
     

Com revifar la pastoral vocacional? 
 

La 66 assemblea general de l’URC tindrà lloc el 
14 de març, a Barcelona 

El tema de reflexió versa sobre la pastoral 
vocacional.  
 

Més concretament, la ponència dels salesians Pepe 
Alamán i Rafel Gasol tractarà sobre com revifar la 
pastoral vocacional avui a Catalunya. 

El misteri de la crida de Déu es reflecteix en aquest 
quadre del pintor Caravaggio, titulat Vocació de 
Sant Mateu. Li fou encarregat el 1599 per decorar 
la capella Contarelli a l’església romana de Sant 
Lluís dels Francesos, on encara avui es pot veure. 
Un contrast magnífic de llum i d’ombres, de crida i 
de resposta. Com la vida. 

 

“MISSIÓ METRÒPOLIS” 

Una iniciativa per promoure la nova evangelització 
 

Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la creació  (Mc 16,15) 
 
Avui dijous dia 23 de febrer, al migdia, ha tingut lloc, a la Sala de Juntes del Palau Episcopal 
de Barcelona, la conferència de premsa de presentació de la “Missió Metròpolis”, en la qual 
han intervingut el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, el Dr. 
Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i coordinador de la comissió 
organitzadora per a treballar aquesta iniciativa, i Mn. Bruno Bérchez, delegat de pastoral de 
joventut de l’arquebisbat de Barcelona. 
 
El Sr. Cardenal ha començat la seva intervenció explicant l’origen de la “Missió Metròpolis”, 
una nova iniciativa pastoral promoguda pel Pontifici Consell per la Promoció de la Nova 
Evangelització, presidit per l’arquebisbe Rino Fisichella, que es durà a terme, durant aquesta 
Quaresma, a dotze ciutats europees (Barcelona, Budapest, Brussel·les, Dublín, Frankfurt, 
Lisboa, Liverpool, París, Torí, Varsòvia, Viena i Zagreb), i ha detallat les activitats que es 
desenvoluparan a Barcelona, les quals seran comunes a les dotze ciutats europees, 
adaptades a cada situació, sobretot dedicades a la formació, en ordre a promoure la nova 
evangelització, a oferir la fe amb un nou ardor, involucrant les parròquies, les comunitats i les 
institucions de la diòcesi. 

                          Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 
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El Sr. Cardenal ha afegit que en la nova evangelització, que es dóna en països que fa segles 
que han estat evangelitzats, es vol donar importància a la Paraula de Déu, al bisbe diocesà, a 
la Catedral, a la conversió i a l’acció social. Per aquest motiu, la iniciativa de la “Missió 
Metròpolis”, a Barcelona, es concretarà en la lectura pública de diversos fragments de 
l’Evangeli segons sant Marc, per part de disset personalitats de la cultura, dels mitjans i de 

l’esport, intercalada amb intervencions 
musicals, que tindrà lloc el diumenge 4 de 
març, a les 18 h, al Palau de la Música 
Catalana, amb l’assistència de 
representants de les parròquies i realitats 
eclesials de l’arxidiòcesi. A més, s’ha 
publicat l’Evangeli de Marc en deu llengües 
i també una edició catalana i una edició 
castellana (de 10.000 exemplars cada una) 
amb subsidis didàctics, materials 
pedagògics, unitats i preguntes per a la 
reflexió, per tal que es pugui fer arribar a 
persones conegudes que han deixat la 
pràctica religiosa o se senten allunyades 
de l’Església. 
 
Així mateix, es vol posar en relleu que el 
bisbe és en l’Església diocesana el primer 
evangelitzador. Per això, el Sr. Cardenal 
farà una catequesi als catecúmens, una 

altra als joves i una altra a les famílies. La catequesi als catecúmens es farà el dia 26 de 
febrer, a les 17.30 h, a la Catedral de Barcelona; la dels joves, el dia 10 de març, a les 17.30 
h, a la Parròquia de Betlem i la de les famílies, el dia 24 de març, a les 17 h, a la Basílica de la 
Sagrada Família. 
 
El Sr. Cardenal ha afegit que “el missatge de Jesucrist porta a la conversió, a prendre 
consciència dels nostres pecats i celebrar el sagrament de la Reconciliació com a expressió 
de l’amor misericordiós del Senyor”. Per això, es vol potenciar la celebració d’aquest 
sagrament durant la quaresma a la Catedral i arreu. A la Catedral, hi haurà la celebració 
comunitària del sagrament del Perdó, amb la participació de totes les parròquies de 
l’arxiprestat, el 16 de març, a les 19.30 h.  
 
Una altra de les activitats evangelitzadores serà una lectura de fragments del llibre de les 
Confessions de Sant Agustí, dirigida als professors de les universitats que hi ha a l’arxidiòcesi, 
amb introduccions del Dr. David Jou. Aquest acte tindrà lloc el dia 20 de març, a les 19 h, a 
l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. 
 
Per últim, el Sr. Cardenal ha exposat una acció pastoral social que es durà a terme per 
promoure la Nova Evangelització: la presentació i potenciació del projecte d’ajut als Joves a 
l’atur -el 50% de la joventut-, realitzat per Càritas Diocesana. 
 
Per part seva, Mn. Bruno Bérchez ha presentat més concretament la catequesi que es farà 
pels joves, que versarà sobre qui és Jesús, sobre “Jesús i els joves d’avui”, i ha destacat que 
en finalitzar l’acte s’entregarà als joves l’Evangeli de Marc i se’ls proposarà que pensin alguna 
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forma per entregar l’Evangeli a altres joves, per tal que siguin conscients que ells tenen un 
tresor entre mans i el poden transmetre a les seves amistats. 
 
A continuació, el Dr. Armand Puig ha expressat que la “Missió Metròpolis” consisteix en el fet 
de ‘sortir’, anar a trobar persones, sense jutjar ningú, i ‘anunciar’, i ha donat indicacions per a 
la lectura de l’edició de l’Evangeli de Marc, que consta d’una introducció, dotze unitats amb un 
comentari previ i un guió indicatiu amb preguntes per a la reflexió personal o comunitària, del 
qual també es farà un DVD per a persones sordes i invidents. 
 
Finalment, el Sr. Cardenal ha agraït l’assistència als representants dels diferents mitjans de 
comunicació i tot el que faran per poder difondre les activitats de la Missió Metròpolis, i ha 
afegit que els cardenals i arquebisbes avaluaran l’experiència de la "Missió Metròpolis" el 
proper mes de juliol. 

Barcelona, 23 de febrer de 2012 
 

Un símbol de 50 anys de sacerdoci 
 

El passat 23 de desembre, amb motiu 
de la felicitació de Nadal de la cúria 
diocesana al cardenal Lluís Martínez 
Sistach, un company seu del col·legi 
dels Maristes del passeig de Sant 
Joan, el Sr. Miquel Pujol, músic i 
artista plàstic, li oferí una obra seva 
que simbolitza els 50 anys de 
sacerdoci del cardenal arquebisbe. La 
imatge queda inscrita en un violoncel 
amb el llenguatge de dos colors: el 
marró, que ens parla d’equilibri de 
sentiments, de la determinació de ser 

pedres vives de l’Església, i el vermell, que significa la força de l’amor diví, que és l’essència 
del que som com a Església del Senyor. I això es combina amb la música, amb una elegia 
que implica pensament i emoció. 
 

Full dominical, 26 febrer 2012 
 

Dia de la Dona Treballadora: Manifest 2012 
 

El 8 de març és un símbol per a les dones de tot el món. Tot i haver acomplert el primer 
centenari dels tràgics fets que recorden aquest dia, el Dia Internacional de la Dona 
Treballadora continua tenint moltes raons per existir i moltes discriminacions per esborrar 
definitivament, per caminar cap a una societat amb igualtat d’oportunitats. 
 
La situació de la dona treballadora encara és molt lluny de la igualtat d’oportunitats respecte 
als homes. Hi ha moltes precarietats que es fonamenten en un model de societat molt ben 
après i interioritzat, on els homes i les dones tenen uns rols definits, que costen de canviar. La 
situació s’agreuja si som dones i som joves, i també si, a més, som immigrants. 
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Encara trobem molts testimonis de dones que diuen: 
 
Em plantejo si podré formar una família. Penso que és impossible treballar en les condicions 
en què em trobo. S’ha de pensar molt, perquè no tindré gaire temps per dedicar-lo als meus 
fills i filles. Jo li dic a la meva parella que potser quan tornem a Hondures ens ho podrem 
plantejar, o si aconseguís un treball estable aquí, que tal i com estan les coses no crec que 
passi (Jenny, d’Hondures). 
 
Un altre exemple de la situació de la dona treballadora és aquest: 
 
Com a fisioterapeuta, no crec que tingui connotacions especials el fet de ser dona de cara a 
les empreses, però si que en té de cara als pacients. Es pensen que com que sóc una noia (i 
més aviat petita), no seré capaç de sostenir una persona mentre l’estic reeducant a caminar o 
fent pujar i baixar escales, quan trontolla i comença a caure. Però això no és veritat, ja que no 
és per la força bruta que aguantaràs una persona que cau, és per com compenses amb el pes 

del teu cos la caiguda del pacient. Costa explicar-ho als pacients, així que la solució que he 
trobat és ensenyar-los, fent una demostració en viu, que tot i ser dona i “petita” el puc 
aguantar.... (Helena, militant de la JOC). 
Aprofitem l’ocasió per parlar-ne des del que vivim en el nostre entorn. Ens adonem que Déu 
ens ofereix un projecte col·lectiu basat en el reconeixement de cada persona, de cada home i 
de cada dona, cosa que sempre sorprèn. S’estranyen que Jesús parlés amb una dona (Jn 4, 
27). 
Per això posem de manifest el valor de tota persona, especialment de la dona per totes 
aquestes situacions que encara vivim. Cap de nosaltres no pot ser menyspreada, ni pot ser 
tractada socialment com a un objecte de consum o mà d’obra barata. 
 
En, i des dels nostres moviments continuem treballant, transmetent, lluitant i comprometent-
nos a unir els nostres esforços, junt amb tantíssimes persones que defensen la igualtat entre 
els éssers humans i la prioritat de la persona per sobre del capital i del patriarcat. 
Ens comprometem a continuar aquest camí amb la nostra metodologia, partint de la vida, de 
les situacions que estan patint els i les treballadores dels moviments i dels nostres entorns, 
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amb qui compartim la vida i el treball dia a dia. Volem unir els nostres esforços amb totes les 
persones del món que lluiten i treballen en aquest mateix camí dins del món obrer. 
 
Proclamem que: 
 

√ L’atur no ha de castigar més les dones, les oportunitats han de ser iguals per a 
tothom. 

√ Voler fer una família no hauria de representar un impediment laboral o quedar-se 
sense feina. 

√ Hem d’eradicar els prejudicis de la societat sobre allò que una dona pot fer o no pot 
fer. 

√ Les pensions de les dones no les poden deixar en el llindar de la pobresa. 

√ Comunitàriament, hem de conti nuar fent per sortir de l’atur, la marginació, la soledat, 
els maltractaments... 

 
Continuem lluitant, amb el somni que un altre món ja! és possible, que una vida igual per 
tothom i per a nosaltres, les dones, també és possible! 
 
MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: (ACO, GOAC, JOC, 
MIJAC), CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS I DELEGACIONS DE 
PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 

 

Traducirán al árabe las obras de Santa Teresa de Jesús 
 

Reunión de superiores mayores carmelitas en Medio Oriente 

EL CAIRO, jueves 23 febrero 2012 (ZENIT.org).- Aspectos concretos de la realidad del 
Carmelo teresiano en Medio Oriente, el documento del Definitorio General de Ariccia y 
algunas propuestas para el V 
Centenario del nacimiento de 
santa Teresa de Jesús, que se 
celebrará en 2015, centraron 
los temas de trabajo del 
encuentro de superiores 
mayores carmelitas celebrado 
en Egipto. 

El padre Patricio Sciadini, 
delegado general de Egipto; el 
padre Makhoul Fahra, 
provincial del Líbano; y el padre 
Milton Moulthon, delegado general de Israel, se dieron cita en enero en El Cairo para 
participar en la reunión de Superiores Mayores de Medio Oriente, informa el sitio web de la 
curia carmelita. 

Tras presentar algunas realidades concretas y problemáticas que vive el Carmelo teresiano 
en esta región en la que confluyen varias culturas y religiones, los superiores abordaron en 
primer lugar la situación de los candidatos a carmelitas descalzos y la necesidad de prestar 
atención a los procesos de formación inicial, el acompañamiento vocacional y la formación 
académica y cultural de los candidatos. 
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Entre los temas estudiados en el encuentro, los superiores de la región de Oriente Medio 
recopilaron algunas iniciativas y propuestas para la celebración del V Centenario del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús. Entre estas iniciativas se planteó la posibilidad de 
planificar coloquios y congresos en el Centro Carmelita de Espiritualidad del Líbano, así como 
la traducción de las obras completas de santa Teresa de Jesús al árabe. 
 

El tiempo de desierto puede transformarse en un tiempo de gracia 

Audiencia General del papa en el Miércoles de Ceniza 

CIUDAD DEL VATICANO, miércoles 22 febrero 2012 (ZENIT.org).- La Audiencia General de 
este miércoles tuvo lugar a las 10.30 de la mañana, en el Aula Pablo VI, donde Benedicto XVI 
se encontró con grupos de fieles y peregrinos provenientes de Italia y otros países. En su 
discurso, el papa hizo una meditación sobre el significado del tiempo cuaresmal, que empieza 
hoy, Miércoles de Ceniza. Ofrecemos el texto del discurso del papa. 

***** 

Queridos hermanos y hermanas: 

En esta catequesis me gustaría detenerme brevemente sobre el tiempo de Cuaresma, que 
comienza hoy con la liturgia del Miércoles de Ceniza. Es un viaje de cuarenta días que nos 
llevará al Triduo Pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, corazón del 
misterio de nuestra salvación. En los primeros siglos de vida de la Iglesia, este era el 
momento en que los que habían oído y aceptado el mensaje de Cristo empezaban, paso a 
paso, su camino de fe y de conversión para llegar a recibir el sacramento del bautismo. Se 
trataba de un acercamiento al Dios vivo y de una iniciación a la fe que se realizaba 
gradualmente, mediante un cambio interior de parte de los catecúmenos, es decir, de aquellos 
que querían ser cristianos y ser incorporados a Cristo en la Iglesia. 

Posteriormente, también los penitentes, 
y luego todos los fieles, fueron invitados 
a experimentar este camino de 
renovación espiritual, para conformar 
más la propia existencia a la de Cristo. 
La participación de toda la comunidad 
en las diferentes etapas del camino de la 
Cuaresma enfatiza una dimensión 
importante de la espiritualidad cristiana: 
es la redención no de algunos, sino de 
todos, al estar disponible gracias a la 
muerte y resurrección de Cristo. Por lo 
tanto, tanto los que recorrían un viaje de 
fe como catecúmenos para recibir el 
bautismo, como los que se habían 
alejado de Dios y de la comunidad de fe 

y buscaban la reconciliación, o los que vivían su fe en plena comunión con la Iglesia, todos 
juntos sabían que el tiempo antes de la Pascua era un tiempo de metanoia, es decir, de 
cambio interior, de arrepentimiento; tiempo que identifica nuestra vida humana y toda nuestra 
historia como un proceso de conversión que se pone en marcha ahora para encontrar al 
Señor al final de los tiempos. 

Con una expresión que es típica en la liturgia, la Iglesia llama al período en el que hemos 
entrado hoy «Cuaresma», es decir, un tiempo de cuarenta días y, con una clara referencia a 
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la sagrada escritura, nos introduce en un contexto espiritual específico. Cuarenta es, de 
hecho, el número simbólico con el que el Antiguo y el Nuevo Testamento representan los 
aspectos más destacados de la experiencia de fe del Pueblo de Dios. Es una cifra que 
expresa el tiempo de la espera, de la purificación, de la vuelta al Señor, de la conciencia de 
que Dios es fiel a sus promesas. Este número no es un tiempo cronológico exacto, dividido 
por la suma de los días. Más bien indica una perseverancia paciente, una larga prueba, un 
periodo suficiente para ver las obras de Dios, un tiempo en el que es necesario decidirse y 
asumir las propias responsabilidades, sin dilaciones adicionales. Es el tiempo de las 
decisiones maduras. 

El número cuarenta aparece por primera vez en la historia de Noé. Este hombre justo, a 
causa del diluvio, pasa cuarenta días y cuarenta noches en el arca, junto a su familia y a los 
animales que Dios le había dicho que llevara consigo. Y espera por otros cuarenta días, 
después del diluvio, antes de llegar a tierra firme, salvado de la destrucción (cf. Gn. 7,4.12, 
8.6). Después la siguiente etapa: Moisés permanece en el monte Sinaí, en presencia del 
Señor por cuarenta días y cuarenta noches, para acoger la ley. En todo este tiempo ayuna (cf. 
Ex. 24,18). Cuarenta son los años del 
viaje del pueblo judío desde Egipto hasta 
la Tierra Prometida, momento adecuado 
para experimentar la fidelidad de Dios. 
"Acuérdate de todo el camino que el 
Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante 
estos cuarenta años... No se gastó el 
vestido que llevabas ni se hincharon tus 
pies a lo largo de esos cuarenta años", 
dice Moisés en el Deuteronomio al final de 
estos cuarenta años de migración (Dt. 
8,2.4). Los años de la paz, de los que 
goza Israel bajo los jueces, son cuarenta 
(cf. Jc. 3, 11.30), pero, transcurrido este 
tiempo, comienza el olvido de los dones de Dios y el retorno al pecado. El profeta Elías 
emplea cuarenta días para llegar al Horeb, el monte donde encuentra a Dios (cf. 1 Re.19, 8). 
Cuarenta son los días durante los cuales los ciudadanos de Nínive hacen penitencia para 
obtener el perdón de Dios (cf. Gn. 3,4). Cuarenta son también los años del reinado de Saúl 
(Cf. Hechos 13,21), de David (cf. 2 Sam. 5,4-5) y de Salomón (cf. 1 Reyes 11,41), los tres 
primeros reyes de Israel. También los salmos reflexionan sobre el significado bíblico de los 
cuarenta años, como el Salmo 95, del que hemos escuchado un pasaje: "Si quieres escuchar 
su voz hoy mismo!” ¡Oh, si escucharan hoy su voz! No endurezcan su corazón como en 
Meribá, como el día de Massá en el desierto, donde me pusieron a prueba sus padres, me 
tentaron aunque habían visto mi obra. Cuarenta años me asqueó aquella generación, y dije: 
Pueblo son de corazón torcido, que mis caminos no conocen.” (vv. 7c-10).  

En el Nuevo Testamento Jesús, antes de comenzar su vida pública, se retira al desierto 
durante cuarenta días sin comer ni beber (cf. Mt. 4,2): se alimenta de la palabra de Dios, que 
utiliza como un arma para vencer al diablo. Las tentaciones de Jesús recuerdan aquello que el 
pueblo judío afrontó en el desierto, pero que no supo vencer. Cuarenta son los días en que 
Jesús resucitado instruye a los suyos, antes de ascender al cielo y enviar el Espíritu Santo (cf. 
Hch. 1,3). 

Con este recurrente número de cuarenta está descrito un contexto espiritual que se mantiene 
actual y válido, y la Iglesia, precisamente a través del periodo cuaresmal, intenta mantener el 
valor permanente y hacernos actual la eficacia. La liturgia cristiana de la Cuaresma tiene el 
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propósito de facilitar un camino de renovación espiritual, a la luz de esta larga experiencia 
bíblica y, sobre todo, para aprender a imitar a Jesús, que en los cuarenta días pasados en el 
desierto enseñó a vencer la tentación con la Palabra de Dios. Los cuarenta años de la 
peregrinación de Israel en el desierto tienen actitudes y situaciones ambivalentes. Por un lado 
son la temporada del primer amor con Dios y entre Dios y su pueblo, cuando les hablaba al 
corazón, señalándoles siempre el camino a seguir. Dios se había hecho, por así decirlo, casa 
en medio de Israel, lo precedía en una nube o en una columna de fuego, proveía todos los 
días la comida haciendo bajar el maná, y haciendo surgir el  agua de la roca. Por lo tanto, los 
años pasados por Israel en el desierto se pueden ver como el tiempo de la elección especial 
de Dios y de la adhesión a Él por parte del pueblo: el tiempo del primer amor. Por otro lado, la 
Biblia también muestra otra imagen de la peregrinación de Israel en el desierto: es también el 
tiempo de las tentaciones y de los mayores peligros, cuando Israel murmura contra su Dios y 
quisiera regresar al paganismo y se construye sus propios ídolos, porque ve la necesidad de 
adorar a un Dios más cercano y tangible. Es también el tiempo de la rebelión contra el Dios 
grande e invisible. 

Esta ambivalencia, tiempo de la especial cercanía de Dios –tiempo del primer amor–, y tiempo 
de la tentación –la tentación de volver al paganismo–, la reencontramos en modo 
sorprendente en el camino terrenal de Jesús, por supuesto que sin ningún tipo de compromiso 
con el pecado. Después del bautismo de penitencia en el Jordán, en el que asume sobre sí el 
destino del Siervo de Dios que se sacrifica a sí mismo y vive para los demás y se coloca entre 
los pecadores, para tomar sobre sí los pecados del mundo, Jesús va al desierto por cuarenta 
días para estar en unión profunda con el Padre, repitiendo así la historia de Israel, todos 
aquellos ritmos de cuarenta días o años a los que me he referido. Esta dinámica es una 

constante en la vida terrenal de Jesús, que 
busca siempre momentos de soledad para 
orar a su Padre y permanecer en íntima 
soledad con Él, en exclusiva comunión con 
él, y luego volver en medio de la gente. 
Pero en este tiempo de "desierto" y de 
encuentro especial con el Padre, Jesús 
está expuesto al peligro y se ve asaltado 
por la tentación y la seducción del Maligno, 
que le ofrece otro camino mesiánico, lejos 
del plan de Dios, por que pasa a través del 
poder, el éxito, el dominio y no a través de 
la entrega total en la Cruz. Esta es la 
disyuntiva: un poder mesiánico, de éxito, o 
un mesianismo de amor, de don de sí. 

Esta ambivalencia describe también la condición de la Iglesia peregrina en el "desierto" del 
mundo y de la historia. En este "desierto", ciertamente los creyentes tenemos la oportunidad 
de vivir una profunda experiencia de Dios que hace fuerte el espíritu, confirma la fe, nutre la 
esperanza, anima la caridad; una experiencia que nos hace partícipes de la victoria de Cristo 
sobre el pecado y sobre la muerte por el sacrificio de amor en la Cruz. Pero el "desierto" es 
también el aspecto negativo de la realidad que nos rodea: la aridez, la pobreza de palabras de 
vida y de valores, el secularismo y la cultura materialista, que encierran a la persona en el 
horizonte mundano del existir, sustrayéndole toda referencia a la trascendencia. Es este 
también el ambiente en el que el cielo sobre nosotros es oscuro, porque está cubierto por las 
nubes del egoísmo, de la incomprensión y del engaño. A pesar de esto, incluso para la Iglesia 
de hoy, el tiempo del desierto puede transformarse en un tiempo de gracia, porque tenemos la 
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certeza de que, incluso de la roca más dura, Dios puede hacer brotar el agua viva que 
refresca y restaura. 

Queridos hermanos y hermanas, en estos cuarenta días que nos llevarán a la Pascua de 
Resurrección, podemos encontrar un nuevo valor para aceptar con paciencia y con fe cada 
situación de dificultad, de aflicción y de prueba, conscientes de que de las tinieblas el Señor 
hará surgir el día nuevo. Y si hemos sido fieles a Jesús y siguiéndolo por el camino de la cruz, 
el mundo luminoso de Dios, el mundo de la luz, de la verdad y de la alegría se nos devolverá: 
será el nuevo amanecer creado por Dios mismo. ¡Buen camino de Cuaresma a todos! 

Traducción del italiano por José Antonio Varela Vidal 
 

XIV Simposi Claret: «La credibilitat: un repte decisiu per als cristians avui» 
 

Data: dissabte 17 de març de 2012 

Horari: de 9.30h a 18.00h 

Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (Roger 
de Llúria, 5) 
 
No hi ha dubte que la “credibilitat” és la gran prova de foc 
per a qualsevol discurs, institució o creença en la societat 
actual. Depèn en bona part de la “coherència” entre el 
que es proclama i el que es fa, o entre el que es fa i les 
motivacions que hi ha al darrere. Un discurs sobre el 
diàleg i la democràcia es desacredita quan es fa amb 
actituds o maneres dictatorials. Una acció solidària perd 
tota la seva credibilitat quan es demostra que obeeix a 
intencions o motivacions tèrboles. Un discurs contra la 
pobresa dit en el menjador d’un hotel de cinc estrelles es 
desacredita per si mateix. 

Pel que fa al cristianisme, no hi ha dubte que determinades actuacions, declaracions, 
posicionaments o discursos, especialment de persones significatives, li fan perdre molta 
credibilitat, perquè el mostren com poc sensible als problemes reals de la gent, o excloent, o 
enemic del progrés, o només condemnatori. És molt significatiu que, en les enquestes 
d’opinió, quan es pregunta sobre la confiança que mereixen determinades institucions, 
normalment l’Església se situï al capdavall, fins i tot darrere de l’exèrcit. 

Amb tot, és cert que hi ha persones, institucions, projectes, que pel testimoni de coherència, 
de qualitat humana, de compromís amb els més desfavorits, sobretot si aquest testimoniatge 
va acompanyat de missatges d’esperança, de fe, de denúncia o de senzillesa, donen molta 
credibilitat al cristianisme. D’altra banda, no perdem mai de vista que la credibilitat evangèlica 
no passa necessàriament per l’acceptació o l’aplaudiment social. 

En aquest simposi ens volem preguntar: 

- És creïble la fe cristiana, la seva proposta, el seu discurs, les seves institucions? 

- Què fa que sigui més creïble i què li treu credibilitat? 

- La credibilitat cristiana es basa només en els criteris de la societat o són el mateix Evangeli i 
la tradició més genuïna de l’Església els que de forma més radical ens marquen aquests 
criteris? 



 
10 

 

 

Programa 
09.30h. Lliurament del material 
10.00h. Presentació del Simposi 
 
10.15h. Primera ponència a càrrec de Vicenç Villatoro, escriptor, periodista i polític català, 
actualment president de l’Institut Ramon Llull. 
Quin tipus de persones, discursos, institucions resulten creïbles en la nostra societat? 
 

11.15h. Descans 
 

11.45h. Segona ponència a càrrec de Joan Llidó, rector de parròquia, llicenciat en Filosofia 
pura i doctor en Teologia, especialista en diàleg interreligiós i pastoral universtària. 
Què fa que el cristianisme sigui creïble?  
 

12.45h. Diàleg amb els ponents 
 

13:30h. Final – Descans per dinar 
 

16.00h. Taula rodona 
La credibilitat de diversos aspectes del 
cristianisme 

Moderadora: Miriam Díez, doctora en Ciències 
Socials, directora de l’Observatori sobre 
Comunicació, Religió i Cultura de Blanquerna.  

- La credibilitat de la moral cristiana 
M. Pilar Núñez, religiosa de la Companyia de Maria 
(Lestonnac), professora de bioètica de la URL. 

- La credibilitat de les institucions cristianes 
Josep M. Carbonell, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la URL i president 
de la Fundació Joan Maragall. 

- La credibilitat del compromís social 
Teresa Losada, religiosa franciscana Missionera de Maria, doctora en Filolofia Semítica, 
fundadora del centre Bayt-Al-Thaqafa. 

- La credibilitat del cristianisme davant la ciència 
Ramon M. Nogués, sacerdot escolapi, catedràtic d’Antropologia Biològica de la UAB. 
 

17.00h. Breu Descans 
 

17.15h. Diàleg obert 
 

18.00h. Clausura del Simposi 
 

Informació i inscripcions  
Vàlid com a un crèdit de lliure elecció per als estudiants de l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Barcelona. 
La inscripció es considera en ferm quan ha estat confirmada per secretaria i s’ha realitzat el 
corresponent ingrés. 
  

Secretaria 
Roger de Llúria, 5, entresòl · 08010 Barcelona 
Tel. 933 429 079 – Fax 933 425 659 
Horari d’atenció: 
Matins: de 9 a 14 h (de dilluns a divendres) 
Web: www.fundacioclaret.org – E-mail: info@fundacioclaret.org 

http://fundacioclaret.org/
mailto:info@fundacioclaret.org
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L’escola La Salle Horta celebra el Centenari 

 Nota de Premsa - 23 de febrer de 2012  

El dissabte 25 de febrer s’iniciaran els actes de 
celebració amb una Eucaristia i un acte 
acadèmic al centre  
Per celebrar els cent anys de la seva fundació, 
La Salle Horta, Chapí i Hedilla anteriorment, ha 
organitzat diversos actes que durant aquest 
2012 faran còmplices de la celebració a tota la 

comunitat educativa, als exalumnes i també al barri barceloní d’Horta. El proper 
dissabte 25 de febrer al matí, se celebrarà una Eucaristia oficiada pel Sr. Cardenal Lluís 
Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, i a continuació, tindrà lloc l’acte acadèmic 
d’inauguració del centenari, que comptarà amb la presència de la Sra. Irene Rigau, 
Consellera d’Ensenyament; el Gmà. Jesús Miguel Zamora, Visitador Titular de La Salle 
Espanya i Portugal; el Gmà. Josep Guiteras, Provincial de La Salle Catalunya, i el Sr. 
Juan Carlos Martínez de Diago, Director del centre.  

“100 anys amb vosaltres, cent anys creixent junts”. Aquest serà el lema del Centenari de La 
Salle Horta (La Salle Chapí Hedilla, 1912 – 2012), que donarà el tret de sortida als actes de 
celebració el proper dissabte 25 de febrer. Ho farà a partir de les 11:00 en companyia de tota 
la comunitat educativa amb una Eucaristia a la Parròquia de Sant Joan d’Horta. A les 12.30 es 
realitzarà un acte acadèmic que tindrà lloc al gimnàs del centre i que comptarà amb diversos 
parlaments, amb l’actuació de la coral del col·legi i la projecció d’un audiovisual creat per a 
l’ocasió. Finalment, s’oferirà un piscolabis a tots els assistents.  
Aquest serà el primer de tots els actes que des de l’escola s’han programat per a aquest 
2012. Entre d’altres, s’ha previst la realització d’una exposició fotogràfica, un “macromural” i 
una trobada d’exalumnes que es realitzarà a principis del curs vinent. Els propers actes seran 
la Trobada Família-Escola, el proper 10 de març, la presentació del lip-dub, la caminada 
popular i la trobada de l’escola de bàsquet, el cap de setmana.  

La Salle a Horta  

 El passat 8 de gener es van complir els 100 
anys de l’arribada dels Germans de La Salle al 
barri d’Horta de Barcelona. Fou el 1912 quan 
un grup de tres germans van arribar des de 
França amb el projecte d’establir a Horta una 
escola per als infants del barri. Des del 1912 
fins al 1936 els Germans desenvolupen una 
intensa obra social al barri, en col·laboració 
amb la parròquia, a la qual els Germans es 
troben molt vinculats perquè uns quants dels 
seus alumnes procedeixen d’una escola regida 
per la parròquia. En iniciar-se la guerra civil els 

Germans han d’abandonar l’escola, i el Germà Ildefonso Luis és afusellat. Avui ja és 
reconegut com a beat. En acabar la guerra, tornen els Germans, havent de vèncer moltes 
dificultats, i continuen l’obra educativa i social que havien començat en el període anterior. 
L’any 1958 els Germans consideren que han d’ampliar els nivells educatius i adquireixen una 
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finca en l’actual col·legi. Donat el seu caràcter social i les característiques del barri d’aquella 
època, la Institució decideix sol·licitar el permís per impartir els estudis de batxillerat. En la 
dècada que va dels anys setanta als vuitanta, es tanca l’edifici de Chapí i els alumnes es 
traslladen a Hedilla, que queda com a Centre d’educació Primària, ESO i Batxillerats.  

La Salle a Catalunya i al món  

La Salle Catalunya forma part d’una institució mundial dedicada a l’educació, des de fa més 
de tres segles, i és present en 84 països. A casa nostra, treballem en 25 centres educatius, de 
tots els nivells, des de l’Educació Infantil fins a la Universitat. Més de 20.000 alumnes i 1.500 
professors i professores certifiquen que el nostre Projecte Educatiu és sòlid i eficaç per donar 
resposta a les necessitats del món en què vivim. Tota la comunitat educativa (professors, 
professores, germans i personal no docent) treballen per formar ciutadans amb principis i 
valors, crítics, compromesos i capaços de fer front als reptes del món present.  

Més informació: www.lasalle.cat, comunicacio@lasalle.cat i al telèfon 93.418.35.00 
• Correu electrònic del Centenari: centenarihorta@lasalle.cat  
LA SALLE HORTA. Doctor Letamendi, 63. 08031 Barcelona; www.sallehorta.net; 
lasallehorta@lasalle.cat; tel.: 93.427.15.00 Pàg. 2 
  

Teresa Forcades: 

“Si les dones de l’Església volguéssim, això canviaria en 24 hores” 
 

Carles Capdevila – ARA -27 febrer 2012 
 

Fa dies que no tenim notícies seves. 
Quina en prepara?  
Ep! Que jo no en vaig preparar cap! Allò 
de la grip no va ser buscat, sinó fruit d’un 
neguit personal i compartit que va tenir 
una difusió inesperada. El rebombori no 
s’ha acabat, tinc molta demanda d’ajut 
que vull respondre, tant amb particulars 
com amb mitjans, conferències… I 
preparo un llibre sobre la medicalització. 
 
Me’n resumeix la tesi? 

El títol potser acabarà sent La desmedicalització, perquè és possible fer-ho d’una altra 
manera. A l’època moderna medicalitzar era introduir mesures higièniques, cures antibiòtiques 
i, per tant, com més medicalitzada era la societat, més sana. Avui com més medicalitzada 
està una societat més malaltia hi ha, perquè atribuïm una etiqueta diagnòstica a fenòmens de 
la vida quotidiana que anys enrere a ningú se li hauria ocorregut etiquetar com a patologia, 
per exemple la fòbia social, que abans en dèiem ser tímid. A més, se li proposa un tractament 
farmacològic de per vida, perquè com que és un tret caracterològic… 
 
Més exemples.  
El sexe, amb el reduccionisme farmacològic que diu: “Això és un problema mèdic i hi ha una 
píndola que ho pot millorar”. Un altre exemple és el de la mort, que la reduïm a converses del 
tipus: “Que ha passat el metge? Han apujat l’oxigen? Ja li han donat la pastilla?…” I amb això 
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van passant les hores, i no hi ha hagut espai social per abordar la realitat espiritual o humana. 
Un altre cas, la hiperactivitat infantil. Hi ha hagut iniciatives -pagades per les cases que 
patrocinen un medicament- que són les informacions en les quals ens basem per dir que hi ha 
un gran percentatge de nens que tenen aquest problema, i han de comprar tal pastilla. 
 
Potser som nosaltres els que demanem etiquetes, una solució fàcil per a cada cosa.  
I tant. Hi ha uns interessos externs però la consciència humana sempre és més potent, a tu no 
et venen la moto si no et deixes. Però Illich ja va dir que “el sistema mèdic ha esdevingut un 
perill per a la salut” i també que “l’obsessió per la salut ha esdevingut una patologia”. A Jesús 
l’haurien omplert de pastilles avui, perquè no crec que tingués complet benestar social i físic. 
Ningú no deixa -amb raó- que el capellà li digui com ha de viure, i en canvi tu vas al metge i 
allà sembla que et puguin dir el que has de fer i el que no has de fer. Això serà si tu vols. 
 
 No té por de criminalitzar tota una 
indústria que ha salvat moltes vides?  
No pot ser que la salut sigui un negoci, 
en això sóc radical. Evidentment, la 
indústria no és tonta i, si hi ha una 
universitat que està fent una 
investigació que és bona, va allà i li 
compra la patent, però el que ha 
beneficiat la humanitat és el que 
s’estava inventant: que ens vingui una 
indústria i hi faci negoci no ens fa cap 
bé. 
 
Però els investigadors ho fan amb 
l’esperança que els hi compri algú.  
Si ho fan amb aquesta esperança no descobriran mai res de bo. Hi ha una crisi d’innovació 
perquè es fan drogues que són repeticions amb una variació de molècules mínima per poder-
les patentar com a noves. Per innovar de veritat has de tenir un cor i una ment oberts, has de 
ser una mica geni i no pensar en els diners. 
 
Què en pensa, de l’homeopatia?  
L’homeopatia i les medicines alternatives han estat un descobriment per a mi des que sóc al 
monestir. La medicina convencional és molt decebedora per a les malalties cròniques. A més, 
ara sóc acupuntora. A una germana amb artrosi que té 90 anys la pastilla li fa efectes 
secundaris, i amb les agulles el mal li marxa igual. 
 
La indústria farmacèutica no és tan intocable com diuen, vostè l’ha tocada i no li ha 
passat res. O sí?  
Van retirar el finançament d’un congrés en què jo anava a parlar. Si estigués en exercici 
mèdic dintre del sistema sí que m’haurien passat coses. 
 
Quines? 
La promoció i el finançament cada vegada més depenen d’aquestes indústries, tant a la 
Facultat de Medicina com pel que fa a les possibilitats dels parcs biomèdics de recerca, que 
cada vegada més depenen de capital privat. Quan es parla de partenariat públic-privat, si la 
capacitat decisòria és del privat és una estafa a l’erari públic. 
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El que fa la indústria farmacèutica, primer espantar-nos i després vendre’ns la solució, 
no és també el que fa l’Església? 
Sí, i quan ho fa és un abús de poder. La por és el pitjor argument que pots fer servir. Vendre 
un Déu que jutja, que castiga, que t’està vigilant a veure si t’equivoques i que té uns 
representants que et vigilen de més a prop és una perversió que m’indigna més que les 
farmacèutiques. El que m’agrada dels Evangelis és el missatge alliberador, que tu estàs fet a 
imatge de Déu, que Déu és amor i llibertat absoluts i tu ets una concreció de l’amor i la llibertat 
de Déu a l’espai i el temps, ets una peça única i ets estimat des del principi, t’han fet per amor 
i per amor t’esperen, a mi m’encanta això! 
 
Els seus pares no eren creients, oi?  
El meu pare es deia clarament ateu, ara ja no sé si se’n diria, i la mare no es diria atea però 
de l’Església més aviat m’havien ensenyat a sospitar-ne. Jo abans dels 15 no m’ho havia 
plantejat, em van dur a una escola laica i catalana. Més endavant, la meva experiència a 
l’escola Sagrat Cor era crítica perquè les monges ho feien tot en castellà, jo prenia els apunts 
en català i em deien roja… Però allà, en unes convivències en què ens van posar una Bíblia a 
les mans, vaig tenir un impacte molt gran, i vaig enfadar-me: “He perdut 15 anys de la meva 
vida! A mi ningú m’ha explicat això!” 
 
Encara va trigar a fer-se monja. 
Sí, no va ser fins anys més tard, vaig venir al monestir a preparar uns exàmens de medicina i 
va començar aquesta lluita interior, que és una barreja de fascinació i terror: “Això que sento 
és Déu que m’està parlant? Si ho és, és fascinant, i si no ho és potser m’estic tornant boja”. 
 
I veure que l’Església no avança en temes com l’homosexualitat i el paper de la dona…  
Jo sóc fidel al que m’ha semblat que era de Déu i sóc crítica amb la institució. Els monestirs 
són espais de realització femenina independents de la societat patriarcal. És un àmbit de 
dones en què els rols típics de feminitat i masculinitat no poden jugar-hi cap paper. 
 
Però quan veu el Papa a la Sagrada Família i veu aquelles monges allà que fan de 
minyones, o quan vostè no pot oficiar una missa…  
Em situo amb tota la crítica, i amb la consciència que jo no vull esperar que canviïn les coses 
des de dalt. Si les dones de l’Església volguéssim, això canviaria en 24 hores. Només que no 
anéssim a les esglésies, ja cauria tot. I així estem. Jo crec que això no aguanta gaire més. 
 
Deu estar a favor de tots els vels, si vostè en porta.  
El criteri fonamental és: “Això és el que volen les dones o és el que diu algú que han de 
voler?”. Si visc en una societat musulmana en què si no porto vel o burca em cremen o 
fuetegen, doncs això no pot ser. 
 
Llegeix diaris? 
Tinc una malfiança de la independència actual dels mitjans de comunicació. Això de Líbia és 
una vergonya com ha anat. És un assassinat descarat, és una intervenció injustificada i és 
una manera d’anar a fer de salvadors d’un país que provocarà el mateix que a l’Iraq i 
l’Afganistan, que estan molt pitjor ara. És d’escàndol la poca capacitat crítica de la informació 
en política internacional. 
 
És independentista?  
Sí, puc ser independentista perfectament. El que trobo ridícul és que això no es pugui 
plantejar com una opció. L’exercici de la política responsable per mi passa per integrar 



 
15 

 

 

estructures cada vegada més solidàries. Hi ha prou experiència històrica acumulada per saber 
que un govern proper és el que tu pots fer responsabilitzar de manera més directa. I que com 
més amunt vagis, i ara passa a Europa, la burocràcia és complexa i allunyada de la presa de 
decisions. La Trinitat ja ens diu que la diversitat és òptima, que no hi ha una unitat més enllà 
de la diversitat. 
 
Així, l’Església espanyola no ha entès la Santíssima Trinitat?  
No, en absolut. Aquesta idea d’uniformitzar és una idea absolutament contrària al que es 
dedueix de la visió del món cristiana. 
 
Arribarà la independència de Catalunya?  
Si volem, sí. Això és el mateix que les dones a l’Església. Si volem, en 24 hores. I no ho dic de 
broma, jo m’ho crec això, creure-s’ho és fonamental. Si esperes que ells moguin peça, ni en 
24 hores ni en 24.000 anys. 
 
 És optimista malgrat la crisi?  
Estic preocupada. Penso que els nivells de patiment, d’abús, d’injustícia que s’estan donant 
són d’escàndol majúscul i empitjoraran. Hem de fer cas de les reivindicacions més bàsiques 
del moviment dels indignats. 
 
 Amb tanta feina i la seva 
capacitat de lideratge, no se li fa 
estrany estar quieta al monestir? 
La vida monàstica no és una 
república feminista independent on 
no ens importa el que passa. Tenim 
molts lligams, no és un refugi 
emmurallat. 
 
Es veu tota la vida aquí, a Sant 
Benet?  
Si Déu vol. Però si en algun 
moment he de dir alguna cosa que 
pot posar en perill que jo pugui 
continuar aquí, l’he de poder dir. És una exigència que tinc amb mi mateixa, la coherència i la 
fidelitat a la veritat. Aquí he trobat la meva llar i puc créixer i ser jo mateixa, però haig de ser 
capaç de posar-ho en joc. El cristià s’ha de mirar en Jesús, i a Jesús les coses no li van anar 
gaire bé. Sé que em poden passar coses que no espero. 

 

Les publicacions claretianes d’arreu del món s’uneixen sota el nom de 
«Claret Publishing Group» 

 

Barcelona, 22 de febrer del 2012. Fruit d’una trobada 
internacional de les editorials claretianes es fa realitat el 
«Claret Publishing Group». Aquest nou grup editorial és 
el resultat de les ganes d’avançar i donar un pas ferm cap 
endavant per a mostrar al món una imatge de grup i una 
presència internacional comuna. 
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El naixement de «Claret Publishing Group» dotarà, sens dubte, d'una major força i identitat 
als segells editorials claretians, alhora que serà un estímul per a seguir avançant en la 
col·laboració i en la creació de projectes comuns al servei de la congregació, de l'Església i de 
l’evangelització. 
 

Aquest nou segell editorial implica la projecció d’una mateixa imatge per a totes les 
publicacions, que les identificarà com a grup, i permetrà també al conjunt d’editorials, tenir una 
presència destacada a les grans fires del llibre internacionals. Aquest fet fins ara era més 
dificultós, degut a la distància que en moltes ocasions hi havia entre l’editorial i la ciutat on es 
duia a terme la Trobada. 
 

Sens dubte una de les grans apostes de futur per a totes elles és l’augment de la seva 
presència a Internet i l’ús de les noves tecnologies com a nou suport editorial. Actualment, 
algunes de les publicacions claretianes més rellevants ja es poden trobar en format digital.  
 

Una altra de les finalitats del «Claret Publishing Group» és la creació de vincles entre les 
diferents editorials per trobar sinergies comunes que permetin oferir respostes també 
conjuntes dins l’àmbit internacional. 
 

El logotip que podeu veure adjunt amb el contingut d’aquesta notícia és el logotip oficial del 
grup i ja el trobareu inclòs en algunes publicacions que s’han anat editant des del mes de 
gener. 
 

Aquest logotip es farà servir a la contracoberta, a la portadella i també constarà el nom del 
grup a la pàgina de crèdits com a «Grup Internacional d’Editors Claretians». 
 

En aquests moments les ciutats que compten amb una editorial i que formen part del grup 
són: Barcelona (Catalunya - Espanya), Buenos Aires (Argentina), Macau (Xina), Madrid 
(Espanya), Manila (Filipines), São Paulo (Brasil), i probablement en breu s’hi incorporaran 
també Bangalore (Índia) i Chennai (Índia).  
 

En paraules del Sr. Marcel·lí López, cap de l’Editorial Claret de Barcelona: «Aquest nou 
grup editorial permetrà visualitzar internacionalment la gran tasca editorial que duu a terme la 
congregació, la missió evangelitzadora i de transmissió de valors en la nostra societat. La 
presència arreu del món i la gran quantitat de llengües en les quals publiquem ens fan ser un 
clar referent. El fet d’haver creat aquest grup ens donarà una gran força en el panorama 
editorial mundial i en el servei a la nostra església». 

 

Travessant les incerteses 
 

 

 
Potser des dels inicis de la transició política, a finals dels anys 70 del segle passat, no havíem 
viscut uns temps tan plens d’incerteses en el món educatiu. No és una experiència fàcil fer 
camí en un context tan incert, però ens cal aprendre’n. Els estoics poden ser uns bons 
mestres. No preocupar-se per allò que està fora del nostre abast i concentrar-nos en allò 
de què som responsables. Potser com a cristians la modernitat ens ha fet perdre aquelles 
notes de providencialisme que hauríem de saber mantenir. Amb realisme i sense que 
esdevingui cap coartada per defugir responsabilitats. La quaresma ens pot ajudar també en 
aquesta conversió.  
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Ara que s’apropa l’inici de la preinscripció i que és moment de portes obertes a les escoles, 
mirem endins i preguntem-nos què podem fer per millorar el que som i el que oferim, 
oblidant per uns dies les angoixes administratives i econòmiques.  
Sempre hi ha possibilitats de créixer i de millorar. Podem explorar nous camins, cosa que 
des de l’Escola Cristiana mirem d’estimular al màxim amb iniciatives com el seminari que 
aquest dimecres oferim sobre l’escola com a motor social i com a element dinamitzador d’un 
entorn determinat. Ho som prou? En traiem totes les possibilitats? 
 

EL CIELO ABIERTO 

La història de monsenyor Romero, el bisbe que no va voler callar 
 

  
 
 
 
Presenta un documental d’Everardo González 
Mèxic (2010). 100 minuts. VO en castellà 
 

Primer va ser la paraula, després la bala assassina i, a 
continuació, el silenci. El cielo abierto és la història de 
monsenyor Óscar Arnulfo Romero, la veu dels sense veu 
a El Salvador, el capellà revolucionari que va ser 
assassinat el 24 de març de 1980. Les seves homilies, 
retransmeses per ràdio a tot el país, eren una crida 
constant contra la violència i la violació dels drets humans 
que tenien lloc al seu país. 
La història d’un crim llargament anunciat, fet premonitori 
d’una guerra civil que duraria més de 10 anys i crit 
d’atenció a la resta del món cap a les injustícies patides 
per un poble amenaçat per la pobresa i les desaparicions 
de familiars. 
Més informació a www.eldocumentaldelmes.com 

 
PASSIS A CATALUNYA 
 
BARCELONA 
CINEMES RENOIR FLORIDABLANCA 
Dijous 1 de març a les 20.15h - Reservar invitació a info@eldocumentaldelmes.com 
CINEMES MÉLIÈS Dijous 1 de març a les 20.30h 
CINEMES ALEXANDRA Dijous 1 de març a les 22.15 h - A partir del 2 de març, consultar 
sala 
CENTRE PARROQUIAL DE SARRIÀ - Dilluns 5 i diumenge 25 de març a les 20.30h 
BIBLIOTECA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE – AGUSTÍ CENTELLES - Dimarts 20 de març, a 
les 19.00 h 
BIBLIOTECA VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA - Dimarts 27 de març, a les 19.00h 
AMPOSTA - EL CASAL - Divendres 2 de març, a les 21.30 h 
ARENYS DE MUNT CENTRE MORAL Dissabte 3 de març, a les 22.00 h Diumenge 4 de 
març, a les 19.30 h 
BANYOLES ATENEU BAR - Dijous 1 de març, a les 22 h  
GIRONA MUSEU DEL CINEMA Dijous 1 de març, a les 20.30 h  

http://www.eldocumentaldelmes.com/
mailto:info@eldocumentaldelmes.com
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CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA  Dijous 8 de març, a les 20.00 h 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT AUDITORI BARRADAS Dimecres 7 de març, a les 19h 
BIBLIOTECA TECLA SALA Dijous 29 de març, a les 19h  
LLORENÇ DEL PENEDÈS EL CENTRE Diumenge 4 de març, a les 19.00 h 
MANRESA AUDITORI FUNDACIÓ CAIXA MANRESA Dijous 8 de març, a les 20.00 h 
MOLINS DE REI JOVENTUT CATÒLICA Divendres 2 de març, a les 22.00 h  
SANT CUGAT DEL VALLÈS CASA DE CULTURA Dimecres 14 de març, a les 20.00 h  
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA Dilluns 26 de març, a les 19.00 h 
SANT FELIU DE LLOBREGAT CINEBAIX Dissabte 3 i diumenge 4 de març, a les 19.00 h 
TARRAGONA  CX AUDITORI TARRAGONA Dijous 22 de març, a les 19.00 h 
TERRASSA CLUB CATALUNYA – FILMOTECA Dimecres 14 de març, a les 22.00 h 
VILANOVA I LA GELTRÚ NEÀPOLIS Dijous 1 de març, a les 20.00 h 

 

Justino Martínez: “M’embolcalles amb cants d’alliberament” 
 

 
 

Col·legi Major Lestonnac: 50 anys amb la joventut universitària  
 

Des de l’inici d’aquest curs estem recordant i celebrant un 
esdeveniment important: els 50 anys del Col·legi Major 
Lestonnac! 

Des d’ aquell llunyà  12 d’ abril de 1962, moltes generacions d’ 
universitàries han passat per aquesta casa: hi van estudiar, van 
aconseguir arribar  a les seves metes professionals, van fer grans 
amistats, es van obrir a un món ric en possibilitats, van madurar i 
van aprendre a ser persones coherents, responsables, solidàries i  
creients. 

No és motiu suficient per trobar-nos, reconéixer-nos de nou, 
compartir moments de vida i  celebrar-ho i agrair juntes tot el 
viscut?   

Per això hem organitzat tres trobades: 
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12 d’ abril, dijous, celebració més familiar amb el personal del centre i religioses de la 
Companyia de Maria. 

14 d’abril, dissabte, celebració amb les universitàries actuals, amb les seves famílies i amics. 

5 de maig, dissabte, celebració amb les antigues alumnes, personal que ha passat pel centre, 
institucions, CCMM i RRUU de Barcelona i de la Companyia de Maria i amics.  

Totes les persones que heu tingut relació directa amb el Col·legi Major rebreu invitació  
personal i detallada. 
 

La Cova de Manresa 
 

1. EL MES D’EXERCICIS 
 
Experiència completa dels Exercicis tal com la proposa Sant Ignasi. Molt de silenci i pregària, 
jornada relaxada, entrevista diària amb l’acompanyant que personalitza l’experiència segons 
les necessitats de cadascú. 
 
01-30 juliol - Francesc Riera, sj. 
01-30 agost - Carles Marcet, sj. 
01-30 setembre - Josep Sugrañes, sj. 
01-30 novembre - Josep M. Bullich, sj. 

 
 
2. VUIT O CINC DIES D’EXERCICIS  
 
Moment de renovació espiritual. D’aturada enmig del brogit diari. En tots els grups s’ofereix 
acompanyament personal.  
 
 
2.1. CINC DIES 

abril 
30 març - 4 abril - Pere Borràs, sj. i equip (personalitzats, col·laboració amb Casal Loiola) 
 
agost 
20-26 - Victòria Hernández (amb exercicis de Dansa Contemplativa; en castellà) 
25-31 - Josep L. Iriberri, sj. (amb l’ajuda de l’Enneagrama) 
 
setembre 
07 (10 h) - 11 (vespre) - Josep M. Bullich, sj. 

 
 
2.2. VUIT DIES 

juliol  
01-10 - Jaime Roig del Campo, sj.  
11-20 - Josep Rambla, sj.  
21-30 - Josep Giménez, sj.  
 
agost 
01-10 - Gabriel Villanova, sj. 
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11-20 - Jordi Font, Lluís Muñoz, sj., M. T. Valls, rjm. (personalitzats) 
11-20 - José I. González Faus, sj.  
21-30 - David Guindulain, sj. i equip (opció a personalitzats) 
 
setembre 
01-10 - Oriol Tuñí, sj. (l’evangeli és Jesús) 
11-20 - Francesc Roma, sj. (amb l’ajuda de peces musicals) 
21-30 - Avelino Fernádez, sj. 

 
 
2.3 EXERCICIS DE CONTEMPLACIÓ 
 
Es proposa un camí d'oració basat en la quietud postural, la respiració i la repetició d'una 
invocació o mantra mitjançant una successió pautada de meditacions en comú. La dieta és 
vegetariana. 
 
Xavier Melloni, sj. 
 
1-10 juliol: (iniciació) / 11-20: (aprofundiment) 
21-30: (iniciació) / 1-10 d'agost: (aprofundiment) 

 
 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
recepcio@covamanresa.cat / www.covamanresa.cat / 93 872 04 22 / Cova St. Ignasi / 

08241 Manresa 

 

Què ens estem perdent si deixem de contemplar? 
 

 "Un home es va asseure en una estació de metro a 
Washington DC i va començar a tocar el violí, era 
un fred matí de gener. Va interpretar sis peces de 
Bach durant uns 45 minuts. En aquest temps, com 
que era hora punta, es calcula que 1.100 persones 
van passar per l’estació, la majoria de camí cap a la 
feina. 

Van passar tres minuts i un home de mitjana edat 
es va adonar que hi havia un... músic tocant. Va 
disminuir el pas i es va aturar uns segons, després 
es va afanyar per complir amb el seu horari. 

Un minut més tard, el violinista va rebre el seu 
primer dòlar de propina: una donar va deixar-li 

diners a la capsa i sense aturar-se va continuar caminant. 

Uns minuts més tard, algú es va recolzar a la paret per escoltar-lo, però l’home va mirar el seu 
rellotge i va començar a caminar de nou. Era evident que feia tard per anar a treballar. 

El qui va parar més atenció va ser un nen de 3 anys. La seva mare el feia continuar endavant, 
però el nen es va aturar a mirar el violinista. Per últim, la mare l’empeny més fort i el nen 
continua caminan, girant-se a mirar tota l’estona. Aquesta acció la van repetir altres nens i 
nenes. Tots els pares, sense excepció, els van forçar a seguir endavant. 

mailto:recepcio@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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En els 45 minuts que el músic va tocar, només 6 persones es van aturar i van romandre-hi 
una estona. Uns 20 li van donar diners, però van continuar caminant, al seu ritme normal. Va 
recaptar $ 32. Quan va acabar de tocar i es va fer el silenci, ningú es va donar compte. Ningú 
va aplaudir ni va haver-hi cap reconeixement. 

Ningú ho sabia, però el violinista era Joshua Bell, 
un dels músics amb més talent del món. Havia 
interpretat una de les peces més complexes que 
mai s’havien escrit, en un violín per valor de 3,5 
milions de dòlars. 

Dos dies abans de la seva forma de tocar al 
metro, Joshua Bell va vendre totes les entrades 
en un teatre a Boston, on els seients van tenir 
una mitjana de $ 100. 

Aquesta és una història real. Joshua Bell tocant 
d’incògnit a l’estació de metro va ser organizat 
pel diario The Washington Post com a part d’un experimento social sobre la percepció, el gust 
i les prioritats de la gent. Les línies generals van ser les següents: en un entorn comú a una 
hora inapropiada: Percebem la bellesa? Ens parem a apreciar-la? Reconeixem el talent en un 
context inesperat? 

Una de les possibles conclusions d’aquesta experiència podria ser: 

Si no tenim un moment per aturar-nos i escoltar un dels millors músics del món tocant la millor 
música que mai s’ha escrit, ¿quantes coses més ens estem perdent? 

Josh Nonnenmocher 
 

Gabriel, un joven monje con IVA 
 

Dom, 26/02/2012  

(CR) Jóvenes con IVA es un 
proyecto del Centro de Estudios 
Jordi Pujol que quiere mostrar que 
en los diferentes ámbitos del país 
hay futuro y jóvenes anónimos con 
IVA: Ideas, Valores y Actitudes. 
Cada mes se presenta uno de estos 
jóvenes. 

Este mes el joven destacado es un 
monje de Montserrat. Gabriel Soler 
rubricó hace dos años su 

compromiso definitivo con la comunidad de monjes benedictinos de Montserrat. Ahora tiene 
treinta y un años y ya hace ocho que vive en el monasterio de Montserrat. Colabora en las 
Jornadas de Cultura Humanista, hace traducciones para la revista de teología Studia 
Monástica y trabaja en la sección de Arqueología Bíblica del Museo de Montserrat, así como 
en la Pastoral del Santuario. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UAB y actualmente 
está terminando los estudios de Filosofía y Teología. 

http://www.jordipujol.cat/ca/projectes/joves_amb_iva
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Exercicis Espirituals – Estiu 2012 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 

L’URC organitza, en col·laboració amb el Monestir de Montserrat i amb la Cova de Manresa, 
tres tandes d’exercicis espirituals oberts a les religioses i religiosos que, en un clima 
intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, d’un temps de silenci i d’un temps de 
pau en uns dies de l’estiu. Heus ací tres opcions: 
 

EE1 
Dates: 16 a 22 de juliol de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: “Aprendre a pregar amb el Nou Testament” 
Inici: matí del dia 16 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 22 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

EE2 
Dates diverses 

 VUIT DIES COMPLETS A LA COVA DE SANT IGNASI DE 
MANRESA EXERCICIS ESPIRITUALS 
juliol 

11-20.- Josep Rambla, sj.  
21-30.- Josep Giménez, sj.  

agost 
01-10.- Gabriel Villanova, sj. (castellà) 

setembre 
01-10.- Oriol Tuñí, sj. (l’evangeli és Jesús; en castellà) 
11-20.- Francesc Roma, sj. (amb l’ajuda de peces musicals) 

Comencen el dia assenyalat amb el sopar, i acaben després de 
l’esmorzar  
Preu 275 € 
Inscripció directa a la Cova de Manresa 
Cova de St. Ignasi - Camí de la Cova, s/n -08241 Manresa 
93 872 04 22 - recepcio@covamanresa.cat - www.covamanresa.cat 

 

EE3 
Dates: 13 a 19 d’agost de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan Mª Mayol, monjo de Montserrat 
Tema: “L’Evangeli segons sant Marc, relectura des del seu relat 
de Pasqua” 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 
 
 
 

mailto:recepcio@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 

(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. La inscripció als exercicis a Manresa es fa 
directament. 

3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La 
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia 
sol·licitud de plaça. 

4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
5. 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 EE1 
(Montserrat, 16-22 juliol) o EE3 (Montserrat, 13-19 d’agost) 

Organitza: URC-CEVRE 

 

Neix la Unió Girona Maristes Vedruna 
 

EL PUNT AVUI - 27/02/12  
Els nens i nenes reunits a les escales de la 
Catedral de Girona. Foto: LLUÍS SERRAT. 

Uns 400 nens i nenes de les escoles Maristes i 
Vedruna es van reunir ahir al migdia a les 
escales de la catedral de Girona per participar a 
la presentació oficial d'Unió Girona Maristes 
Vedruna, entitat esportiva sense ànim de lucre 
que engloba equips de futbol i bàsquet des de 
l'etapa secundària fins a categories sèniors. 
 

 

“Respira”, el programa de Barcelona TV sobre psicologia positiva, 
presenta aquest diumenge: “Joves religiosos” 

 

Aquesta setmana parlarem d’alguns dels joves –que són pocs– que encara avui segueixen 
sentint l’anomenada “crida de Déu”. Per què opten per aquesta vida? És un error prendre 
una decisió tan determinant quan encara un no és prou madur? O és que, justament, els que 
es llencen a la vida religiosa han madurat més aviat de l’habitual?  
 

Sergi Sicília té 26 anys. Als 20 va ingressar al Seminari Conciliar de Barcelona. Té clar que 
és jove. Té clar que no és fàcil. Però se sent segur de la decisió presa, i no creu que estigui 
perdent la seva joventut. Ell necessitava donar sentit a la seva vida, tot i que també somiava 
amb casar-se i ser pare. Deú l’ha salvat, assegura.  
 

Merche Mañeru no té tan clar que sigui del tot adequat prendre aquesta decisió quan un és 
molt jove, però també pensa que depèn del que viu cadascú i de la maduresa que el 
conforma. Ella tenia 28 anys quan va decidir entregar-se a Déu. Abans, va viure com 
qualsevol de nosaltres: tenia una feina, tenia amics, vivia solia, entrava i sortia quan volia... 

mailto:urc.info@gmail.com
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Però necessitava un compromís més gran a la seva vida. I Déu li ha donat això. Ella s’ha pres 
el seu temps i, ara, se sent feliç. 
 

També parlarem amb Manuel Villegas, psicòleg, qui assegura que 
la vivència dels joves entorn la vida consagrada ha variat amb el 
temps. Han passat de buscar benefici i prestigi social a cercar una 
vida entregada als altres. 
 

I com cada setmana, Begoña Odriozola ens fa partícips de les 
seves reflexions. Com són aquests joves religiosos? Quin paper 
juga l’espiritualitat a la vida dels joves d’avui dia? 
 

A més, donem suggeriments per inspirar-nos a través de pel·lícules, 
llibres i altres mitjans. 
 

Respira! és un programa de Barcelona Televisió dirigit i presentat 
per Lluís Reales 

Emissió:       diumenge     4 de març a les 22.00 h 
Redifusió:     dilluns          5 de març a les 05.45 h 
                    dimecres      7 de març a les 01.55 h 
            dissabte     10 de març  a les 18.20 h  
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
  

    MARÇ 

6 dt. Junta Directiva URC 10.00 

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

14 dc. 66 Assemblea general de l'URC 

24 ds. Formació inicial: Trobada de Quaresma 

28 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 
 

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.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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