los de manera apropiada i que siguin coneguts i assimilats com a textos 
qualificats i normatius del Magisteri, dins la tradició de l’Església. […] Sento més que mai el 
deure d’indicar el Concili com la gran gràcia de què l’Església s’ha beneficiat en el segle XX. 

Amb el Concili se’ns ha ofert una brúixola 
segura per a orientar-nos en el camí del 
segle que comença».9 Jo també vull 
reafirmar amb força el que vaig dir referent 
al Concili pocs mesos després de la meva 
elecció com a successor de Pere: «Si el 
llegim i acollim guiats per una hermenèutica 
correcta, pot ser i arribar a ser cada cop 
més una gran força per a la renovació 
sempre necessària de l’Església.»10 

6. La renovació de l’Església passa també a 
través del testimoni ofert per la vida dels 
creients: amb la seva mateixa existència en 
el món, els cristians estan cridats 

efectivament a fer resplendir la Paraula de veritat que el Senyor Jesús ens va deixar. 
Precisament el Concili, en la constitució dogmàtica Lumen gentium, afirmava: «Mentre que 
Crist, “sant i innocent, sense taca” (He 7,26), no conegué pecat (cf. 2Co 5,21), ans vingué a 
expiar només els delictes del poble (cf. He 2,17), l’Església, pel fet d’incloure pecadors en la 
pròpia sina, és alhora santa i sempre necessitada de purificació, i practica contínuament la 
renovació i la penitència. L’Església “avança peregrinant entre les persecucions del món i els 
consols de Déu”, anunciant la creu i la mort del Senyor fins que vingui (cf. 1Co 11,26). Però 
s’enforteix amb la puixança del Senyor ressuscitat, a fi de superar amb paciència i caritat les 
seves afliccions i dificultats, internes i externes alhora, ni que sigui en la penombra, de 

                                                 
5
 Pau VI, Exhort. ap. Petrum et Paulum Apostolos, en el XIX centenari del martiri dels sants apòstols Pere i Pau (22 febrer 1967): AAS 

59 (1967), 196. 
6
 Ibid., 198. 

7
 Pau VI, Solemne professió de fe, homilia per a la concelebració en el XIX Centenari del martiri dels sants apòstols Pere i Pau, en la 

conclusió de l’Any de la fe (30 juny 1968): AAS 60 (1968), 433-445. 
8
 Id., Audiència general (14 juny 1967): Insegnamenti V (1967), 801. 

9
 Joan Pau II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 gener 2001), 57: AAS 93 (2001), 308. 

10
 Discurs a la cúria romana (22 desembre 2005): AAS 98 (2006), 52. 
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manifestar fidelment enmig del món el misteri de Crist, fins que a la fi es manifestarà amb 
plena llum.»11 

En aquesta perspectiva, l’Any de la fe és una invitació a una autèntica i renovada conversió al 
Senyor, únic Salvador del món. Déu, en el misteri de la seva mort i resurrecció, ha revelat en 
plenitud l’Amor que salva i crida els homes a la conversió de vida mitjançant la remissió dels 
pecats (cf. Ac 5,31). Per a l’apòstol Pau, aquest Amor porta l’home a una nova vida: «Pel 
baptisme hem estat sepultats amb ell i hem participat de la seva mort, perquè, així com Crist, 
per l’acció de la glòria del Pare, va ressuscitar d’entre els morts, també nosaltres emprenguem 
una vida nova» (Rm 6,4). Gràcies a la fe, aquesta vida nova plasma tota l’existència humana 
en la novetat radical de la resurrecció. En la mesura de la seva disponibilitat lliure, els 
pensaments i els afectes, la mentalitat i el comportament de l’home es purifiquen i transformen 
lentament, en un procés que no acaba de complir-se totalment en aquesta vida. La «fe que 
actua per l’amor» (Ga 5,6) es converteix en un nou criteri de pensament i d’acció que canvia 
tota la vida de l’home (cf. Rm 12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Co 5,17). 

7. «Caritas Christi urget nos» (2Co 5,14): és l’amor de Crist allò que omple els nostres cors i 
ens impulsa a evangelitzar. Avui, com ahir, ell ens envia pels camins del món per a proclamar 
el seu evangeli a tots els pobles de la terra (cf. Mt 28,19). Amb el seu amor, Jesucrist atrau 
cap a ell els homes de cada generació: en tot temps convoca l’Església i li confia l’anunci de 
l’evangeli, amb un manament que és sempre nou. Per això, també avui és necessari un 
compromís eclesial més convençut en favor d’una nova evangelització per a redescobrir 
l’alegria de creure i tornar a trobar l’entusiasme de comunicar la fe. El compromís missioner 
dels creients treu força i vigor del descobriment quotidià del seu amor, que mai no pot faltar. 
La fe, en efecte, creix quan es viu com a experiència d’un amor que es rep i es comunica com 
a experiència de gràcia i de goig. Ens fa fecunds, perquè eixampla el cor en l’esperança i 
permet donar un testimoniatge fecund: en efecte, obre el cor i la ment dels qui escolten per a 
acollir la invitació del Senyor a acceptar la seva Paraula per a ser els seus deixebles. Com 
afirma sant Agustí, els creients «s’enforteixen creient».12 El sant bisbe de Hipona tenia bons 
motius per expressar-se d’aquesta manera. Com sabem, la seva vida va ser una recerca 
continuada de la bellesa de la fe fins que el seu cor va trobar descans en Déu.13 Els seus 
nombrosos escrits, en els quals explica la importància de creure i la veritat de la fe, romanen 
encara avui com un patrimoni de riquesa incomparable, permetent encara a tantes persones 
que cerquen Déu de trobar el camí just per a accedir a la «porta de la fe». 

Així, la fe només creix i s’enforteix creient; no hi ha cap altra possibilitat per a posseir la 
certesa sobre la pròpia vida que abandonar-se, en un in crescendo continuat, a les mans d’un 
amor que s’experimenta sempre més gran perquè té el seu origen en Déu. 

8. En aquesta feliç commemoració, vull invitar els germans bisbes d’arreu del món a unir-se al 
successor de Pere en el temps de gràcia espiritual que el Senyor ens ofereix per a rememorar 
el do preciós de la fe. Volem celebrar aquest Any de manera digna i fecunda. Caldrà 
intensificar la reflexió sobre la fe per a ajudar tots els creients en Crist perquè la seva adhesió 
a l’evangeli sigui més conscient i vigorosa, sobretot en un moment de canvi profund com el 
que està vivint la humanitat. Tindrem l’oportunitat de confessar la fe en el Senyor ressuscitat a 
les nostres catedrals i esglésies d’arreu del món; a les nostres cases i amb les nostres 
famílies, perquè cadascú senti amb força l’exigència de conèixer i transmetre millor a les 
generacions futures la fe de sempre. En aquest Any, les comunitats religioses, així com les 

                                                 
11

 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre l’Església, 8. 
12

 De utilitate credendi, 1, 2. 
13

 Cf. Agustí d’Hipona, Confessions, I, 1. 
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parroquials, i totes les realitats eclesials antigues i noves, trobaran la manera de professar 
públicament el Credo. 

9. Desitgem que aquest Any susciti en tot creient l’aspiració a confessar la fe amb plenitud i 
convicció renovada, amb confiança i esperança. Serà també una ocasió propícia per a 
intensificar la celebració de la fe en la litúrgia, i de manera particular en l’eucaristia, que és «el 
cim al qual tendeix l’actuació de l’Església i alhora la font d’on brolla tota la seva força».14 Al 
mateix temps, esperem que el testimoniatge de vida dels creients sigui cada vegada més 
creïble. Redescobrir els continguts de la fe professada, celebrada, viscuda i resada,15 i 
reflexionar sobre el mateix acte amb què es creu, és un compromís que tot creient ha de fer 
seu, sobretot en aquest Any. 

No és casualitat que els cristians, en els primers segles, estiguessin obligats a aprendre de 
memòria el Credo. Això els servia com a oració quotidiana per a no oblidar el compromís 
assumit amb el baptisme. Sant Agustí ho recorda amb unes paraules de significat profund, 
quan en un sermó sobre la redditio symboli, ‘l’entrega del Credo’, diu: «El símbol del misteri 
sacrosant que vau rebre tots alhora i que avui heu recitat d’un en un, no és altra cosa que les 
paraules en què se sosté sòlidament la fe de l’Església, la nostra mare, sobre la base 
incommovible que és Crist, el Senyor. […] Vau rebre i vau recitar quelcom que heu de retenir 
sempre en la vostra ment i cor i repetir al 
vostre llit; quelcom sobre el que heu de 
pensar quan sou al carrer i que no heu 
d’oblidar ni quan mengeu, de manera 
que, fins i tot quan dormiu corporalment, 
vigileu amb el cor.»16 

10. En aquest sentit, voldria insinuar un 
camí que sigui útil per a comprendre de 
manera més profunda no sols els 
continguts de la fe sinó, juntament també 
amb això, l’acte amb què decidim 
entregar-nos totalment i amb plena 
llibertat a Déu. En efecte, hi ha una unitat 
profunda entre l’acte amb què es creu i 
els continguts als quals donem el nostre 
assentiment. L’apòstol Pau ens ajuda a entrar a dins d’aquesta realitat quan escriu: «amb el 
cor es creu i amb els llavis es professa» (cf. Rm 10,10). El cor indica que el primer acte amb 
què s’arriba a la fe és el do de Déu i l’acció de la gràcia que actua i transforma la persona fins 
al més íntim. 

Pel que fa a això, l’exemple de Lídia és molt eloqüent. Explica sant Lluc que Pau, mentre es 
trobava a Filips, va anar un dissabte a anunciar l’evangeli a algunes dones; entre aquestes hi 
havia Lídia i el «Senyor li va obrir el cor perquè fes cas del que deia Pau» (Ac 16,14). El sentit 
que tanca l’expressió és important. Sant Lluc ensenya que el coneixement dels continguts que 
s’han de creure no són suficients si després el cor, autèntic sagrari de la persona, no està 
obert per la gràcia que permet tenir ulls per mirar en profunditat i comprendre que el que s’ha 
anunciat és la paraula de Déu. 

                                                 
14

 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum concilium, sobre la sagrada litúrgia, 10. 
15

 Cf. Joan Pau II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992): AAS 86 (1994), 116. 
16

 Sermo 215, 1 
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Professar amb la boca indica, per part seva, que la fe implica un testimoniatge i un compromís 
públic. El cristià no pot pensar mai que creure és un fet privat. La fe és decidir-se a estar amb 
el Senyor per a viure amb ell. I aquest «estar amb ell» ens porta a comprendre les raons per 
les quals es creu. La fe, precisament perquè és un acte de la llibertat, exigeix també la 
responsabilitat social del que es creu. L’Església, el dia de Pentecosta mostra amb tota 
evidència aquesta dimensió pública del creure i de l’anunciar a tots sense temor la pròpia fe. 
És el do de l’Esperit Sant el que capacita per a la missió i enforteix el nostre testimoniatge, 
fent-lo franc i valerós. 

La mateixa professió de fe és un acte personal i al mateix temps comunitari. En efecte, el 
primer subjecte de la fe és l’Església. En la fe de la comunitat cristiana cadascú rep el 
baptisme, signe eficaç de l’entrada al poble dels creients per a aconseguir la Salvació. Com 
afirma el Catecisme de l’Església catòlica: «“Crec”: és la fe de l’Església professada 
personalment per cada creient, sobretot en el moment del baptisme. “Creiem”: és la fe de 
l’Església confessada pels bisbes reunits en Concili o, més generalment, per l’assemblea 
litúrgica dels creients. “Crec”: és també l’Església, Mare nostra, que respon a Déu amb la seva 
fe i ens ensenya a dir: “Jo crec”, “Nosaltres creiem”.»17 

Com es pot veure, el coneixement dels continguts de la fe és essencial per a donar 
l’assentiment propi, és a dir, per a adherir-se plenament amb la intel·ligència i la voluntat al 
que proposa l’Església. El coneixement de la fe introdueix en la totalitat del misteri salvador 
revelat per Déu. L’assentiment que es presta implica per tant que, quan es creu, s’accepta 
lliurement tot el misteri de la fe, ja que qui garanteix la seva veritat és Déu mateix que es 
revela i fa conèixer el seu misteri d’amor.18 

Per altra part, no podem oblidar que algunes persones del nostre context cultural, encara que 
no reconeixen en ells el do de la fe, cerquen amb sinceritat el sentit últim i la veritat definitiva 
de la seva existència i del món. Aquesta recerca és un autèntic «preàmbul» de la fe, perquè 
porta les persones pel camí que condueix al misteri de Déu. La mateixa raó de l’home, en 
efecte, porta inscrita l’exigència d’«allò que val i roman sempre».19 Aquesta exigència 
constitueix una invitació permanent, inscrita indeleblement en el cor humà, a posar-se en camí 
per trobar aquell que no cercaríem si no hagués ja vingut.20 La fe ens invita i ens obre 
totalment a aquest encontre. 

11. Per a accedir a un coneixement sistemàtic del contingut de la fe, es pot trobar en el 
Catecisme de l’Església catòlica un subsidi preciós i indispensable. És un dels fruits més 
importants del Concili Vaticà II. En la constitució apostòlica Fidei depositum, signada 
precisament en complir-se el trentè aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II, el beat Joan 
Pau II escrivia: «Aquest Catecisme aportarà una contribució molt important a l’obra de 
renovació de tota la vida eclesial […]. El reconec com un instrument vàlid i autoritzat al servei 
de la comunió eclesial i com una norma segura per a l’ensenyament de la fe.»21 

Precisament en aquest horitzó, l’Any de la fe haurà d’expressar un compromís unànime per a 
redescobrir i estudiar els continguts fonamentals de la fe, sintetitzats sistemàticament i 
orgànicament en el Catecisme de l’Església catòlica. En efecte, en ell es posa de manifest la 
riquesa de l’ensenyament que l’Església ha rebut, custodiat i ofert en els seus dos mil anys 

                                                 
17

 Catecisme de l’Església catòlica, 167. 
18

 Cf. Conc. Ecum. Vat. I, Const. dogm. Dei Filius, sobre la fe catòlica, cap. III: DS 3008-3009; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei 

Verbum, sobre la revelació divina, 5. 
19

 Discurs al Collège des Bernardins, París (12 setembre 2008): AAS 100 (2008), 722. 
20

 Cf. Agustí d’Hipona, Confessions, XIII, 1. 
21

 Joan Pau II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992):AAS 86 (1994), 115 i 117. 
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d’història. Des de la Sagrada Escriptura als Pares de l’Església, dels mestres de teologia als 
sants de tots els segles, el Catecisme ofereix una memòria permanent de les diferents 
maneres com l’Església ha meditat sobre la fe i ha progressat en la doctrina, per donar 
certesa als creients en la seva vida de fe. 

En la seva mateixa estructura, el Catecisme de l’Església catòlica presenta el 
desenvolupament de la fe fins a abordar els grans temes de la vida quotidiana. A través de les 
seves pàgines es descobreix que tot el que es presenta no és una teoria, sinó la trobada amb 
una Persona que viu a l’Església. A la professió de fe, de fet, segueix l’explicació de la vida 
sacramental, en la qual Crist és present i actua, i continua la construcció de la seva Església. 
Sense la litúrgia i els sagraments, la professió de fe no tindria eficàcia, perquè no tindria la 
gràcia que sosté el testimoni dels cristians. De la mateixa manera, l’ensenyament del 

Catecisme sobre la vida moral adquireix sentit ple quan 
es posa en relació amb la fe, la litúrgia i la pregària. 

12. Així, doncs, el Catecisme de l’Església catòlica 
podrà ser en aquest Any un veritable instrument de 
suport a la fe, especialment per als qui es preocupen 
per la formació dels cristians, tan important en el nostre 
context cultural. Per a això, he invitat la Congregació 
per a la Doctrina de la Fe a redactar una Nota, d’acord 
amb els Dicasteris competents de la Santa Seu, en què 
s’ofereixi a l’Església i als creients algunes indicacions 
per a viure aquest Any de la fe de la manera més eficaç 
i apropiada, ajudant-los a creure i a evangelitzar. 

En efecte, la fe està sotmesa més que no pas en el 
passat a una sèrie d’interrogants que provenen d’un 
canvi de mentalitat que, sobretot avui, redueix l’àmbit 
de les certeses racionals als dels èxits científics i 
tecnològics. Però l’Església mai no ha tingut por de 
mostrar com entre la fe i la ciència vertadera no pot 
haver-hi cap conflicte, perquè ambdues, encara que per 
camins diferents, tendeixen a la veritat.22 

13. Al llarg d’aquest Any serà decisiu tornar a recórrer la història de la nostra fe, que 
contempla el misteri insondable de la confluència de la santedat i el pecat. Mentre la primera 
posa en relleu la gran contribució que els homes i les dones han fet per al creixement i 
desenvolupament de les comunitats a través del testimoniatge de la seva vida, el segon ha de 
suscitar en cadascú un acte de conversió sincer i constant, a fi d’experimentar la misericòrdia 
del Pare que surt a l’encontre de tots. 

Durant aquest temps, tindrem la mirada fixa en Jesucrist, «el capdavanter de la fe i el qui la 
porta a la plenitud» (He 12,2): en ell troben el compliment tots els afanys i els anhels del cor 
humà. L’alegria de l’amor, la resposta al drama del sofriment i el dolor, la força del perdó 
davant l’ofensa rebuda i la victòria de la vida davant el buit de la mort, tot té el compliment en 
el misteri de la seva Encarnació, del seu fer-se home, del seu compartir amb nosaltres la 
debilitat humana per transformar-la amb el poder de la seva resurrecció. En ell, mort i 
ressuscitat per la nostra Salvació, s’il·luminen plenament els exemples de fe que han marcat 
els últims dos mil anys de la nostra història de Salvació. 

                                                 
22

 Cf. Id., Carta enc. Fides et ratio (14 setembre 1998) 34.106: AAS 91 (1999), 31-32. 86-87. 
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Per la fe, Maria va acollir la paraula de l’Àngel i va creure en l’anunci que seria la Mare de Déu 
en obediència del seu lliurament (cf. Lc 1,38). En la visita a Isabel va entonar el seu càntic de 
lloança a l’Omnipotent per les meravelles que fa en els qui s’encomanen a ell (cf. Lc 1,46-55). 
Amb goig i tremolor va infantar el seu fill únic, mantenint intacta la virginitat (cf. Lc 2,6-7). 
Confiada en el seu espòs Josep, va portar Jesús a Egipte per salvar-lo de la persecució 
d’Herodes (cf. Mt 2,13-15). Amb la mateixa fe va seguir el Senyor en la seva predicació i va 
romandre amb ell fins al Calvari (cf. Jn 19,25-27). Amb fe, Maria va assaborir els fruits de la 
resurrecció de Jesús i, guardant tots els records en el seu cor (cf. Lc 2,19.51), els va 
transmetre als Dotze, reunits amb ella al Cenacle per a rebre l’Esperit Sant (cf. Ac 1,14; 2,1-
4). 

Per la fe, els Apòstols ho van deixar tot per seguir el Mestre (cf. Mt 10,28). Van creure en les 
paraules amb què anunciava el regne de Déu, que està present i es realitza en la seva 
persona (cf. Lc 11,20). Van viure en comunió de vida amb Jesús, que els instruïa amb els 
seus ensenyaments, deixant-los una nova regla de vida per la qual serien reconeguts com els 
seus deixebles després de la seva mort (cf. Jn 13,34-35). Per la fe, van anar per tot el món, 
seguint el manament de portar l’evangeli a tota criatura (cf. Mc 16,15) i sense cap temor van 
anunciar a tothom l’alegria de la resurrecció, de la qual van ser testimonis fidels. 

Per la fe, els deixebles van formar la primera comunitat reunida entorn de l’ensenyament dels 
Apòstols, la pregària i la celebració de l’eucaristia, posant en comú tots els seus béns per a 
atendre les necessitats dels germans (cf. Ac 2,42-47). 

Per la fe, els màrtirs van entregar la seva vida com a testimoniatge de la veritat de l’evangeli, 
que els havia transformat i fet capaços d’arribar fins al do més gran de l’amor amb el perdó 
dels seus perseguidors. 

Per la fe, homes i dones han consagrat la seva vida a Crist, deixant-ho tot per a viure en la 
senzillesa evangèlica l’obediència, la pobresa i la castedat, signes concrets de l’espera del 
Senyor que ja arriba. Per la fe, 
molts cristians han promogut 
accions en favor de la justícia, 
per a fer concreta la paraula del 
Senyor, que ha vingut a 
proclamar l’alliberament dels 
oprimits i un any de gràcia per a 
tothom (cf. Lc 4,18-19). 

Per la fe, homes i dones de tota 
edat, els noms dels quals estan 
escrits en el llibre de la vida (cf. 
Ap 7,9; 13,8), han confessat al 
llarg dels segles la bellesa de 
seguir el Senyor Jesús allí on 
se’ls cridava a donar 
testimoniatge del seu ser cristians: a la família, a la feina, en la vida pública i en l’exercici dels 
carismes i ministeris que els confiaven. 

També nosaltres vivim per la fe: per al reconeixement viu del Senyor Jesús, present en les 
nostres vides i en la història. 

14. L’Any de la fe serà també una bona oportunitat per a intensificar el testimoniatge de la 
caritat. Sant Pau ens recorda: «Ara, doncs, es mantenen la fe, l’esperança i l’amor, tots tres; 
però l’amor és el més gran» (1Co 13,13). Amb paraules encara més fortes  
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—que sempre afecten els cristians—, l’apòstol Jaume diu: «De què servirà, germans meus, 
que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres? ¿Pot salvar-lo, potser, aquesta fe? 
Si un germà o una germana no tenen vestits i els falta l’aliment de cada dia, i algú de vosaltres 
els diu: “Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos”, però no els dóna allò que el 
seu cos necessita, de què serviran aquestes paraules? Així passa també amb la fe: si no es 
demostra amb les obres, la fe tota sola és morta. Potser algú replicarà: “Tu tens fe i jo tinc 
obres; mostra’m, sense les obres, que tens fe, i jo, amb les obres, et mostraré la meva fe”» 
(Jm 2,14-18). 

La fe sense l’amor no dóna fruit, i l’amor sense fe seria un sentiment constantment a mercè 
del dubte. La fe i l’amor es necessiten mútuament, de manera que l’una permet a l’altre 
continuar el seu camí. En efecte, molts cristians dediquen les seves vides amb amor a qui 
està sol, marginat o exclòs, com el primer a qui cal atendre i el més important a qui cal 
socórrer, perquè precisament en ell es reflecteix el rostre mateix de Crist. Gràcies a la fe 
podem reconèixer en els qui demanen el nostre amor el rostre del Senyor ressuscitat. «Tot 
allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi» (Mt 25,40): aquestes 
paraules seves són un advertiment que no s’ha d’oblidar, i una invitació perenne a tornar 
aquest amor amb què ell té cura de nosaltres. És la fe allò que ens permet reconèixer Crist, i 
és el seu amor mateix allò que impulsa a socórrer-lo cada cop que es fa el nostre proïsme en 
el camí de la vida. Sostinguts per la fe, mirem amb esperança el nostre compromís en el món, 
esperant «un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia» (2Pe 3,13; cf. Ap 21,1). 

15. Arribats els seus últims dies, l’apòstol Pau va demanar al deixeble Timoteu que «cerqués 
la fe» (cf. 2Tm 2,22) amb la mateixa constància que quan 
era nen (cf. 2Tm 3,15). Escoltem aquesta invitació com 
adreçada a cadascun de nosaltres, perquè ningú no es 
torni peresós en la fe. Ella és la companya de vida que 
ens permet distingir amb ulls sempre nous les meravelles 
que Déu fa per nosaltres. Intentant percebre els signes 
dels temps en la història actual, ens compromet a cadascú 
a convertir-nos en un signe viu de la presència de Crist 
ressuscitat en el món. Allò que el món necessita avui de 
manera especial és el testimoniatge creïble dels qui, 
il·luminats en la ment i el cor per la Paraula del Senyor, 
són capaços d’obrir el cor i la ment de molts al desig de 
Déu i de la vida veritable, aquella que no té fi. 

Que «la paraula del Senyor es difongui i sigui glorificada» 
(2Te 3,1): que aquest Any de la fe faci cada cop més forta 
la relació amb Crist, el Senyor, perquè només en ell tenim 
la certesa per a mirar el futur i la garantia d’un amor 
autèntic i durador. Les paraules de l’apòstol Pere projecten un últim raig de llum sobre la fe: 
«Tot això us dóna una gran alegria, ni que ara necessàriament us hagin d’entristir per poc 
temps proves de tota mena; perquè si l’or, que es fa malbé, és provat al foc, la vostra fe, molt 
més preciosa que l’or, també ha de ser provada, i així es farà mereixedora de lloança, glòria i 
honor el dia que Jesucrist es revelarà. Vosaltres l’estimeu encara que no l’heu vist, i ara, 
sense veure’l, creieu en ell. I teniu una alegria tan gloriosa que no hi ha paraules per a 
expressar-la, ja que heu assolit el terme de la fe: la vostra salvació» (1Pe 1,6-9). La vida dels 
cristians coneix l’experiència de l’alegria i el sofriment. Quants sants han experimentat la 
soledat. Quants creients són provats també en els nostres dies pel silenci de Déu, quan 
voldrien escoltar la seva veu consoladora. Les proves de la vida, alhora que permeten 
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comprendre el misteri de la Creu i participar en els sofriments de Crist (cf. Col 1,24), són 
preludi de l’alegria i l’esperança a què condueix la fe: «Quan sóc feble és quan sóc realment 
fort» (2Co 12,10). Nosaltres creiem amb certesa ferma que el Senyor Jesús ha vençut el mal i 
la mort. Amb aquesta confiança segura ens encomanem a ell: present entre nosaltres, venç el 
poder del maligne (cf. Lc 11,20), i l’Església, comunitat visible de la seva misericòrdia, roman 
en ell com a signe de la reconciliació definitiva amb el Pare. 

Confiem a la Mare de Déu, proclamada «feliç perquè ha cregut» (Lc 1,45), aquest temps de 
gràcia. 

Donat a Roma, al costat de Sant Pere, l’11 d’octubre de l’any 2011, setè del meu Pontificat. 

Benedictus pp XVI 
 

Surt publicat el llibre «L'home com a misteri» del claretià Pere Codinachs 
 

En aquest estudi, l'autor es proposa de tractar l'home com a misteri. Sobre 
l'home hi ha una gran quantitat d'estudis, però l'autor ha volgut fixar-se 
preferentment en dos aspectes del tema: el primer, el misteri de l'home de 
tots els temps; segon, a través del mètode interdisciplinari per poder captar 
millor les seves diverses facetes. No es tracta, per tant, d'estudiar l'home 
des de l'antropologia o des de la filosofia, la cultura, la sociologia, la teologia 
o la pedagogia, sinó a través de sis perspectives que el configuren. L'home 
és un ésser complex i inesgotable. L'enorme bibliografia existent sobre el 
tema així ho constata. 

 
 

Renovació Carismàtica, ACO, Església Plural, Sant Egidi, Opus Dei i 
Caputxins, junts en una taula rodona 

 

(Caputxins) El dissabte 14 de gener es va celebrar la Trobada Fraterna de les comunitats 
caputxines de Catalunya, un aplec que es realitza cada any per gaudir del retrobament, 
reflexionar i enfortir la xarxa de relacions que potencien la Formació del Laics i la Pastoral en 
comú. 

Enguany, sota el lema de "Comunió i Diversitat" es pretenia fer una experiència de fraternitat i 
diàleg amb grups d’Església de signe divers, en el benentès que no hi pot haver 
evangelització creïble si no hi ha comunió i unitat entre els catòlics. Per articular-ho va 
començar el matí amb una taula rodona formada per Ricard Martinez de la Renovació 
Carismàtica, Josep Lligadas de l’ACO, Josep M. Vallejo dels Caputxins, Ferran Blasi de 
l’Opus Dei, Joan Oñate d’Església Plural, i Jaume Castro de la Comunitat de Sant Egidi. 

El diàleg va ser molt fluid i cordial, ressaltant tots els ponents l’oportunitat d’aquesta trobada 
que mostra com és possible la unitat fraterna en la diversitat de carismes i opinions. Les 
intervencions giraven entorn de tres qüestions: “Com veig la societat actual”, “Com se situa el 
meu grup respecte a la societat” i “com veig la comunió entre grups a l’església”. 

Diversos ponents van coincidir en la necessitat de mirar el nostre món amb simpatia, amb 
empatia. Joan Oñate, d’Església Plural, ressaltava la necessària acció transformadora dels 
cristians en el seu entorn, els ordes religiosos com a signes d’esperança i referents de 
relacions democràtiques i igualtat amb els laics, la importància de les petites comunitats 

http://www.caputxins.cat/
http://www.catalunyareligio.cat/node/20171
http://www.catalunyareligio.cat/articles/20389
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interrelacionades en xarxa, el paper de la dona i el necessari canvi en el tractament dels 
divorciats i les persones homosexuals. 

Jaume Castro, de la comunitat de Sant Egidi, deia que la nostra societat no afavoreix les 
realitats associatives i comunitàries i estima poc el treball comunitari i gratuït. Els grups 
d’Església som bastant irrellevants però, en tant que “experts en humanitat”, podem ser 
minories creatives, sempre que ens edifiquem sobre principis espirituals: pregària, evangeli i 
servei als pobres com a germans. 

Ricard Martínez, de Renovació Carismàtica, assenyalava el relativisme i sincretisme del 
nostre món i el qüestionament de l’autoritat, i propugnava des del seu grup la creació de 
petites comunitats que, com al “Pou de Sicar”, ofereixin aigua per saciar la nostra set i 
expandeixin l’experiència renovadora de l’Esperit Sant. 

Josep Lligadas, militant de l’ACO (Acció Catòlica Obrera), deia que no sabem com situar-nos 
davant de la societat i propugnava la fraternitat com la millor manera de ser feliç. Insistia que 
l’evangeli és Bona Notícia per 
als pobres i exclosos i 
matisava que el testimoni és 
necessari però que, si és 
explicat, millor. Així mateix 
recordava que més que la 
bondat del producte cal vetllar 
per la credibilitat del 
transmissor. 

Mossèn Ferran Blasi, capellà 
de la Prelatura de la Santa 
Creu, va ressaltar algunes de 
les coses dites abans i va 
recordar la conveniència de 
rellegir i meditar els textos del 
Concili Vaticà II, així com de tenir cura dels mitjans de comunicació. Ressaltà també la 
significativitat d’esdeveniments com les Jornades Mundials de la Juventut i l’Atri dels Gentils. 

Fra Josep Manuel Vallejo veia els nostres contemporanis amb por, molta solitud, 
desorientats i sense un sentit, amb un gran desig d’ésser escoltats i estimats i amb un gran 
deler d’espiritualitat. Recordà com fra Jacint Duran diu que Jesús té una mirada a la realitat 
diferent a la nostra i com davant d’una multitud desesmada i desesperançada diu: “la collita és 
abundant, envieu segadors”. Segons ell la manera franciscana d’atansar-se al món és plantar 
una fraternitat on es visqui vida de família entre frares i laics, fraternitat orant, fraternitat de 
taula on tothom és convidat i on s’acull tot tipus de persones. 

En conjunt, una experiència reeixida de diàleg fratern, en comunió, des de la diversitat i les 
opinions contrastades. Tal com deia Josep Lligadas: “Parlar amb persones molt diferents a les 
del meu grup m’ajuden a relativitzar, a contrastar i enriquir la meva mirada” 

Al centre de la trobada, l’Eucaristia a la cripta de Pompeia, presidida pel germà provincial Gil 
Parès, amb cants i una ambientació molt cuidada. Al costat de l’altar hi havia un mur fet de 
caixes de cartró amb els noms dels 12 apòstols a la base i a sobre els dels participants a 
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manera de pedres vives que formen l’edifici de l’Església coronat amb la pedra angular que és 
el Senyor-Jesús. 

Després del dinar, festiu com sempre, Jordi Llisterri, director de Catalunyareligio.cat, va 
parlar de la seva visió de l’Església catalana actual. A partir d’uns gràfics ens va mostrar com, 
tot i el descens numèric, la nostra realitat no és diferent de la d’Europa i, sobretot, no som 
“l’Holanda del sud”. Per exemple, en la recent enquesta sobre valors a Catalunya de 
l’Observatori de Valors de la Fundació Lluís Carulla, un terç dels catalans diuen que pertanyen 
a alguna associació, i entre aquests, les associacions religioses (9%) estan per sobre dels 
sindicats (5%) o dels partits polítics (3%). 

Va insistir en la notable presència de l’Església en l’Ensenyament, en l’Educació en el Lleure, 
en l’Acció Social i en la Formació-Espiritualitat, essent encara un dels pilars de la vida social. 
Amb gairebé 7.000 centres de culte i uns 8.000 preveres, religiosos i religioses (a ple temps), 
l’Església a Catalunya es pot equiparar a una “gran empresa” amb un extensa presència al 
territori. Va mostrar, en suma, que l’Església encara té moltes possibilitats i el que cal és fer-
les rendir. 

Al final de la tarda, ens vam aplegar amb els nois i noies de l’Esplai de Pompeia i el grup 
Bufanúvols ens va fer ballar a tots danses d’arreu del món i van explicar diversos contes. 

Ser salesiano, propuesta en la red en clave vocacional 
 

Web vocacional de los salesianos de España con materiales para la animación 
vocacional de jóvenes, familia salesiana y comunidades religiosas. 

 
Madrid, 10 de enero 2012 (IVICON).- Se ha puesto en marcha el blog http://sersalesiano.com 
de los salesianos en España dedicado a la animación de la pastoral vocacional. Está 
coordinado por los encargados de la animación vocacional de las distintas inspectorías y nace 
para presentar la vocación de los salesianos de Don Bosco dentro de la Iglesia. 
 
En la nueva web se encuentran materiales y recursos distribuidos en diferentes etapas y 
ambientes educativos: para infantil-primaria, Secundaria y Oratorios-Centros Juveniles. Pero, 
además, también se han incluido recursos para comunidades educativas y Familia Salesiana 
y para las Comunidades religiosas. 
 
Ahora es posible encontrar los materiales para la campaña de animación vocacional de 2012 
que, con el lema “Tu vida, tu obra de arte”, se realizará en todas las obras salesianas. Para 
ello, los responsables de la animación vocacional han preparado reuniones de grupo, 
esquemas de oración y celebraciones de la eucaristía, temas de reflexión y artículos en clave 
vocacional, retiros para comunidades religiosas, etc.  

http://www.bufanuvols.net/
http://sersalesiano.com/
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Con esta propuesta, los salesianos en España siguen trabajando por estar presentes en la red 
de forma conjunta, aunando esfuerzos y pensando en los agentes de pastoral y en los 
jóvenes, destinatarios de su labor. 
 

Lluc Torcal: el monjo que pensa en verd 
 

Vol llegar un món millor a les generacions futures 

El pare prior de Poblet ha revolucionat el monestir: hi ha posat plaques fotovoltaiques, ha 
reduït el consum d'aigua i gasoil, ha apostat pels productes orgànics i per un hort ecològic i 
aviat arribaran els molins de vent 

Ara.cat - THAÏS GUTIÉRREZ - Poblet | Actualitzada el 18/01/2012  

Lluc Torcal, pare prior 
de Poblet / MIQUEL 
ANGLARILL  

El pare prior del 
monestir de 
Poblet és un 
científic que vol 
que el món que 
deixem a les 

generacions 
futures no sigui 
igual que el 
nostre, sinó millor. 
La seva lluita 
personal s'ha 
transformat en 
col·lectiva i ha 

convertit el monestir de Poblet en un referent de la sostenibilitat mundial. S'hi estan implantant 
tècniques pioneres de gestió de l'aigua, dels residus i d'aprofitament de l'energia que són el 
model a seguir per desenes de monestirs d'arreu. "Jo tinc un gran interès pel món –diu el pare 
Lluc Torcal, de 40 anys– i sento la necessitat que no només l'he de retornar tal com me l'han 
donat, sinó millor", explica el prior, que és monjo i científic: va estudiar la carrera de física i just 
després, amb 24 anys, va entrar al monestir. 

La seva batalla ecològica, però, va començar una mica més tard, el 2005, després d'una 
estada a Roma, on va anar a estudiar filosofia i teologia. "Va ser en tornar quan vaig 
començar a preocupar-me per aquests temes", explica. "El primer que em va cridar l'atenció 
és que gastàvem molta aigua, exactament, un milió de litres diaris: era una barbaritat", diu, 
sobretot si és té en compte que al monestir hi viuen 35 monjos. Torlan va veure molt clar que 
no podia ser i va encarregar una auditoria de l'aigua en què es va detectar que hi havia un 
problema amb el sobreeixidor. Però no només van solucionar aquesta qüestió sinó que van 
fer una nova xarxa d'aigua potable que circula per tot el monestir gràcies a bombes de pressió 
i permet estalviar molts litres. A més, es va crear una xarxa de rec que s'utilitza per a l'hort i es 
van instal·lar algunes novetats importants: urinaris que funcionen sense aigua, dutxes que no 
fan servir sabó perquè l'aigua surt ionitzada i neteja, pressuritzadors perquè surti menys aigua 
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de les aixetes a la mateixa pressió... "I aquest només és l'apartat de l'aigua", diu Torcal amb 
un somriure. 
 
Menys gasoil i llums fotovoltaics 

Els altres dos grans temes en què està treballant són l'energia i els residus. Pel que fa a 
l'energia, el prior explica que la despesa que el monestir tenia en gasoil era extraordinària. 
"Hem creat una anella de calefacció, ara tot el recinte està comunicat amb tubs subterranis de 
calor i gastem la meitat de gasoil del que gastàvem fa tres anys". Però no s'atura aquí. El seu 
objectiu és abandonar completament el gasoil i instal·lar una calefacció a base de Bio Care, 
un sistema de cremació d'un tipus de carbó que permet després obtenir biocarburant i llençar 
el carbó al camp com a fertilitzant. A més, han instal·lat plaques solars per a l'aigua calenta i 
captadors fotovoltaics a les vinyes i han cobert tot el sostre del Palau de l'Abat amb cintes 
fotovoltaiques que creen una centraleta de producció elèctrica. També han instal·lat llums 
fotovoltaics i ara la gran aposta serà la instal·lació de molins de vent. "N'hem encarregat dels 
que tenen l'eix vertical, que són fàcilment gestionables, i els volem posar dins les torres 
perquè hi ha corrents que es poden aprofitar". Pel que fa als residus, han fet una aposta per 
consumir productes orgànics i després fer-ne compost, "que va molt bé per a la terra", diu. 

Ara fa sis anys que el pare Torcal va començar la seva batalla per la sostenibilitat: avui en dia 
gasten un 10% de l'aigua que consumien llavors, utilitzen la meitat del gasoil i volen 
abandonar-lo totalment. A més, tots els monestirs de la congregació s'han sumat a la seva 
lluita. Per ell, tota aquesta batalla és un procés natural molt lligat a les qüestions que sempre 
l'han interessat: la física, la filosofia i la teologia. "Són àrees que estan profundament 
relacionades entre si i amb l'ecologia", subratlla. "La física és l'aproximació a la naturalesa, 
que no és res més que la creació, és una obra de Déu que té el seu llenguatge i el podem 
entendre a través de l'estudi de les lleis de la física. La filosofia és l'arbre del pensament humà 
i d'alguna manera sempre està parlant de Déu. Això t'obre a la comprensió de la realitat que 
ens envolta, en què la fe és un element primordial. I la teologia parla específicament de Déu, 
de l'home i del món". Per al pare prior intentar ser més sostenible i ser respectuós amb el 
medi ambient és "molt senzill" perquè "és un retorn a les fonts, a les arrels, renunciar a les 
màquines ens permet renunciar a certs mecanismes que no són gaire exemplars". 

Quan li pregunto si mai s'hagués imaginat ser el pare prior de Poblet i convertir-se en una 
referència de l'ecologia em diu que mai. Tot i això, confessa: "Em volia fer monjo de Poblet 
des dels 17 anys, ho tenia claríssim, i ni tant sols havia visitat mai el monestir". De fet, la 
primera vegada que hi va anar, va ser amb 19 anys, per demanar l'ingrés. Els monjos li van dir 
que acabés la carrera i tornés. I així ho va fer. 
 

Casal Loiola 
 

Tallers teoricopràctics d’interioritat | Carmen Jalón en 
col·laboració amb Jesuïtes Educació i la Cova Sant Ignasi - 
Manresa  
Dijous 19 de gener, 23 de febrer, 15 de març, 12 d'abril i 3 de maig de 
19.30 h a 21.00 h 
Aprendre i aprofundir en l'aplicació dels recursos per treballar la 
interioritat a l'escola, a les activitats extraescolars o a la parròquia. 
Visualitzacions i cançons, dinàmiques corporals i jocs, mandales i 
danses contemplatives, relaxació, meditació i silenci, i la consciència 
corporal i els sentits. 
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Com pregar i llegir l'Antic Testament? | Rafa Sivatte, sj (Uca, El Salvador)  
Dijous 26 de gener, 2, 9 i 16 de febrer de 20.00 h a 21.30 h 
Introducció a l'AT contextualitzant, donant una visió general i explicant com es 
van gestar els llibres. Com es va formar el poble de Déu del qual venim, 
l'experiència que va viure i quins paral·lelismes hi trobem. Es donaran eines 
per facilitar la pregària i la lectura. 

 

Què són els Centres d'Internament d'Estrangers i què hi està passant? 
 

La Plataforma d'Entitats Cristianes per la Immigració ha organitzat una taula rodona sobre 
els Centres d’Internament d’Estrangers, en concret, sobre els centres d'Aluche (Madrid) i de la 
Zona Franca (Barcelona). 
Hi participaran: 
· Cristina Manzanedo, advocada de Pueblos Unidos (Madrid), redactora del document 
'Miradas tras las rejas' sobre el CIE d'Aluche. 
· Cristina Fernández, membre de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB 
i coneixedora de la realitat del CIE de la Zona Franca.  
· Moderador: Quim Pons, director de MigraStudium, entitat membre de la Plataforma. 
La Plataforma d'Entitats Cristianes per la Immigració presentarà una declaració sobre els 
CIEs.  

Dia: dimarts, 24 de gener de 2012 
Hora: 19.30 h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona)  

La Plataforma està formada per les següents entitats: ACO, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL 
SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ 
ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I 
CONVIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS (PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE 
CATALUNYA (URC), BAYT-AL-THAQAFA, INICIATIVES SOLIDÀRIES, COMUNITAT DE SANT EGIDI I COMUNITATS DE VIDA CRISTIANA. 

 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
 

  GENER  
23 dl. Reunió mestres de novicis i responsables de formació  

  

    FEBRER 
2 dj. Jornada Mundial Vida Consagrada 

7 dt. Junta Directiva URC 16.00 

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

11 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

27 dl. Reunió de Superiores majors al Monestir benedictines del carrer Anglí (Barcelona) 

 

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 
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