
    
 
 

  
 

TOT PER MARIA A MAJOR GLÒRIA DE DÉU 

L’amor de Déu ens impulsa a caminar. 

Tinc el gust de comunicar-vos que, com a Congregació 
Religiosa, hem celebrat el nostre XVII Capítol general a 
València, amb el lema “Arrelades en Crist creixem en 

Fraternitat infonent Esperança”. Durant el seu transcurs hem revisat la nostra vida en tots 
els aspectes a la llum de l’Evangeli, 
buscant ser fidels al carisma llegat 
per la nostra Fundadora, la beata 
Juana María Condesa Lluch. 

En el desenvolupament del Capítol 
ha estat reelegida Superiora general 
de la nostra Congregació la Gna. 
María Mato Carreira, per al període 
2012-2018. 

 

 
 

 
El dijous dia 19 d'abril, a le s 19.30 h, es presentà el llibre Monjas, escrit per Laia de 
Ahumada, un llibre de converses amb vint religioses amb pròleg de Carme Riera. Va 
ser a la Casa del Llibre de la Rambla de Catalunya, 37 (Barcelona). 
 

L'acte fou presentat per Ignasi Moreta, doctor en Humanitats i editor de Fragmenta, i hi van 
intervenir Laia de Ahumada, doctora en Filologia catalana i 
autora del llibre, Carme Riera, doctora en Filologia 
hispànica i autora del pròleg de llibre, que ho féu des d'un 
vídeo, i Lluís Serra, secretari general de la Unió de 
Religiosos de Catalunya. Clogué l'acte Xavier Puigdollers, 
director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya. Monjas fou escrit inicialment en català l'any 
2008. Aquesta edició, que incorpora el pròleg de Carme 
Riera, ha estat traduïda per Julia Argemí i es publica a la 
col·lecció Fragmentos, que aplega els llibres 
de Fragmenta publicats en castellà. 

Barcelona, 10 de maig de 2012                                                                        ANY V. núm.      

Esclaves de Maria Immaculada: 
reelecció de la Gna. María Mato Carreira com a superiora general 

Laia de Ahumada va presentar Monjas a Barcelona 

http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/47465
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/4078
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/4078
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/4078
http://www.casadellibro.com/nosotros/tienda/rambla-catalunya-37/35
http://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=206224593012555916563.0004a982717865b6bdaf0&ie=UTF8&ll=41.390107,2.164988&spn=0.000463,0.000845&t=m&z=19&vpsrc=6&iwloc=0004a9827264e2c3c6e63&f=d&daddr=Casa+del+libro+%4041.389811,2.16502
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/7400
http://www.fragmenta.cat/
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/4078
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/4078
http://www.catalunyareligio.cat/blocs/22449/hemeroteca
http://www.urc.cat/urc/
http://www.urc.cat/urc/
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11010
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/47465
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/4078
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/4078
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/autors/8917
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos
http://www.fragmenta.cat/
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L'acte fou organitzat conjuntament per la Casa del Llibre i Fragmenta Editorial i comptà amb 
la col·laboració de la Unió de Religiosos de Catalunya i la Direcció General d'Afers 
Religiosos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervenció de Laia de Ahumada 
 
El llibre que avui presentem no és un assaig sobre les monges, sinó un llibre amb vint 
autobiografies escrites al dictat.  

És un espai obert perquè elles mateixes s’expressin i ens expliquin amb total llibertat quina és 
la seva experiència vital, una experiència assentada en el desig de viure l’absolut d’una forma 
totalitzadora. I això que ens expliquen justifica la intenció d’aquest llibre, i de l’autora: mostrar 
la plenitud que viuen unes dones que, al llarg de la història, han suscitat sentiments tan 
contraposats: han estat venerades i menyspreades, respectades i ofeses, beatificades i 
objecte de mofa; per això no és d’estranyar que la paraula «monja» sovint ens serveixi per 
designar persones pusil·lànimes i de poc interès. 

La història de les monges és una part de la història de les dones, malgrat que sovint se’ns ha 
fet creure que, com els àngels, no tenien sexe. I, si les dones segueixen sent les germanes 
petites de la humanitat, encara ho són més en el si de les religions, on formen una majoria 
silenciosa i silenciada.  

Quan el llibre va sortir publicat en català hi va haver un rebombori mediàtic que no s’esperava 
d’un tema com aquest, però que d’altra banda és comprensible, perquè trenca la imatge 
estereotipada que es té de les monges i obre una finestra a un món desconegut —i no exempt 

d’un cert morbo— per als 
entrevistadors de premsa, ràdio i 
televisió. També hi va ajudar el to 
i el llenguatge del llibre, pensats 
per a un públic ampli —no 
únicament religiós—, amb la 
intenció de posar a l’abast 
experiències vitals en què 
qualsevol pogués emmirallar-s’hi.  

Així, la gent em preguntava, 
sorpresa, com podia existir tanta 
riquesa de vida ocultada, com és 
que no s’havia sentit a dir res 
d’aquelles dones, com és que no 
havien parlat abans. La resposta 
és evident: mai abans no havien 

parlat perquè mai, abans, ningú no s’havia pres la molèstia de preguntar-los res, ja que 
sempre s’havia considerat que les dones, en aquest cas monges, no tenien res a dir; i, a força 
de repetir-ho, elles també s’ho havien cregut. 

Aquesta idea la recull en el s. XVII l’agustinià Antoni Marqués, quan aconsella, en el seu 
Tratado contra el afeite y mundo mujeril, condemnar les monges a l’oblit: «El concepto que de 
las monjas se ha de tener es a semejanza del que tenemos de las almas del purgatorio, saber 
que las hay, no verlas y rogar por ellas».  

Les monges, des dels inicis de la vida religiosa, han estat sotmeses a l’autoritat masculina, 
però, sense fer soroll, han aconseguit fer creure als homes que aquests les governaven 
mentre elles feien allò que creien que havien de fer; i l’autoritat ha fet els ulls grossos amb una 
condició: que no traspassés els murs de la clausura, que ningú no se n’assabentés, que no hi 
hagués escàndols ni xafarderies, que no estiguessin en boca de ningú, que el seu honor i el 

http://www.casadellibro.com/nosotros/tienda/rambla-catalunya-37/35
http://www.fragmenta.cat/
http://www.urc.cat/urc/
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.00971aa23f92ec3f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=1930e2cc04d9d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1930e2cc04d9d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.00971aa23f92ec3f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=1930e2cc04d9d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1930e2cc04d9d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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de l’autoritat eclesial quedés preservat, intacte. El silenci a canvi d’una certa autonomia. Una 
tàcita proposta que les ha fet surar fins als nostres dies.  

Donar veu a les religioses, obrir un espai perquè parlin, no és res de nou, però sí que ho és el 
fet que hagi estat una dona, en aquest cas jo mateixa, qui ho hagi fet, ja que obrir un espai 
perquè les dones parlin sempre ha estat una prerrogativa masculina; voler escoltar les 
monges ha estat una necessitat dels homes que s’ha anat repetint al llarg de la història de 
forma intermitent, sobretot quan la saturació teològica ha obert una escletxa a la mística, a 
l’experiència, que va de bracet del femení.  

El franciscà Lamberto de Ratisbona, al s. XIII, es pregunta: «¿Com és possible que una dona 
sigui capaç de percebre de Déu alguna cosa que els homes savis no? La dona està 
preparada per a entendre perquè es receptiva per naturalesa i, en ser receptora, és dolça i, en 
ser dolça, és capaç de percebre la dolcesa de la unió».  

No entraré en el tema de la mística i del femení, que ens portaria per altres camins; tan sols 
m’interessa ressaltar, del franciscà, la pregunta que es fa: «¿Com és possible?», perquè 
manifesta una necessitat i demana una resposta que només poden donar, en aquell moment, 
unes dones religioses: monges, beates o beguines.   

Aquesta necessitat la trobem en els segles XII i XIII, i d’ella sorgeix, com un doll, tota la 
riquesa de les místiques del Rhin, que s’escampa per altres llocs d’Europa.  

La tornem a trobar, en els s. XVI i XVII, a la Península Ibèrica, abans i després del Concili de 
Trento (1545-1563), quan Felip II lluita per convertir l’Església espanyola en campiona del 
catolicisme i en glòria de la monarquia, en un intent desesperat per salvar del naufragi l’imperi 
espanyol.  

És aleshores quan proliferen en els monestirs els Llibres de la Vida o Autobiografies per 
obediència —segons el model de Teresa de Jesús; i també les biografies femenines, escrites 
pels seus confessors— o pels 
biògrafs de l’orde.  

Es tracta de narracions de vida     
—autògrafes o dictades— fetes 
des de la perspectiva de la 
intervenció divina i dels favors 
rebuts, a través de visions i 
revelacions divines.  

Tot plegat no queda tan lluny del 
que jo he volgut fer en aquest 
llibre, perquè el meu objectiu no 
era que les monges em 
responguessin preguntes tòpiques 
sobre l’Església i la dona, la 
castedat o l’obediència, sinó que 
m’expliquessin la vida des d’aquesta perspectiva de la presència de Déu en la seva 
existència, que em parlessin del seu desig d’Absolut, potser per intentar entendre aquest 
afany secular, en totes les religions, de considerar una única via per viure’l, manifestada en 
forma de renúncia i d’ascesi, com si l’abandó del món fos l’únic camí cap a la totalitat.  

A diferència dels confessors antics, jo no els vaig preguntar pels pecats, sinó per allò que 
donava sentit a la seva vida, que estava amagat en el seu desig profund, i per això em vaig 
convertir en confident d’una certesa: la que tenien de sentir-se «en companyia» al llarg d’un 
camí vital que, per a la majoria, neix abans del Concili Vaticà II (1962-1965) i segueix viu 
encara.  
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És evident que existeixen diferències importants entre els escrits del s. XVII i el que avui 
presentem, una d’elles, la llibertat d’expressió. He parlat «d’autobiografies per obediència» 
perquè eren els confessors els qui manaven a les monges que escrivissin, ja que era 
impensable que ho fessin per decisió pròpia. L’objectiu de l’obligació era poder disposar d’una 
prova sobre l’heretgia o l’ortodòxia de l’autora. Si no la superava, era silenciada; si la 
superava, era utilitzada amb finalitats propagandístiques per enaltir l’Església, l’orde i la 
comunitat a la qual pertanyia, ja que la fama de santedat afavoria les vocacions i els donatius.  

Ens podem imaginar com se sentien aquestes dones mentre escrivien el seu viure, amb 
l’angúnia de saber que podien estar dictant la pròpia sentència de mort, pensant que els seus 
escrits podien arribar a mà dels inquisidors. Escriure amb aquesta espasa de Dàmocles 
suspesa damunt del cap les obligava a refugiar-se en esquemes repetitius, en un dir per dir, i 
les feia ser poc espontànies; però no totes, ja que algunes amagaven, entre línies, el seu ser; i 
d’altres, l’expressaven tal com raja, sense por a la mort, potser perquè no dir és també una 
forma de morir.  

Algunes d’aquestes dones que no es van saber cenyir al discurs dogmàtic van ser 
condemnades per heretges.  

Ara vivim uns altres temps, i malgrat que les dones a l’Església segueixen sent ciutadanes de 
segona categoria, les monges entrevistades no han tingut cap por de mostrar públicament la 
seva vida i el seu pensament, i puc assegurar que totes han parlat amb una llibertat absoluta 
—alguna d’elles em va confessar que mai abans no havia explicat a ningú alguns detalls.  

Aquest llibre —si no en la forma, sí en el fons— es troba inserit en una tradició que ve de 
lluny. L’escriptura és una eina d’expressió intrínsecament privada que han fet servir les 
religioses per expressar-se, malgrat que no sabessin si mai serien llegides. 

A diferència de l’àmbit privat, la cel·la conventual ha estat un lloc privilegiat per a l’escriptura 
femenina perquè ha estat reconegut com a creador de cultura, si més no, d’una cultura 
religiosa institucionalitzada, i encara que ha estat difícil traspassar els murs del monestir, 
algunes vegades s’ha aconseguit, i aleshores aquestes dones han parlat sense embuts, fins 
que a força de dir veritats han estat de nou silenciades.  

Les veus de les monges d’aquest llibre han aconseguit novament traspassar els murs de 
silenci que, en aquest cas, els havien imposat la indiferència i l’oblit, actituds de vegades més 
devastadores que l’autoritat o el poder.  

Confiem que les seves veus no siguin mai silenciades.  
 

Intervenció de Lluís Serra 
 

Després d’unes reflexions inicials sobre el 
llibre, el títol i l’espai eclesial de la vida 
religiosa a l’Església, Lluís Serra, com a 
secretari general de l’URC, va llegir l’article 
que quatre anys abans, setembre 2008, havia 
escrit i publicat sobre l’original en català. Una 
forma de contrastar anys després la vigència 
d’unes valoracions molt favorables a aquesta 
obra. 
 

Laia de Ahumada (Barcelona, 1957) ha escrit 
un llibre titulat Monges i editat per Fragmenta 
Editorial, que recull entrevistes a 20 religioses 

a partir d’una única pregunta: «Quin és el teu desig més profund?» Estirant aquest fil inicial, 
Laia aconsegueix treure l’entrellat d’unes biografies, la lectura de les quals és impactant. No 
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em vaig llegir el llibre de manera lineal. Vaig començar per les monges que coneixia 
personalment i vaig acabar llegint totes les altres. A mesura que avançava en la lectura, 
queien els tòpics i els estereotips, que són nombrosos pel fet de ser dones, cristianes i 
religioses, i s’obria la visió d’una maduresa humana i espiritual realment impressionant. Com 
qualsevol selecció, és discutible la reducció a només 20 o la seva procedència institucional. 
Però no val la pena perdre el temps en aquest debat, que considero estèril. El ventall d’edats 
oscil·la entre 42 anys, la més jove, fins als 81 de la més gran del grup. La mitjana de totes 20 
és de 66 anys i cinc mesos. 

Admiro la llibertat personal de la seva vida i les seves respostes. 
L’edat i la maduresa són determinants. Mostren de quina manera 
la fe esperona l’existència, i les impulsa a la valentia i a les 
opcions d’avantguarda. No hi ha actituds apocades tot i que, com 
qualsevol persona, experimenten qualsevol sentiment propi del 
repertori del cor humà: por, dubte, enamorament, abandonament, 
alegria... La història de la seva vocació té elements bastant 
comuns, com un entorn familiar i religiós, unes vivències 
d’adolescència, un rebuig inicial de ser monges, com si es tractés 
de l’última de les opcions. Altres elements són diferencials, 
perquè, com escriu santa Teresa de Jesús: «Per molts camins ens 
mena el Senyor.» Cal ressaltar que la guspira vocacional sorgeix, 
sovint, en els primers anys d’adolescència. Potser la pastoral s’ho 
hauria de replantejar per no descuidar unes franges d’edat que 
poden ser ignorades. 

N’admiro la femineïtat, com a autèntica font de riquesa, malgrat 
que han hagut de lluitar per no veure’s engolides per les circumstàncies històriques d’un 
patriarcat imperant, tant en la societat com en l’Església. Amb la seva vida i les seves 
respostes, demostren que ser monja no implica abdicar de cap manera de la dignitat personal 
ni de les característiques de gènere. Encara més, que ha estat una opció d’autorealització a la 
vegada que de feina pel Regne. Sé que no sempre és o ha estat així. En qualsevol col·lectiu 
hi ha llums i ombres, i en el seu també. Però el seguiment de Jesús no va mai en detriment de 
la persona. Si fos així, es demostraria que es tracta d’un peatge cultural antievangèlic o d’una 
manera equivocada d’entendre la vocació. 

N’admiro la valentia de trobar presències inèdites en llocs 
de frontera. Lluny dels nius segurs o de les moquetes del 
poder, es fonen amb els pobres i marginats per fer-los 
arribar el missatge amorós, pastat en la fe i en la seva 
identificació amb l’evangeli. Moltes vegades, opten per 
decisions agosarades després d’un llarg discerniment. No 
hi ha improvisació ni superficialitat, sinó enteniment i diàleg. 
Quan del fons del seu cor sorgeix una crida, no hi ha 
manera de silenciar-la. 

Ara que els cristians estem mig acomplexats pel fet de ser-
ne, en un entorn real i mediàtic no sempre fàcil, fins i tot moltes vegades combatiu, em sento 
orgullós de pertànyer a l’Església perquè, en el seu si, cristal·litzen vides com aquestes de 
gran densitat. Sé que hi ha ombres, foscor i, fins i tot, pecat, però sentir el batec d’aquestes 20 
religioses, i de moltes més que es podrien afegir en futurs llibres, em lliura dels tòpics per 
endinsar-me en el misteri amorós de l’acció de Déu. L’espiritualitat d’arrel femenina constitueix 
una riquesa, de la qual, erròniament, hem prescindit massa temps. És hora de reparar aquest 
oblit. 
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Hnas. Franciscanas de los Sagrados Corazones 

               Superiora General 

                  Antequera 

 
 

El passat 6 de maig, el cardenal Martínez Sistach, 
presidí una celebració de l’Eucaristia a la catedral amb 
motiu d’acomplir-se els 125 anys de l’arribada de les 
Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors a 
Catalunya. Al presbiteri, com mostra la foto, hi havia 
una imatge de la beata mare Carmen del Niño Jesús, 
nascuda a Antequera i fundadora de la congregació 
que, en vida, visità Catalunya i obrí les primeres cases 
per a infants malalts i necessitats. 

Actualment, la congregació té sis cases a la nostra 
arxidiòcesi: Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada, a 
Tiana; col·legis Sagrat Cor de Jesús i Sant Josep, a Mataró; guarderia Bressol del Nen Jesús; 
i residència de la Tercera Edat Sant Josep, a Barcelona; i també a Barcelona, l’obra 
beneficosocial del Nen Déu, dedicada a l’atenció a persones amb discapacitats, que també 
inclou uns consultoris mèdics. Aquesta obra fou visitada per Benet XVI el 7 de novembre de 
2010, amb motiu de la dedicació de la basílica de la Sagrada Família. 

Text que la germana María Inmaculada Ríos Domínguez, superiora general, va llegir al final 
de l’Eucaristía, celebrada a la catedral de Barcelona i presidida pel cardenal Lluís Martínez 
Sistach. El P. Màxim Múñoz, president de l’URC, en fou concelebrant. 
 
Barcelona, 6 de mayo 2012 
 
HOY ES UN DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS. 

 

Con la Eucaristía hemos dado gracias al Señor, 
que inspiró a la Beata Madre Carmen del Niño 
Jesús la fundación del Instituto en 1884 y quiso 
que, tres años más tarde,  en 1887, estableciera en 
Cataluña la primera Comunidad de Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones.   

Le agradezco, Sr. Cardenal, que se haya unido a 
nuestro júbilo presidiendo la Celebración 
Eucarística. En Su Eminencia damos las gracias a 
tantos Pastores y buenos Sacerdotes, -desde D. 
Jaime Llopart  y el Obispo Dr. D. Jaime Catalá que 
bendijeron los primeros pasos de la Congregación 

en Tiana-, a todos los que hasta hoy han ayudado y alentado con su acción y sus consejos la 
vida espiritual de las Hermanas y la fiel trayectoria cristiana de las Obras en estos 125 años. 

Gracias a la generosidad de personas como D.ª Concepción Ventós, D. Pío Mir, D.ª Francisca 
Cañadó ya en tiempos de Madre Carmen; y a D.ª Edith Llauradó, entre las que vinieron 

Germanes Franciscanes del Sagrat Cor 
125 anys de presència a Catalunya 
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después. Todas ellas han sido instrumentos dóciles de la Divina Providencia, que movió sus 
corazones de forma tal, que pusieron su acción y sus bienes al servicio de la caridad. Gracias 
a tantos doctores que han venido ofreciendo su saber y competencia profesional sin escatimar 
el tiempo o la dedicación. Con su ayuda y con las personas e instituciones promovidas o 
sostenidas por ellos, ha sido posible la colaboración de 
las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones en Cataluña y su entrega, durante 125 años, 
a niños y familias necesitadas, formación de obreras, 
atención a enfermos y ancianos, educación de la 
infancia y juventud. 

Gracias a Madre Carmen y a las Hermanas que, con la 
fe puesta en Dios y en la empresa que Él les confiaba, 
vinieron a estas tierras, desconocidas para ellas y 
lejanas de Antequera, a comenzar una sencilla y 
generosa siembra de Paz y Bien con alma franciscana. 
Y a tantas Hermanas como han entregado su vida en este siglo y cuarto, a veces con 
bastantes dificultades y contratiempos, manteniendo la antorcha que encendió el infinito Amor 
de Dios, en Tiana, aquel 18 de marzo de 1887. 

Gracias a todos ustedes; con el afecto que nos acompañaron hace cinco años en Antequera 
para celebrar la Beatificación de Madre Carmen, nos acompañan en esta mañana de mayo 
aquí en la catedral de Barcelona para agradecer al Señor los 125 años de la Congregación en 
Cataluña. 

Que Santa María, Madre de la Merced, y de Montserrat, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia 
y nuestra Madre querida, custodie y acompañe nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor 
para que seamos, como Ella, dóciles a la voluntad de Dios en el tiempo, la tierra y la misión 
que Él nos confía para extender su redención. 
 
 
 

 

CICLE DE CONFERÈNCIES “EL CONCILI VATICÀ II, 50 
ANYS DESPRÉS”. Taula rodona sobre “El Concili Vaticà II, 
avui” 
Organitza: Fundació Joan Maragall 
Dies: dimarts i dijous, del 12 d’abril al 10 de maig 
Hi participaran: Josep Escós, Lluís Foix, Teresa Forcades i 
Joan Rigol 

Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, c. Valldonzella, 12, Barcelona 
Hora: de 19 a 21 h 
Més informació i inscripcions: tel. 934 880 888; www.fundaciojoanmaragall.org 
 

 

 

COMUNICAT DE LA PLATAFORMA D’ENTITATS CRISTIANES AMB ELS IMMIGRANTS 
ENTORN DE L’ELIMINACIÓ DEL DRET A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A LES PERSONES 
ESTRANGERES SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA 
 
Amb relació al Decret Llei 16/2012 del Govern espanyol amb el qual s’introdueixen diferents 
modificacions legislatives en l’assistència pública sanitària, la Plataforma d’Entitats Cristianes 
amb els immigrants vol fer públiques les seves consideracions al respecte: 

Comunicat de la Plataforma d’Entitats Cristianes 

El Concili Vaticà II, avui 
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1. L’esmentat Decret Llei, entre moltes altres mesures que no són objecte de la nostra 
atenció aquí, elimina del dret a l’assistència sanitària a les persones estrangeres sense 
autorització de residència a l’Estat espanyol, un dret reconegut fins ara per la Llei 
d’Estrangeria. L’assistència ja només es mantindrà en els casos d’urgència per accident o 
malaltia greu fins a l’alta mèdica, dones embarassades i menors de 18 anys. 

2. Des del nostre punt de vista, aquesta mesura, de dubtosa constitucionalitat, representa 
una greu i inacceptable involució en matèria de drets humans, en restringir greument el dret a 
la protecció de la salut i a l’assistència mèdica de les persones afectades, reconegut en l’art. 
25.1 de la Declaració Universal del Drets Humans, posant també en perill el seu dret a la vida 
i menyspreant la seva dignitat humana. Alhora, comportarà un factor d’inseguretat i exclusió 
social per a aquests col·lectius, fet que s’afegeix a la creixent precarietat que ja pateixen, 
enviant un missatge populista i molt perillós d’estigmatització dels estrangers. 

3. Al nostre parer, aquesta mesura no es pot justificar per la intenció de reduir el dèficit 
públic, atès que l’estalvi econòmic que representa en el conjunt del pressupost sanitari és 
mínim. Al contrari, és més que probable que, en molts casos, el fet de no prestar l’assistència 
mèdica oportuna generarà posteriorment un cost econòmic superior, quan moltes patologies 
acabin derivant en malaltia greu. A més a més, això pot contribuir a col·lapsar els serveis 
d’urgències. Tampoc no es pot justificar pel fet que existeixin casos de frau en la utilització 
dels serveis de salut per part d’algunes 
persones estrangeres (“turisme sanitari”). En 
tot cas, calen mesures per evitar o reduir el 
frau que es pugui produir, en comptes 
d’eliminar l’assistència de forma generalitzada 
a tot un col·lectiu. 

4. Des del nostre punt de vista, aquesta 
mesura s’integra en una tendència 
preocupant de polítiques que, en l’actual 
context de crisi econòmica, perjudiquen 
especialment els col·lectius socials més 
vulnerables i que debiliten greument l’Estat 
del benestar o Estat social.  Aquesta forma d’Estat és una conquesta irrenunciable de justícia 
social, que Europa hauria de mantenir i reivindicar com a model de referència global. 

5. Per tot això, instem el Govern espanyol a rectificar aquesta mesura i a continuar oferint 
assistència mèdica a tota persona que ho necessiti. Com recorda contínuament l’Església, 
“qualsevol emigrant és una persona humana que, com a tal, té drets fonamentals inalienables 
que han de ser respectats per tots en qualsevol situació” (Benet XVI, Caritas in Veritate, 65). 
Comprenem l’exigència de reduir el dèficit públic, però entenem que existeixen altres 
polítiques que poden obtenir els mateixos resultats sense posar en perill prestacions tan 
essencials com són l’educació bàsica i l’atenció sanitària universals i gratuïtes. La reducció del 
dèficit es pot aconseguir amb la racionalització de la despesa pública en diferents aspectes: la 
disminució de l’enorme despesa militar espanyola; la lluita més activa contra totes les formes 
de corrupció, d’abús dels serveis públics i de frau fiscal; la millora en la gestió i l’ús més 
responsable dels serveis públics; i un repartiment més equitatiu de les càrregues públiques en 
funció dels nivells de renda, entre d’altres.  

Barcelona, 3 de maig de 2012 

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, FUNDACIÓ LA SALUT ALTA I COMUNITATS DE VIDA CRISTIANA. 
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El P. Abat de Montserrat i la presidenta del 
Parlament de Catalunya han presidit la diada 
literària montserratina, celebrada al Palau Moja de 
Barcelona 

 

Jaume Cabré, Lluís Calvo, Alba Dedeu, Esteve Soler, Blai Mateu i Roger Friedlein, 
guardonats amb els Premis Crítica Serra d’Or 2012 

 
El P. Josep Massot i Muntaner ha destacat “el prestigi dels premis més antics del país, 
malgrat no tenir dotació econòmica”, i que “demostren la vitalitat de la nostra cultura” 

 
Barcelona, 4 de maig de 2012. Jaume Cabré ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra 
d’Or 2012 de Novel·la per l’obra Jo confesso. Lluís Calvo s’ha endut el de Poesia per 
Estiula, Alba Dedeu el de Narració per Gats al parc, Montserrat Corretger el d’Estudis 
Literaris per Domènec Guansé, crític literari i novel·lista: entre l’exili i el retorn, i Helena Vidal 
el de Traducció per Armènia en prosa i en vers, d’Óssip Mandelstam. Aquests són els cinc 
guardonats de la categoria de Literatura i Assaig. 

Dins l’apartat de Recerca, el Premi Crítica Serra d’Or 2012 de Recerca (Humanitats) ha estat 
per a l’obra Diccionari de la Traducció Catalana, de Montserrat Bacardí i Pilar Godayol; el 
de Recerca (Altres Ciències) per a Agricultura ecològica i sostenibilitat, coordinat per 
Ariadna Benet i Mònico; mentre que el de Catalanística és per a Roger Friedlein, per El 
diàleg en Ramon Llull: l’expressió literària com a estratègia apologètica. 

Els premiats en la categoria de 
Teatre han estat per a Esteve 
Soler, que s’endú el de Teatre 
al text de teatre català donat a 
conèixer per l’estrena o l’edició 
de Contra la democràcia; Blai 
Mateu, el de Teatre a 
l’espectacle teatral per “Ï”; i 
Antoni Ramon Graells, el de 
Teatre a l’aportació més 
interessant per l’Observatori de 
Teatres en Risc. 

Finalment, els guanyadors en la 
categoria Literatura infantil i 

juvenil han recaigut en la Col·lecció Ballmanetes de Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, que s’emporta l’Infantil. Dolors Garcia i Cornellà ha estat premiada amb el 
Juvenil (Creació) per S’acosta un front fred que deixarà neu a cotes baixes. I Josep Amirall 
ha aconseguit el Juvenil (Coneixements) per Castells, tocant el cel amb la mà. 

Aquest migdia s’ha celebrat al Palau Moja de Barcelona la 46a edició dels Premis Crítica 
Serra d’Or 2012, que ha estat presidida pel P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, i a la qual 
també ha assistit la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert. Les obres 
premiades corresponen a les més destacades de les publicades l’any 2011, i sense que 
s’hagin presentat a concurs. Cal recordar que els Premis Crítica Serra d’Or no tenen dotació 
econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el lliurament 

Premis “Serra d’Or” 2012 
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d’una serreta d’or, de solapa, que representa la distinció, a càrrec del director de Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat (PAMSA), i de la revista Serra d’Or, P. Josep Massot i Muntaner. 

El P. Josep Massot, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2012, ha destacat precisament “el 
prestigi d’aquests Premis Crítica Serra d’Or, malgrat no tenir dotació econòmica”, i que 
“continuen essent els més antics del país”, la qual cosa “demostra la vitalitat de la nostra 
cultura, tot i les dificultats i els problemes que ens sotraguegen per totes bandes”. 

Els jurats de les quatre categories 
El jurat de l’apartat de Literatura i Assaig ha estat format per Sebastià Alzamora, Àlex Broch, 
Lluïsa Julià, Marta Nadal i Vinyet Panyella. El de l’apartat de Recerca l’han compost: Jaume 
Aulet, Manuel Castellet, Joan B. Culla, Manuel Jorba i Santiago Riera i Tuèbols. Joan-Anton 
Benach, Àlex Broch, Francesc Massip, Juan Carlos Olivares i Núria Santamaria han constituït 
el jurat de Teatre. Mentre que el de Literatura infantil i juvenil, també per encàrrec de Serra 
d’Or, l’han format Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria Ventura. 

Serra d’Or, al servei de 
la vida cultural dels 
Països Catalans 
La revista Serra d’Or es 
va crear l’any 1955 com a 
circular dels treballadors 
de Montserrat i la seva 
publicació va anar en 
paral·lel a Germinabit, 
iniciada el 1949. La 
primera tenia per 
consiliari el P. Miquel 
Estradé, i la segona el 
també monjo de 
Montserrat P. Jordi Pinell. 
L’any 1959, les dues 
publicacions es van 
fusionar i van donar com 
a fruit Serra d’Or. Segona època, una revista de contingut cultural ampli, íntegrament 
redactada en català, on es van aplegar tots aquells intel·lectuals que, amb la voluntat clara de 
refer el país i amb una gran dosi de voluntarisme, veien Serra d’Or com l’única tribuna 
possible des d’on es podia dir i fer alguna cosa per al conjunt dels Països Catalans. 

La diversitat ideològica de tots aquells que hi van col·laborar no va ser, en cap cas, un 
impediment per a tirar endavant la publicació; ben al contrari: Serra d’Or es va convertir en 
una plataforma única on les diverses veus tenien cabuda i on la voluntat de plurarisme de la 
revista es va fer palesa de seguida; oferia als lectors un seguit d’aportacions obertes a la 
cultura europea, innovadores, que sempre van tenir per objectiu la reconstrucció de la cultura 
catalana des del rigor, intentant fer una labor de suplència enmig del desert absolut d’aquells 
anys de postguerra. 

Un cop passats més de 50 anys, es pot dir que la revista ha estat, i és, una eina insubstituïble 
per a entendre la vida cultural dels Països Catalans. S’ha anat adequant als nous temps, 
sempre obeint aquell principi primer de contribuir al desenvolupament de la nostra cultura i la 
nostra societat i d’incidir-hi positivament, creant debat, suscitant idees. En els darrers anys, 
Serra d’Or ha pres una nova empenta, visible en la puntualitat d’aparició, en la renovació dels 
col·laboradors i en l’edició dels temes; tot plegat en fa la revista més atraient en el seu gènere 
d’arreu dels Països Catalans. 
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Josep Maria Soler. Premis “Serra d’Or” 2012. 
 

M. H. Presidenta del Parlament, Autoritats, Senyores i Senyors: 

Enguany hem canviat el format de la concessió dels premis “Crítica Serra d’Or”. Hem canviat 
el format, però l’esperit és el mateix. Una trobada entorn de la nostra revista “Serra d’Or” per 
fer públics els guardons atorgats a les obres i els autors que els jurats de les diverses 
especialitats han considerat millors. Felicitats a tots els premiats! 

Aquesta trobada anual ens permet d’alguna manera prendre el pols a la cultura catalana, 
sobretot en l’àmbit de les publicacions. I cada any ens permet de constatar la vitalitat i la 
creativitat que té la nostra cultura, així com la incorporació periòdica de noves generacions. 
Ens n’hem d’alegrar, perquè es tracta d’una realitat ben viva i molt plural. I, a més, amb una 

capacitat de relació transversal que fan bé a 
la cultura i al País. Però, malauradament, 
aquesta darrers anys hem hagut d’anar 
constatant les dificultats creixents que troba 
l’activitat editorial a causa de la crisi 
econòmica amb les retallades que implica. I 
encara no se’n veu el final. 

Aquests darrers anys hem hagut de d’anar 
constatant, també, les dificultats que la 
nostra llengua i la nostra cultura van trobant 
d’una manera creixent. Des de la sentència 
sobre l’Estatut i les conseqüències que ha 
tingut i que pot continuar tenint, fins a la 

situació de la llengua en alguns territoris del nostre àmbit lingüístic i fins a les barreres 
posades als mitjans de comunicació audiovisuals que emeten des de Catalunya. També hem 
de constatar la disminució creixent de les humanitats en l’àmbit universitari, amb les 
conseqüències que això té en l’àmbit de la cultura. 

Davant d’aquest panorama, que manifesta d’alguna manera el panorama general del País, 
cada vegada se sent més la demanda de veus que infonguin esperança. No és fàcil de fer-ho 
quan no es poden oferir dades concretes de millora, perquè encara sembla que no hem 
arribat ben bé a tocar fons. De tota manera, constatem que la unitat en la defensa de la 
cultura i de la llengua ha estat clau en els moments de més dificultats, per no parlar dels 
moments passats de d’opressió cultural i lingüística. Hi ha hagut en la història èpoques molt 
més pitjors que l’actual. Per tant hem de continuar treballant, i fer-ho units en allò que és 
fonamental per a la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre País, amb la complicitat positiva 
de la societat civil i el suport de les institucions públiques. Tal com diu la saviesa popular, és la 
unió que fa la força. I, a nivell d’unir-nos, hi podem fer més. Molta gent de Catalunya espera 
que hi fem més, també a nivell de crear consensos, com més majoritaris millor, a nivell dels 
qui tenen la responsabilitat de gestionar la cosa pública. Potser en el moment actual, el 
missatge d’esperança que podríem donar a la societat fóra el del consens majoritari i del 
treballar plegats en les qüestions fonamentals per al País, per la nostra cultura i per la nostra 
llengua. 

L’acte que estem celebrant és ja un motiu de joia i d’esperança enmig de les dificultats. Joia 
per constatar la vitalitat i la capacitat creativa de la nostra cultura i de la nostra llengua. I 
esperança perquè ens hem aplegat persones i representats d’institucions diverses amb el 
desig de dialogar i de construir sinergies de present i de futur. 

Enguany, en aquest acte, hi ha un altre fet important que hem de festejar: la concessió del 
premi d’Honor de les lletres catalanes al P. Josep Massot i Muntaner, director de “Serra d’Or” i 
de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i ànima des de fa molts anys de l’acte que 
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estem celebrant. Aquesta concessió coincideix amb els seus 70 anys de vida i amb els 40 de 
direcció de les nostres Publicacions. En la seva discreció, el P. Josep Massot sol dir que el 
premi li ha estat atorgat a ell perquè cal fer-ho a una persona concreta, però que en darrer 
terme el premi va adreçat a tota l’activitat del Monestir de Montserrat a favor de la llengua y la 
cultura catalanes. Sigui com sigui, cal dir que sense el treball abnegat i pacient del P. Josep 
Massot l’activitat cultural de Montserrat fóra menys rica en força aspectes i l’activitat editorial 
probablement seria molt més limitada. 

En complir els 70 anys d’edat i els 40 de direcció de l’editorial montserratina, el personal de 
Publicacions i els seus germans monjos li hem volgut oferir un volum amb la seva bibliografia, 
compilada per Josep Moran i amb un pròleg d’August Bover; ho hem treballat secretament 
amb il·lusió i hem aconseguit que el P. Massot, malgrat la seva perspicàcia, no se n’ha 
assabentat fins ara. A més dels auguris i de l’agraïment adreçats a ell, ens ha semblat que 
seria un instrument útil per als investigadors i estudiosos de les disciplines que el P. Josep 
Massot ha tractat en els seus múltiples escrits. 

Aquesta bibliografia, però, no és un terme, sinó un elenc obert a nous títols i a noves 
investigacions i publicacions, perquè, per dir-ho amb les paraules bíbliques del llibre del 
Cohèlet, desitgem que pugui continuar “escrivint amb exactitud paraules verídiques” (Coh 12, 
10). 

Enhorabona P. Josep! I moltes gràcies a tots vostès per la seva atenció! 

+ Josep M. Soler, Abat de Montserrat 

 

 
 

 
 

Dissabte 5 de maig i sota el títol Treball d’equip. Joc d’emocions 
 
Docents i personal d'administració de les 19 institucions educatives de l’Escola Pia de 
Catalunya, acompanyats pel secretari general, Joan Vila, i el Provincial, Jaume 
Pallarolas, van participar en aquesta trobada de formació i germanor, que celebren des 
de fa 24 anys en una ciutat diferent del territori. 
 
La Jornada durà tot el matí i es va inaugurar amb la benvinguda de Cristina Roca,  directora 
de l'Escola Pia de Terrassa, que acollia la jornada. A continuació, el secretari general de les 
Institucions Educatives de l'Escola Pia de Catalunya, Joan Vila, va dirigir-se als presents, 
assenyalant “la importància de 
l'educació per fer millor la societat i 
sortir de la crisi que vivim en aquests 
moments”. Va assegurar que “el que 
cohesiona les persones i les il·lusiona 
és tenir projectes en comú” i que “ens 
hem d'esforçar per ser capdavanters 
per tenir la satisfacció que fem la feina 
ben feta i que la fem al servei del 
nostre país”. Va voler recordar que el 
proper curs l'Escola Pia posa en 
marxa una nova escola a Salt, malgrat 
la situació actual, “perquè volem donar 
servei als llocs de frontera”. 
 

Més de 500 professors de l’Escola Pia de Catalunya van participar en la 
Jornada Pedagògica 2012 a Terrassa 



13 

 

El Provincial Jaume Pallarolas va iniciar la seva xerrada reconeixent que “em captiva 
l'emocionant que pot ser parlar del treball en equip per encarar el present i futur” i va dir que, 
en els temps que vivim, “temps d'ensulsiada econòmica, tenim el país com el tenim i hem 
d'actuar. No perdem buscant culpables: ens trobem en situació d'alarma i se'ns demana que 
fem de mestres, d'educadors, amb els recursos dels quals ara i aquí diposem. Mirem el que 
tenim ara i a partir de l'ara, avancem. No en tenim més. Ens invoquen la nostra ètica 
professional, la nostra vocació, la nostra missió. Ens han retallat i ens poden retallar més. 
Però el que no ens poden retallar és la nostra vocació d'educadors”.   
 

Va recordar que “hem de revitalitzar la figura, el 
rol, l'autoestima social de l'educador” i va 
afirmar que “només si l'educació sobresurt i 
emergeix la nostra societat sortirà de 
l'ensulsiada”.  Per aconseguir-ho,  va assegurar 
que “a més del nostre ser educadors comptem 
amb molts recursos. En vull destacar tres: el 
conjunt investigació, desenvolupament, 
educació, innovació i emprenedoria; el treball 
en xarxa (que vol dir ajudant i demanant ajuda) 
i la pregària, tenint en compte que pregar no vol 

dir resar. Com ens diu Jesús a l'Evangeli: “Demaneu i se us donarà; cerqueu, i trobareu; 
truqueu, i us obriran; perquè el qui demana, rep; el qui cerca, troba, i a qui truca, li obren”. 
 
Els ponents 

Enguany, els ponents que els van acompanyar en aquesta jornada van ser  Valentí Giró –
consultor i professor d’ESADE- i Jordi Garriga –mestre, pedagog i consultor-, que abordaran 
el tema del treball d'equip des de diferents perspectives. 

Valentí Giró és llicenciat en Ciències Empresarials i membre d'Axialent, una consultora 
internacional que ajuda les organitzacions a alinear la cultura amb la seva estratègia de 
negoci. El 2004 va participar en l'expedició catalana al majestuós K2 (8.611 m) per la seva via 
més difícil, la Magic Line, una gesta de l'alpinisme modern.   

Va aprofitar aquesta fita, que va marcar un abans i un després en la seva vida, per explicar la 
importància del treball en equip i el joc de les emocions. Va assegurar que “importa el camí, 
no només el cim. Importa el com, de quina manera, amb quina companyia” encetem un 
projecte, sigui esportiu o educatiu, “per a nosaltres, fer el cim és obrir la via”. I és important 
fer-ho amb “responsabilitat, honestetat i competència”. “Per què estic aquí, on estic? Si el 
perquè és sòlid, s'aguanten el fred i les temperatures baixes”. En situacions complicades, cal 
preguntar-se “què podem controlar? Podem controlar com responem amb els nostres valors 
en situacions difícils”. 

Jordi Garriga, mestre i pedagog (URL), és director d’e-Motiva Barcelona, empresa consultora 
de recursos humans especialitzada en gestió estratègica del compromís, valors, clima, cultura 
i lideratge. Garriga va assegurar que “a treballar en equip no es pot ensenyar però es pot 
aprendre. I per aprendre, s'ha de viure: gaudir i patir” i va afegir que “el concepte de veritat 
l'hem anat rebent del que ens han dit pares, escola, llibres... i tot ens ha preparat per tenir la 
raó objectiva” en la vida professional i personal. Però, segons ell, “la realitat objectiva no 
l'importa a ningú. Importen les percepcions (...) Jutgem els altres per les seves accions i a 
nosaltres, per les intencions”. D'un projecte, va remarcar que els equips, “si és seu, ho faran 
bo. És millor que sigui seu a que sigui bo. L'aprenentatge vivencial es basa en les 4F: fets 
(facts), sentiments (feelings), descobriments (findings) i futur”. A treballar en equip ens hem de 
posar “sense excuses, sense justificacions i sense retards”. 
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El període excepcional que estem vivint accentua allò que, malauradament, ja havíem 
experimentat des del món de l’ensenyament: la contínua incertesa.  

Un marc laboral desdibuixat per mesures administratives i judicials que intentem 
recompondre, incertesa sobre ràtios d’alumnes en plena campanya de preinscripció, incertesa 
sobre títols i currículums per al proper curs de la FP, incertesa sobre ajuts i subvencions per al 
proper curs escolar...  

Algú podria pensar que una situació així és impossible de gestionar, però la realitat és la que 
és i, per molt que el corrent ens empenyi i la nostra capacitat de maniobra minvi, alguna cosa 
podem fer per mantenir o corregir, si més no, el rumb.  

En moments així, descobrim el valor no tant de les nostres programacions a curt termini, 
sinó dels criteris sòlids, de les visions i les estratègies clares i a llarg termini, del fet de 
comptar amb gent madura i ben formada que no es deixa intimidar per les circumstàncies.  

Si ens veiem obligats a gestionar al dia, caldrà fer-ho així. Però gestionar al dia no és fer-ho 
improvisadament. Qui té clara la seva missió, qui s’aferma en el seu caràcter propi, qui ha 
dissenyat plans a llarg termini, qui es preocupa de formar de manera contínua el seu 
personal, qui té endreçades la casa i les finances, qui té sistemes de treball establerts, qui 
té mecanismes per assegurar la qualitat... pot gestionar al dia si les circumstàncies l’obliguen.  

Qui no té tot això, ja no gestiona. Només sobreviu... i no pas sempre. 
 
 

  
 

PROGRAMA 11 MAYO 
 

9.00 h. Acogida y entrega de 
materiales 
9.30 h. Oración 
9.40 h. "La figura del Secretario/a 
Provincial: caracteristicas y 
funciones" 
Ana María Baeza, fi 
11.30 h. Descanso 
12.00 h. "Competencias y tareas: aspectos concretos que 
realizar" 
Ana María Baeza, fi 
13.30 h. Final del trabajo de la mañana 
16.00 h. "El archivo provincial: objetivos y funcionamiento" 
Rosa Carbonell, rscj 
17.30 h. Descanso 
18.00 h. "Aspectos concretos del trabajo del archivero/a" 
Rosa Carbonell,rscj 
 
"El archivo no es una tumba para los documentos. Es una "casa" 

donde cada documento vive su vida, tal vez por siglos, donde se les puede encontrar y 
distinguir. Por eso, ser secretario y archivero es también un arte. Estimulamos vuestro intento 
de ordenar y clasificar los documentos con la ciencia que le es propia" 

(Juan Pablo II en una audiencia de Secretarios Generales, Roma) 

CONFER: Jornada para Secretarios/as Provinciales y Generales 

 Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya: “Gestionar al dia” 
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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 

 

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 

mailto:recepcio@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
mailto:urc.info@gmail.com
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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 

 
 

 
 

Goma, Roma, Washington DC, 7 de mayo de 2012 – "ResuIta casi imposible creer que, año 
tras año, se siga acabando con las vidas de la gente en el este del Congo. La comunidad 
internacional debe comprometerse y garantizar la seguridad de esta región y que, por fin, se 
vea libre de los grupos armados, interesados sólo en sus recursos naturales, que impiden a 
civiles inocentes vivir en paz", dijo el director regional del JRS Grandes Lagos, Tony Calleja 
SJ. 
 

El P. Calleja estuvo hablando de la crisis 
humanitaria que estalló en Kivu Norte la semana 
pasada, tras los violentos enfrentamientos entre 
las Fuerzas Armadas de la República Democrática 
del Congo (FARDC) y un elevado número de 
desertores leales al General Bosco Ntaganda, 
contra quien el Tribunal Penal Internacional ha 
presentado una orden de arresto por crímenes 
contra la humanidad y reclutamiento de niños 
soldados. 

Desde el 29 de abril de 2012, al menos 20.000 
personas han huido de sus aldeas hacia Goma, la 
capital de la provincia de Kivu Norte, y otras 3.500 
han cruzado la frontera hacia Ruanda. 
"Las cifras exactas son probablemente mucho más 
altas. Tenemos buenas razones para creer que al 
menos 30.000 personas están buscando refugio 
en otras áreas de esta provincia congoleña", siguió el P. Calleja. 

"Aparte de buscar soluciones concretas a largo plazo por parte de la comunidad internacional 
a esta emergencia, confiamos en que el ejército congoleño recupere el control de la situación 
lo antes posible para permitir que miles de hombres, mujeres y niños regresen al lugar donde 
tienen derecho a estar: sus propios hogares", añadió el P. Calleja. 

La violencia particularmente virulenta de los ataques perpetrados por grupos armados locales 
y extranjeros está en los primeros puestos de la lista en cuanto a causas por las que la gente 
huye de Kivu Norte. Estos grupos son responsables de los más abominables abusos a los 
derechos humanos: violaciones de mujeres y niñas, así como la expropiación de tierras y 

República Democrática del Congo: emergencia humanitaria, más de 20.000 

personas huyen a Goma 
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pertenencias de los pobladores locales. El Consejo de Seguridad de la ONU también ha 
condenado la situación y ha pedido a los rebeldes que depongan las armas como una 
condición necesaria para la recuperación de la seguridad. 

"Miles de personas han llegado a Goma en los últimos días. Más de 7.000 han encontrado 
seguridad en el campamento de Mugonga III camp, creado tras la crisis de 2008. Otros han 
hallado refugio en casas de amigos y de familiares, así como en una iglesia protestante y en 
una escuela cercana. Sus necesidades humanitarias son enormes, en particular el acceso al 
agua potable, a unos saneamientos adecuados, comida y otras necesidades básicas", dijo el 
director del JRS en la República Democrática del Congo, Romeo Cagatin SVD. 

"Por ahora, hemos centrado nuestra asistencia a las personas que han buscado acogida en 
iglesias, preparando la distribución de alimentos y el suministro para cubrir otras 
necesidades", añadió el P. Cagatin. 

Si bien la guerra en el Congo terminó oficialmente en 2003, los enfrentamientos entre los 
grupos rebeldes y las fuerzas armadas en Kivu Norte han continuado. Según las cifras 
presentadas a principios de 2012, de los más de dos millones de desplazados internos en el 
país, más de medio millón viven en Kivu Norte. 
 
El JRS en la República Democrática del Congo 

Los equipos del JRS presentes dentro y fuera 
de los campamentos para desplazados en 
Masisi y Mweso ofrecen tres tipos de servicios: 
educación en escuelas de secundaria, 
educación informal para mujeres y niñas y 
ayuda de emergencia a desplazados  – 
ancianos, enfermos, huérfanos, viudas, mujeres 
embarazadas – en condiciones de 
vulnerabilidad. 
El JRS ha puesto en marcha un proyecto de 
ayuda de emergencia en respuesta a los 
espontáneos movimientos de población. Estos 

proyectos se centran en el suministro de servicios educativos a los niños de educación 
primaria, a la distribución de alimentos y otras necesidades básicas. 
 
El JRS en el mundo 
El JRS trabaja en más de 50 países en todo el mundo. La organización emplea a más de 
1.400 personas: laicos, jesuitas y otros religiosos para responder a, entre otras, las 
necesidades educativas, sanitarias y sociales de más de 650.000 refugiados y desplazados, 
de los que más de la mitad son mujeres. Sus servicios se ofrecen a los refugiados sin 
distinción de raza, origen étnico o creencias religiosas. 
 
Para más información contactar con 
 

James Stapleton 
Coordinador Internacional de Comunicaciones del Servicio Jesuita a Refugiados 
(Oficina Internacional) 
Tel: +39-06 68977468 Fax: +39-06 6897 7461 
email: international.communications@jrs.net; www.jrs.net 
 

Danilo Giannese 
Responsable Regional de Advocacy del JRS Grandes Lagos 

+257 78991302; grandslacs.advocacy@jrs.net 
 

mailto:international.communications@jrs.net
http://www.jrs.net/
mailto:grandslacs.advocacy@jrs.net
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SESSIONS SOBRE “LA FIGURA DE JESÚS EN L’ISLAM I EL CRISTIANISME” 
Organitza: Casal Loiola 
Dies: 10, 17 i 24 
A càrrec de: Jaume Flaquer, jesuïta 
Lloc: c. Balmes, 138, Barcelona 
Hora: de 20.30 a 22 h 
Més informació: tel. 934 156 434; a/e: info@casalloiola.org; www.casalloiola.org 
 
CELEBRACIÓ DIOCESANA DE LA PASQUA DEL MALALT, AMB EL LEMA “LA TEVA FE 
T’HA SALVAT” 
Lloc: Residència Germanetes dels Ancians Desemparats, Sant Just Desvern 
Dia: 12 de maig, divendres 
Hora: 11 h 
Més informació: salut@bisbatsantfeliu.cat 
 
EUCARISTIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES, AMB MOTIU DEL 44è ANIVERSARI DE LA 
COMUNITAT DE SANT’EGIDI. Presidida pel Sr. Cardenal Antonio Cañizares, prefecte de 
la Sagrada Congregació pel Culte Diví i els Sagraments 

Agenda 

Presentació del llibre «La força de la fraternitat» 

mailto:info@casalloiola.org
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Dia: 12 de maig, divendres 
Lloc: Catedral de Barcelona, Pla de la Seu, s/n, Barcelona 
Hora: 18 h 
Més informació i confirmació d’assistència: tel. 934 418 123; a/e: info@santegidio.es 
 
COMMEMORACIÓ DEL MIL·LENARI DEL MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. 
Vespres solemnes i missa cantada en gregorià 
A càrrec de: l’Schola Gregoriana de Catalunya 
Dia: 12 de maig, divendres 
Lloc: Monestir de Sant Feliu de Guíxols 
Hora: 20 h 
 
REUNIÓ N. 202 DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE 
Dies: 15 i 16  
Lloc: Santuari de la Mare de Déu de Loreto, Tarragona 
Informació: tel. 934 123 094 
 
PROFESSIÓ RELIGIOSA DE LA GNA. GLADYS A LES CLARISSES, PRESIDIDA PER 
MONS. JOAN-ENRIC VIVES, ARQUEBISBE-BISBE D’URGELL I L’ABADESSA M. MARIA 
MASSANA 
Dia: 17 de maig, dijous 
Lloc: Santuari del Sant Crist de Balaguer 
Hora: 18.30 h 
 
ATRI DELS GENTILS. ESPAI D’INTERCANVI I DE DIÀLEG. “L’art, ànima de la cultura, 
camí de transcendència” 
Copresidència: Cardenal Gianfranco Ravasi, prefecte del Pontifici Consell de la Cultura; 
Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Promouen: Pontifici Consell de la Cultura i Arquebisbat de Barcelona 
Organitza: Facultat de Teologia de Catalunya 
Interpretació musical: Lídia Pujol. Acompanyament: Dani Espasa 
Lloc: Museu Nacional d’Art de Catalunya, espai de l’absis romànic de Santa Maria de Taüll, 
Barcelona 
Hora: de 19.30 a 22 h 
Més informació: tel. 934 534 925; a/e: secretaria@atridelsgentils.net; 
http://www.atridelsgentils.net 
Ponències: 
“La humanitat de l’ésser humà, fonament de l’art”, a càrrec de Daniel Giralt-Miracle, crític d’art 
“El símbol, entre el present i l’absent”, a càrrec de Lluís Duch, monjo de Montserrat i 
antropòleg 
“L’art com a contemplació i comunió”, a càrrec de Rafael Argullol, professor d’Estètica (UPF) 
“L’art religiós, àmbit de revelació i de diàleg entre Déu i l’home”, a càrrec de Micol Forti, 
directora de la secció d’art contemporani dels Museus Vaticans 
Diàleg entre els ponents. Modera: Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon 
Llull 

 

Errades a l’Horeb 169 

Pàgina 9 es fa esment d’en JOAN BOTAM però se’l cita com a jesuïta, no com a caputxí, que 
és el correcte.  
Pàgina 17, el professor d’INTRODUCCIÓ A L’ANTIC TESTAMENT ha de ser Anton M. 
Vilarrubias i Codina, missioner claretià 

mailto:secretaria@atridelsgentils.net
http://www/
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El 7 de maig, a la seu de l’URC, s’ha celebrat 
una reunió dels responsables de formació inicial 
per analitzar l’any acadèmic del CEVRE que 
s’ofereix a novícies, novicis, postulants de les 
diverses institucions religioses. La intercongrega-
cionalitat i un servei qualificat de professorat són 
característiques del servei. S’han analitzat les 
dinàmiques del curs així com s’ha previst el 
calendari i programa per al curs proper. Hi han 
assistit, a més, el P. Màxim Muñoz, com a 
president, i el secretari general de l’URC. 

 
 
 
 

Representació per ajudar les Germanetes dels Pobres. Qui ets? És una magnífica obra 
teatral d’intriga de Sergi Ortiga. La representarà el Grup Xaloc, al teatre de les Germanetes 
dels Pobres (plaça Tetuan, 4-49), dissabte 12 de maig (17,30 h.). Entreada a 5 € que es 
destinaran íntegrament a la reconstrucció de la nova casa de Gràcia, tan necessària i urgent. 
 
 

Des de diferents rutes i fins al monestir, La Salle a Montserrat! 

Un any més, La Salle Catalunya i 
Joves La Salle van organitzar els 
passats 4 i 5 de maig la Pujada a 
Peu a Montserrat, amb més de 
1.300 participants que caminaren 
des de diversos punts del territori 
català. El temps va acompanyar 
aquest pelegrinatge que té per 
objectiu reunir tota la comunitat 
educativa de les escoles de La Salle 
Catalunya per compartir l’esforç, 
l’amistat i el servei en un espai 
significatiu i envers la Moreneta, 
símbol de la nostra fe i del nostre 
país. Es tractava, doncs, de passar 
una jornada en contacte amb la 
natura, en convivència amb infants, 
joves i no tan joves vinculats a La Salle i en un lloc tan representatiu per a nosaltres com és 
Montserrat. 

Durant tot el matí, els diversos grups i centres de La Salle Catalunya van anar concentrant-se 
a la plaça del monestir, vestint-la amb el color verd de les bufandes d’aquest any, el record 
d’aquesta 35a trobada. I havent dinat, els participants van gaudir de la música de la Batucada 
de La Salle Premià de Mar, formada per alumnes del centre, els quals van interpretar diverses 
peces que van fer moure de valent tots els presents. A continuació, celebració a la basílica, 

Reunió dels responsables de la formació inicial 

Gesmanetes dels Pobres ● Teatre: Qui ets? 

Més de 1300 persones participen de la 35ª Pujada a Montserrat a Peu 

http://www.lasalle.cat/
http://www.lasalle.cat/
http://www.lasalle.cat/joves
http://www.lasalle.cat/joves
http://www.lasalle.cat/montserrat
http://www.lasalle.cat/montserrat
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aquest any organitzada per les escoles 
centenàries de La Salle Sant Celoni i 
La Salle Horta i la cinquantenària La 
Salle Torreforta. Foren unes estrelles 
gegants, que posaren de relleu el lema 
d’aquest curs “Busca la teva llum, ets 
estrella”, les que van fer reflexionar els 
assistents al voltant de la fraternitat, la 
fe, el servei i l’esforç. Finalment, amb la 
intenció de representar el present i el 
furur de La Salle, els més petits 
d’aquestes tres escoles van fer entrega 
d’una bufanda commemorativa a un 
dels monjos de la comunitat 

benedictina de Montserrat, qui va dirigir unes paraules.  

El berenar i l’hora dels adéus van posar el punt i final a aquesta 35a Pujada, la primera que 
també va celebrar-se a distància des de les xarxes socials i mitjançant l’etiqueta de Twitter 
#papam12. 
 
 
 

Las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús estamos 
celebrando el XX Capítulo general en la Casa General de Roma, del 3 al 
27 de mayo, con el lema “Impulsadas por el Espíritu a recrear la 
hospitalidad”. 

 
El Capítulo constituye el órgano de máxima autoridad, representatividad y participación de la 
Congregación. Se celebra cada seis años y su finalidad es examinar el estado de la 
Congregación y promover su vitalidad espiritual y apostólica, en fidelidad al carisma 
hospitalario. En el mismo, se elige a la Superiora general y equipo de gobierno. 
 
Este acontecimiento capitular ha estado precedido de una larga e intensa fase de preparación 
que ha culminado con la elaboración de un documento de trabajo que lleva por título 
CAMINOS DE REVITALIZACIÓN. 
 
 La Congregación de Hermanas Hospitalarias fue fundada el 31 de mayo de 1881 en 
Ciempozuelos-Madrid (España), por San Benito Menni de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios y dos mujeres de Granada (España), Mª Josefa Recio y Mª Angustias Giménez. 
 
La misión de la Congregación encarna y expresa el carisma 
de la Hospitalidad, continuando en el tiempo, y en los 
diferentes contextos, la misión sanadora de Jesús de 
Nazaret a favor de los enfermos mentales, discapacitados 
físicos y psíquicos y otros enfermos, dando preferencia a los 
pobres y necesitados. 
 
Hoy la Congregación está extendida por 27 países de cuatro 
continentes e impulsa una obra hospitalaria en la que 
participan 1.140 hermanas, cerca de 11.000 colaboradores 
y más de 1.000 voluntarios y amigos. 

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús: XX Capítulo 

http://www.twitter.cat/LaSalleCat
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El seguimiento del mismo se puede hacer a través de la web:  
www.hospitalarias.org/xxcapitulo 
 

 Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
  

    MAIG 

15 dt. Junta Directiva URC 10.00 

23 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.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 

http://www.hospitalarias.org/xxcapitulo
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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