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La Unió de Religiosos de Catalunya aplega les institucions de vida religiosa presents a 
Catalunya. A partir del 9 de juny ens hem inscrit a Facebook i a Twitter. Gradualment, a 
través d’aquests dos mitjans, ens farem més presents a la xarxa per difondre la vitalitat de la 
vida religiosa a casa nostra. Podeu fer-vos els nostres seguidors i gaudir de la connexió i 
serveis d’informació que això comporta. Gràcies per la vostra acollida. 
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La Unió de Religiosos de Catalunya aplega les institucions de vida religiosa presents 

a Catalunya. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Barcelona, 14 de juny de 2012                                                                        ANY V. núm.      

L’URC a les xarxes socials  

https://twitter.com/URC_Catalunya?iid=am-60662501713394087354824033&nid=23+recipient&uid=603655796&utm_content=profile
http://www.facebook.com/pages/Uni%C3%B3-de-Religiosos-de-Catalunya/230738397043117
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P. Jesús Díaz, superior general de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família 
 
Vanesa Batista, enviada especial a Milà. Catalunya Cristiana. 
 
Jesús Díaz és el pare general de la Congregació de Fills de la Sagrada Família. Viu a Roma 
i ha assistit al congrés teològic-pastoral i a la trobada amb el Sant Pare amb motiu de la VII 
Trobada Mundial de les Famílies a Milà. El P. Díaz s’ha afegit al grup de les delegacions de 
les diòcesis amb seu a Catalunya, encapçalades pel delegat de pastoral familiar de 
Barcelona, Mn. Manuel Claret, i que ha comptat amb la presència el cap de setmana del 
cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, amb el bisbe de Sant Feliu, Mons. Agustí 

Cortés, membre delegat de Família de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, i amb 
la resta de membres de les diòcesis de 
Lleida, Solsona, Seu d’Urgell, Tortosa, 
Terrassa, Sant Feliu i Barcelona. 
 
Durant els tres dies que ha durat el 
congrés teològic-pastoral de la VII 
Trobada Mundial de les Famílies s’ha 
parlat de la família en tots els àmbits. 
Amb quin aspecte es quedaria? 
Ha estat un congrés d’una gran altura i 
profunditat a l’hora d’abordar els temes 
relacionats amb la família, particularment 
en les orientacions que donava el lema del 
mateix congrés: el treball i la festa. Són 
dues dimensions estretament lligades a la 
vida familiar. Per tant, les comunicacions 
m’han semblat teològicament molt 
fonamentades, profundes i d’una gran 

riquesa, tenint en compte que després s’han d’aplicar pastoralment a la vida de les famílies. 
Com a Fill de la Sagrada Família em quedaria, en primer lloc, amb l’alegria de veure la icona 
de la Sagrada Família que el papa Benet XVI ha regalat a la VII Trobada Mundial de les 
Famílies de Milà, una icona preciosa que representa d’una manera extraordinària la 
serenitat, la pau i la confiança en Déu que es vivia a la llar de Natzaret. També valoro la 
segona part de l’extraordinària conferència del cardenal emèrit de Milà, Dionigi Tettamanzi, 
que va fer una reflexió sobre l’Ethos del treball humà vist i analitzat des de l’experiència que 
Jesús va viure amb Maria i Josep a Natzaret. És a dir, ha estat una reflexió teològica 
profunda basada en el misteri de Natzaret i en l’ensenyament que la família de Natzaret ens 
dóna encara avui, i que va més enllà d’aquelles referències purament devocionals que sovint 
es fan envers la Sagrada Família. 
 
Una cosa que sí que hem pogut comentar durant aquests dies a Milà, i que a vostè li 
va cridar molt l’atenció, és que Josep ensenya a treballar Jesús, que després es 
converteix en el seu company de treball. És aquest l’esperit dels Fills de la Sagrada 
Família? Ha de ser l’esperit de tots? 
És o hauria de ser l’esperit de tots. Jesús es va encarnar a Natzaret, en el si d’una família i, 
vivint en família, ens acompanya en les nostres experiències quotidianes en l’àmbit de les 
nostres famílies i de la nostra història. Per això a mi aquella refl exió em va semblar realment 

«Jesús ens redimeix també a través del treball» 
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«Crear un món més just i més 
solidari passa per donar les 

condicions necessàries perquè 
totes les persones puguin 

disposar d’una feina digna, 
que les realitzi com a persones 

i que al mateix temps 
contribueixi al bé social» 

extraordinària. Jesús ens ensenya el valor i la dignitat del treball, fi ns i tot del treball humil 
realitzat a Natzaret. Ens ensenya la relació extraordinària del treball amb la família, amb 
Maria i Josep, de qui no només va aprendre l’ofi ci de fuster, sinó de qui es va convertir —
com el cardenal Tettamanzi va dir— en un company de treball. I també ens ensenya la 
relació del treball amb el poble, amb Natzaret, amb la societat com a element creatiu per a la 

mateixa societat. I en aquest sentit també ens 
recorda alguna cosa que és molt del Natzarè: 
Jesús ens redimeix també a través del treball 
i, per tant, el treball és també una via de 
santifi cació per a tots i cadascun de 
nosaltres. La pena i la desgràcia és que avui, 
en els nostres dies, tantes persones no 
puguin tenir feina i que no puguin expressar-
se i realitzar-se i contribuir al 
desenvolupament social. Aquest és el gran 
dolor que ens queda. Però l’ensenyament de 
Natzaret és, en aquest tema, realment actual 
per a la societat d’avui. 
 

Una de les coses de les quals s’ha parlat molt durant el congrés és del dret al treball i 
a la dignitat humana. Què diria a tots aquells polítics que defensen un món més plural, 
més obert, però que no donen l’oportunitat ni de crear llocs de treball, ni de donar una 
feina digna als milers d’aturats que hi ha a casa nostra? 
Efectivament, crear un món més just i més solidari com tots volem, en el fons, passa per 
donar les condicions necessàries perquè totes les persones puguin disposar d’una feina 
digna, que les realitzi com a persones i que al mateix temps contribueixi al bé social. Per 
tant, tot el que siguin mesures socials i polítiques per afavorir el treball, per posar al centre 
de la vida econòmica la persona i no el capital econòmic, com ens recorda la Doctrina Social 
de l’Església, és fonamental i, per tant, hi hem de donar suport. Una de les conferències més 
impactants ha estat la dels testimonis dels separats i divorciats que se senten apartats de 
l’església, que no se senten recolzats pels cristians.  
 
Què és el que diu la Doctrina de l’Església i què 
hi hauríem de fer els cristians? 
Aquest és un tema molt delicat, i de fet, jo també 
vaig voler participar en les experiències de les 
persones separades i divorciades dins la comunitat 
cristiana. Vaig voler participar-hi perquè em va 
semblar que era una conferència que donava una 
nota de realisme molt gran a totes les bones idees 
que hem escoltat en les conferències del congrés. 
Perquè la realitat és que tant a Itàlia com a Europa 
en general una gran part —i en molts països 
pràcticament la meitat de les parelles i de les 
famílies— viuen experiències de trencament i de 
separació. Per tant, aquesta és una dada que no 
podem, de cap manera, ignorar. La postura de 
l’Església és fonamental perquè l’Església és Mare. 
Per tant, la primera postura és d’acolliment, d’escolta 
i de misericòrdia. La misericòrdia en la veritat del que 
Jesús ens ha ensenyat, però sempre en la 
misericòrdia per acollir, ajudar, acompanyar, orientar 
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i oferir tots els mitjans que honestament puguem donar, perquè aquestes persones no se 
sentin rebutjades, no se sentin allunyades de la comunió de l’Església. I fi ns i tot faig un pas 
més enllà en el sentit que no se sentin tampoc excloses de la comunió eucarística, perquè 
això és el que realment fa patir tantes persones que han estat —sense haver fet 
absolutament res per merèixer-s’ho— abandonades en la seva vida familiar.  
 
És una bogeria portar nens tan petits a un esdeveniment com la trobada Mundial de 
les Famílies? Recordem que alguns són menors d’1 any. 
És un ambient realment extraordinari, alegre, festiu, famílies amb els nens, amb molta gent 
jove, això és la vida de l’Església, és la vida de la família. I si com va dir el papa Benet XVI 
en la salutació a la ciutat de Milà i als milers de pelegrins i als assistents al congrés, a la 
plaça del Duomo, «la família és un patrimoni de la humanitat», no hi ha cap dubte que si 
hem de mirar vers el futur de la humanitat hem de mirar, en primer lloc, la família. I la família 
són els pares, els fi lls, els avis, els néts, els nadons. Són dies intensos que estan reflectint 
aquesta emoció tremenda d’escoltar paraules d’alè, paraules d’esperança i paraules que 
reforcin el vincle familiar i ens facin mirar sempre cap al futur. 
 
 

 
 

RACIONALISME I VOLUNTARISME EN EL PENSAMENT FRANCISCÀ 
Barcelona, 15 i 16 de juny de 2012 

  

Divendres 15 de juny ● Facultat de Teologia 
 

10.00h  Pregària 
  Presentació 
10.30h  Pressupòsits filosoficoteològics en els 
mestres franciscans 
  JOSÉ ANTONIO MERINO 
12.00h  Racionalitat i Voluntarisme en J. Duns 
Escot 
  JOSÉ ANTONIO MERINO 
16.00h  La presència de Duns Escot en la 
filosofia de Zubiri 
  XAVIER CALPE 

18.00h  Presentació dels Apotegmes dels Pares del Desert en versió de Nolasc del 
Molar 

  JOSEP TORNÉ i SEBASTIÀ JANERAS 
 
Dissabte 16 de juny ●  Monestir de Pedralbes 
  

10.00h  Clarisas, Reformas y genealogías de mujeres (s.XV). Reflexiones sobre el 
 Humanismo femenino 
  MARIMAR GRAÑA 
11.30h  Fe i certesa en el pensament dels caputxins catalans 
  VALENTÍ SERRA 
16.00h  Presentació DVD sobre el Càntic de les Criatures de Sant Francesc 
  Clarisses de Pedralbes 
17.00h  Projecció de la pel·lícula Duns Escoto, de Fernando Muraca (2011) 
  Presentació: J. A. ADANEZ 

Entrada lliure 

Jornades d’Estudis Franciscans 
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III Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes 
Història de l’Església i la religiositat 

2 i 3 de juliol de 2012 
 
Un any més, el Monestir de les Avellanes serà la seu de les Jornades sobre Història de 
l’Església de la religiositat, les més importants realitzades a Europa, en les quals es 
reuneixen el major nombre d’especialistes sobre la temàtica.  
 
Les III Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes se centraran en l’estudi específic de 
L’ESPAI SAGRAT AL MÓN MONÀSTIC MEDIEVAL.  
L’objectiu principal del curs és entendre i explicar la vida dels monjos, monges i canonges a 
partir dels espais monàstics en els quals desenvolupen la seva vida religiosa. Analitzant el 
concepte d’Espai Sagrat, no només des de la perspectiva física, sinó també des de la seva 
vessant litúrgica i simbòlica.   
Tal com s’ha anat fent les anteriors edicions de les Jornades, és vol fer una anàlisi del tema 
d’estudi des de diferents enfocaments; per això, es convida especialistes procedents de 
diferents disciplines, com la història, la història de l’art, l’arqueologia i la teologia. Al mateix 
temps es convida professors de diversos països i regions d’Europa per tal de conèixer casos 
diversos i poder fer una anàlisi comparativa. Enguany vindran professors de França, Itàlia, 
Portugal, Gran Bretanya, Dinamarca, 
Alemanya, Cantàbria, Castella-Lleó i 
Catalunya. 
 
Amb l’objectiu de fer arribar a les 
persones aquest coneixement 
s’organitzen també dues activitats de 
caire més divulgatiu, com la Visita 
guiada als espais sagrats del monestir 
de les Avellanes, que dirigirà el Dr. 
Francesc Fité (Universitat de Lleida), i 
el primer Sopar Monàstic Medieval, 
dirigit pel Dr. Antoni Riera (Universitat 
de Barcelona) i amb la col·laboració 
de l’equip de cuiners del Monestir de 
les Avellanes.  
També s’ha posat en marxa una 
tercera iniciativa que és l’exposició “El 
simbolisme dels espais monàstics 
medievals de Catalunya”, un 
projecte per realitzar una exposició 
itinerant que expliqui els espais 
sagrats dels monestirs a partir dels 
monestir medievals de Catalunya. Per 
poder finançar el projecte s’ha iniciat 
una campanya de microfinançament a 
través de la web www.verkami.com 
(Verkami és una plataforma en línia de 
crowdfunding o microfinançament per 
a projectes creatius) 

L’espai sagrat al món monàstic medieval 

http://www.verkami.com/
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Les Jornades estan destinades a estudiants, professors i al públic en general, 
especialment totes aquelles persones que tinguin interès a conèixer la història del monacat 
medieval i el simbolisme dels seus espais sagrats, de la mà dels millors especialistes 
europeus.  
 
L’hostatgeria i el restaurant del Monestir ofereix ofertes d’allotjament i menús per a tots 
aquells inscrits en les Jornades, ampliable també als inscrits al Curs d’Estiu de la Càtedra 
d’estudis medievals Comtat d’Urgell, de Balaguer.  
 
El Projecte “Jornades d’Història” 
Tot i els temps complicats que estem passant i les dificultats per finançar activitats d’aquest 
tipus, els organitzadors de les Jornades pensem que és bo continuar endavant el projecte, ja 
que dóna a conèixer el nostre territori i el seu patrimoni a escala internacional. 
 
El projecte de les Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes pretén crear un espai de 
referència internacional amb relació als estudis d'història de l'Església i la religiositat. El 
nostre principal objectiu és aconseguir que el monestir i per extensió el municipi d'Os de 
Balaguer (la Noguera) siguin un espai d'interrelació entre científics, persones i territori. 
La comarca de la Noguera té un gran nombre de patrimoni arquitectònic religiós. Des 
l’organització volem fomentar que aquest patrimoni es converteixi en un valor actiu per 
al desenvolupament del territori. Per això des de l'any 2010 estem tirant endavant aquesta 
iniciativa. 
Per tal de fer palesa aquesta voluntat, enguany un gran nombre d’entitats culturals, 
religioses i educatives s’han convertit en “entitats adherides” al projecte de les Jornades 
(vegeu al document adjunt les entitats adherides). 
La Noguera: Centre mundial dels estudis sobre Història medieval. 
Cal recordar també que durant la setmana del 2 al 6 de juliol la comarca de la Noguera es 
convertirà en el centre mundial de la història medieval, ja que entre les III Jornades d’Història 
del Monestir de les Avellanes i la XVII Càtedra d’Estudis Medievals a Balaguer, la Noguera 
reunirà un gran nombre d’especialistes i d’interessats en aquesta matèria.  
 
Què: III Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes (Història de l’Església i la 
religiositat). L’ESPAI SAGRAT AL MÓN MONÀSTIC MEDIEVAL 
Quan: 2 i 3 de juliol de 2012 
On: Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer, la Noguera, Lleida) 
En què consisteix: Curs d’història sobre el monacat medieval, que tractarà el tema 
específic de l’espai sagrat en el marc dels monestirs medievals europeus.  

 Reunirà 15 dels millors especialistes sobre la temàtica a escala europea 

 14 conferències i 7 debats 

 1 visita guiada als espais sagrats del monestir de les Avellanes 

 1r Sopar Monàstic Medieval a l’antic refectori dels monjos de Bellpuig de les Avellanes 
Qui ho organitza: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes i el Grup de Recerca 
Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura” de la Universitat de Lleida.  
La direcció científica és de la Dra. Karen Stöber (Universitat de Lleida), amb la col·laboració 
del Dr. Flocel Sabaté (Universitat de Lleida) i la Janet Burton de la Univerity of Wales Trinity 
Saint David.  
 
WEB DE LES III JORNADES:  
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/jornades-historia-monestir-avellanes 
VÍDEO PROMOCIONAL: http://youtube/cEWX8o6HBMI 

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/jornades-historia-monestir-avellanes
http://youtube/cEWX8o6HBMI
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FECHA: 8 de junio de 2012 ASUNTO: Contra los recortes en la concertada 

A LA ATENCIÓN DEL RESPONSABLE DE EDUCACIÓN 

Protesta de las organizaciones contra los nuevos recortes en la enseñanza concertada 
y el incumplimiento de los conciertos. Denuncian la aplicación directa de los recortes 
sin tener en cuenta su propia naturaleza jurídica, su deficitaria financiación y el 
incumplimiento de los conciertos por varias Comunidades Autónomas. 
 
Las organizaciones mayoritarias de la enseñanza privada concertada, tanto de 
titulares como patronales (FERE-CECA, EyG, CECE, UECOE, FEDACES, FECC y 
APSEC), y sindicatos (FSIE y USO), rechazan enérgicamente aspectos del Real 
Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes en el ámbito educativo, 
recién convalidado por el Congreso, y la aplicación que del mismo están haciendo las 
Comunidades Autónomas. 

Como representantes mayoritarios de la enseñanza concertada, denuncian que tanto los 
centros como sus trabajadores están sufriendo desde 2010 importantes recortes en los 
gastos de funcionamiento y en los salarios del personal, de manera análoga a la escuela 
pública, sin tener en cuenta que la 
primera viene percibiendo una 
financiación mucho menor y 
notablemente insuficiente, “para 
conseguir una prestación efectiva del 
servicio público y social de la 
educación, de manera gratuita y en 
condiciones de igualdad” (Preámbulo 
LOE). 

La situación era ya difícil hace unos 
meses, pero la aprobación del Real 
Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, 
y sus desarrollos autonómicos están 
dificultando la negociación colectiva 
e incumpliendo acuerdos alcanzados 
entre las organizaciones y las 
Administraciones educativas, sin tener en cuenta los efectos demoledores que ello està 
provocando, destacando la destrucción de empleo en el sector y, sobre todo, se mantiene la 
injusta discriminación que padece la enseñanza concertada. 

Estas medidas se suman a los incumplimientos en el régimen de conciertos por parte de las 
Administraciones autonómicas, cifrados en el retraso de varios meses en el abono de los 
gastos de funcionamiento o en las sustituciones, impagos de diversos programas de 
atención educativa o complementos previstos en acuerdos autonómicos.  

Así como diversas medidas de recorte que no tienen en cuenta el régimen laboral de los 
trabajadores (extinción de contratos de sustitución en verano, etc.) y que suponen un 
incremento del gasto en las prestaciones por desempleo. 

Protesta contra les noves retallades a la concertada 
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Es necesario dejar claro que la enseñanza concertada no es en modo alguno beneficiaria de 
los recortes educativos como se viene sosteniendo en determinados foros, ya que la 
aplicación de éstos es generalizada en todos los centros sostenidos con fondos públicos. 
Asimismo, la aplicación de algunas medidas adoptadas podria conllevar una pérdida en la 
calidad del sistema educativo y no combaten el fracaso escolar, además de provocar efectos 
muy negativos en las condiciones laborales de los trabajadores del sector. 

Asimismo, la enseñanza concertada ha venido sufriendo un trato injusto por parte de 
algunas Administraciones educativas, eliminando aulas con suficiente tasa de matrícula y 
con igual o superior ratio que las aulas públicas de la zona. Con carácter general, los 
alumnos de centros concertados no han podido acceder a programas de ayuda y apoyo 
(transporte, comedor, PROA, bilingüismo, redes de centros, Educa3, etc.), en clara 
discriminación. 

Por todo ello, las organizaciones firmantes, tras varias peticiones cursadas por algunes de 
ellas, solicitan de manera conjunta a la Administración educativa, estatal y autonómica, la 
convocatoria de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada y de las Mesas 
Autonómicas, creándose una línea de diálogo permanente para analizar el alcance y efectos 
de dichas medidas y el cumplimiento de la ley que señala “todos los centros sostenidos con 
fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir 
sus tareas”. 
 

 

 

 
El Secretariat de Marginació de l’Arquebisbat de Barcelona ha 

dedicat part de les seves sessions d’estudis, d’aquest curs 2011-12, 
a examinar les conseqüències de les retallades econòmiques en les 
polítiques socials. 

Retallades que repercuteixen de forma molt negativa en la 
vida de moltes persones en especial d’aquelles que pateixen més 
precarietats i que han anat creixent en aquests darrers temps, com a conseqüència de la 
greu crisi econòmica que pateix el nostre país.  

En les nostres trobades hem convidat experts, hem escoltat el testimoni de persones 
que treballen en institucions en el camp de l'exclusió social... Agraïm les aportacions 
d’alguns biblistes que ens han  ajudat a reflexionar  a la llum de la Paraula de Déu. 

En finalitzar el curs hem cregut convenient fer públiques algunes de les conclusions a 
les quals hem arribat. La nostra pretensió no és una altra, sinó la d'apuntar algunes pistes 
que puguin ajudar els creients, i tots els homes i dones de bona voluntat, a tenir alguns 
elements de judici.   

 
Algunes realitats 

  
1- Al nostre país cada vegada creix més el nombre de famílies en què cap dels seus 

membres tenen ingressos estables ja que es troben en atur i se'ls ha acabat el 
subsidi o bé perquè no han accedit a la primera feina. 

2- Augmenta el nombre de persones que es veuen obligades  a demanar, per 
subsistir, roba o aliments a les parròquies, Càritas, Creu Roja o altres institucions  
de caire benèfic. 

3- És molt significatiu l’augment considerable de persones “sense sostre”. Segons el 
recompte que es va fer el 8 de novembre del 2011, en l’actualitat a la ciutat de 
Barcelona són 2.791 (1.533 dormint directament al carrer o en assentaments i 

Manifest 2012 

Secretariat Diocesà pels Marginats 
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1.258 allotjades en els recursos públics i privats existents), un 32,1% més que fa 
quatre anys. 

4- Creix el nombre de persones que es veuen obligades a treballar en l’economia 
submergida, sense cap mena d’assegurança i cobrant uns sous de misèria. Aquest 
fenomen és transversal, però el pateix d’una forma molt significativa el col·lectiu 
d’immigrants.  

5- S’ha denegat o retirat el “PIRMI”, únic ingrés estable,  a moltes famílies per les 
noves exigències administratives.  

6- Els infants són un dels col·lectius més afectats per la política de “retallades”. 
Segons els darrers informes, un de cada quatre nens de Catalunya es troben en 
situació de risc a causa de la manca d’alimentació adequada, d’higiene i de 
condicions de vida. Els menjadors escolars es queixen de manca de recursos o de 
cobrar de l’Administració amb molt de retard i algunes d’aquestes empreses 
amenacen de plegar. Per a alguns infants és l’únic menjar adient. 

7- Cada vegada és més gran el nombre de persones que es veuen obligades per 
subsistir a buscar restes de menjar als contenidors, a recollir ferralla a les deixalles 
o a la venda ambulant. En aquest darrer cas, exposant-se a la detenció o 
l'embargament dels productes o es veient-se obligats a fugir i amagar-se de les 
forces de seguretat com si fossis delinqüents. 

8- S’han cancel·lat o retallat moltes subvencions a entitats socials, fet que ha obligat 
moltes d’aquestes entitats a suprimir o disminuir alguns dels seus serveis, en 
detriment de les persones que se’n 
beneficiaven. Darrerament, un dels 
col·lectius que s’han vist afectat, no 
l’únic, ha estat el dels qui pateixen 
deficiències psíquiques 

 
A la llum de la Paraula de Déu 

 
1- Davant de tants homes i dones que 

pateixen, Déu continua 
interpel·lant-nos amb la mateixa 
pregunta que va fer a Caín, des 
dels inicis de la història: “On és el 
teu germà Abel?” (Gn 4, 9) 

2- Els creients no podem fer cas omís 
de les observacions de la carta de 
Sant Jaume: “Germans meus, de 
què servirà que algú digui que té fe 
si no ho demostra amb les obres? 
¿Pot salvar-lo, potser, aquesta fe? 
Si un germà o una germana no 
tenen vestits i els falta l'aliment de 
cada dia, i algú de vosaltres els diu: 
«Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos 
bé i alimenteu-vos», però no els dóna allò que necessiten, de què serviran 
aquestes paraules? Així passa també amb la fe: si no es demostra amb les obres, 
la fe tota sola és morta” (Jm 2 14-17). 

3- No podem tancar els ulls davant del sofriment de tants homes i  tantes dones que 
no tenen el mínim per viure amb dignitat. El nostre criteri de comportament ha de 
ser la paràbola del bon samarità (Lc 10,25-37). 
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Denunciem 
 

1. Que el pes de la crisi econòmica recaigui en els més febles, aquells que menys es 
van beneficiar en temps de bonança. 

2. Que en el debats parlamentaris, tant d’àmbit estatal com català, es parli molt més 
de polítiques financeres, d’estabilitats pressupostàries, de dèficit fiscal, que no pas 
de persones. Conscients que és bàsic per a un país una correcta política 
econòmica, aquesta ha d’estar al servei de les persones, i de forma molt particular, 
al servei dels més pobres i no a la inversa. 

3. Que en l'elaboració dels pressupostos no es tingui com a primera prioritat les 
polítiques de benestar social, ajudant amb projectes i subvencions a la reinserció 
social d’aquells que s’han vist llançats per la crisi econòmica al marge de la 
societat. 

4. Que mentre hi ha persones que es veuen obligades a viure al carrer o en 
habitatges sense les degudes condicions, entitats financeres i immobiliàries 
posseeixin un gran estoc de pisos buits. 

5. Que va creixent en la nostra societat el nombre de persones que viuen la 
marginalitat, abocades a un procés de degradació personal que farà molt difícil, 
per no dir impossible, la seva reintegració a la societat. 

6. Que cada vegada és més gran la diferència que hi ha entre la població sense 
recursos suficients, els pobres i els que neden en l’abundància, els rics. És 
escandalós que un dels mercats que més creixi sigui el dels productes de luxe, als 
quals sembla que no els afecti la crisi. 

 
Demanem 

 
1. En primer lloc, a les comunitats cristianes, que, tot i seguint l’exemple de la 

primitiva Església, intensifiquin  la comunió de béns (Ac 2, 44-46). I tinguin com a 
prioritat la solidaritat envers els més febles. 

2. A les administracions públiques que revisin els seus pressupostos i posin com a 
primer objectiu de despesa polítiques de reinserció i promoció social, d’ajudes i 
subvencions a les entitats que treballen en el món de la marginació i dels més 
pobres, encara que això sigui en detriment d’altres realitats. 

3. A les entitats financeres que posin al servei del més pobres els seus recursos i 
facilitin l’accés a l’habitatge posant a disposició en condicions  assumibles l’estoc 
de pisos buits que tenen. 

4. Als partits polítics que, deixant de banda les seves llegítimes diferències, 
s’esforcin per cercar un gran acord per posar l’economia del país al servei dels 
més febles. 

5. A la societat en general que sigui conscient que el nostre món no té futur, si 
continua creixent el nombre de persones que no poden viure amb dignitat, i 
promoguin com un dels valors més preuats la solidaritat. 

 
Finalment, volem agrair al gran nombre de voluntaris i institucions, tant civils com 
d’inspiració religiosa, que treballen per la promoció de les persones i que hi dediquen 
temps, creativitat i recursos. Són un signe d’esperança enmig d’aquesta situació tan difícil 
per a molts. 
 

Secretariat Diocesà pels Marginats 
Dia del Corpus Christi, festa de la caritat,  

10 de juny de 2012 
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Dilluns 18 de juny de 2012 tindrà lloc el proper Sopar 
Col·loqui de l'acidH. 

En aquesta ocasió, la xerrada serà a càrrec de l´Honorable 
Conseller de Benestar Social i Família, el Sr. Josep Lluís  
Cleries,  i portarà per títol  Serveis Socials i Autonomia 
Personal. 

L'horari serà de 20:30h a 23:00h, al carrer Milà i Fontanals, 
número 49, de Barcelona  i  l´acte consistirà en un sopar, 
amb posterior col·loqui, ofert pel servei de catering de 
l'acidH (Shuup Catering), per l'aportació econòmica de 
25,00 €. 

Cal reservar plaça als telèfons: 93 285 99 77 Ext. 5 – 93 219 
36 51,  o al mail comunicacio@acidh.org, o bé realitzar 
l'ingrés indicant les dades personals al compte: 

Banc Sabadell 0081-7011- 19- 0001792582. 

L'aforament és limitat, prevaldrà l'ordre d'inscripció. 

 

 
DEIXEBLES DE L’EVANGELI 
 

En un primer article, en el darrer número d’El 
Bon Pastor, presentàvem l’admonició tercera de 
sant Francesc i la seva visió de la perfecta 
obediència. Avui voldríem canviar de 
perspectiva, i presentar una carta que el sant 
d’Assís adreça a un cert ministre (és a dir, 
provincial o similar), de qui no s’ha conservat el 
nom. Aquesta carta, juntament amb el text 
conegut com La veritable alegria, són potser les 
expressions més madures de l’espiritualitat 
franciscana entorn de la fraternitat com a lloc 
especialíssim de despullament d’un mateix i 
encontre amb Déu. Com vam fer en l’article 
anterior, oferirem el text de la carta, 
concretament els dos primers paràgrafs, i hi 

afegiré algunes reflexions, en connexió també aquesta vegada amb un dels textos 
possiblement centrals de la novel·la de Dostoievski Els 
germans Karamàzov. 

Cal, però, abans, introduir-nos una mica en l’experiència de vida fraterna de sant Francesc, 
que no va ser de flors i violes precisament. Ell comença el seu camí sol, sense més 
companyia que els leprosos a qui serveix, i passa així un temps fins que, com diu en el seu 
testament, el Senyor li dóna germans. L’arribada dels germans donarà la seva forma 
definitiva a la vida de l’evangeli tal com l’anirà entenent sant Francesc. Ara bé, el creixement 
exponencial de la nova comunitat representarà una dura prova: Francesc es trobarà al front 
d’un gran nombre de germans, i se sentirà sovint més venerat que no pas comprès, i a voltes 

Sopar Col·loqui de l'acidH amb Josep Lluís Cleries 

Sant Francesc d’Assís, Dostoievski i el que impedeix d’estimar Déu 
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decididament arraconat. La Llegenda de Perusa ens transmet flaixos de la prova interior que 
tot això representa, fins que arriba a comprendre que no es pot atribuir a si mateix el que ha 
començat, sinó a Déu, i que a les seves mans ha d’abandonar tota la preocupació pel futur 
de l’orde. 

Aquest sant Francesc, depurat per la prova de la incomprensió i el govern d’una fraternitat 
en plena ebullició, respon, segons dóna a entendre, a una carta anterior d’un cert ministre, i li 
diu: Tal com puc, et dic sobre l’afer de la teva ànima, que totes aquelles coses que 
t’impedeixen d’estimar el Senyor Déu, i qualsevol que et faci nosa, tant frares com d’altres, ni 
que t’assotin, ho has de tenir tot com una gràcia. I vulgues-ho així i no pas d’altra manera. I 
que això et sigui com a obediència veritable del Senyor Déu i a mi, perquè sé de debò que 
tal és l’obediència veritable. I estima els qui et fan aquestes coses. I res no vulguis d’ells sinó 
allò que el Senyor et doni. I estima’ls en això i no pretenguis que siguin més bons cristians. I 
que això et valgui més que un eremitori. 

Del contingut d’aquest paràgraf en podem deduir que aquest cert ministre es troba en un 
estat d’ànim decaigut, i ha demanat a sant Francesc de poder-se retirar en un eremitori. 
Possiblement és una temptació daurada que es presenta fàcilment a qualsevol que, amb 
bona voluntat, assumeix la responsabilitat sobre altres en nom del Senyor. Si en tota vida la 
presència dels altres és sentida sovint més com una limitació que com una riquesa, més 
encara pot aparèixer aquest sentiment en qui té responsabilitat i es troba tan sovint bloquejat 
per qüestions que tantes vegades tenen més a veure amb temperaments i dèries de les 
persones que amb raons objectives. Sí, els altres poden fer nosa, com diu la traducció 
catalana d’aquest text. Sartre ho diria més fort: els altres són l’infern! 

Sant Francesc, però, proposa de trobar, precisament en aquesta situació, el camí que ens 
ha de portar cap a Déu. Certament, Jesús no és un 
savi oriental que es buida a si mateix, sinó algú a qui 
altres despullen i sacrifiquen. 

El camí cristià cap a Déu passa per aquí, per la relació 
amb els altres que, amb la seva duresa, ens 
desposseeix de nosaltres mateixos i ens permet així 
d’avançar cap a Déu. Tenir la nosa com una gràcia, no 
pretendre que l’altre sigui més bon cristià, rebre el que 
t’arriba de l’altre com un do que ve de Déu, és un camí 
més directe cap a l’evangeli que la soledat d’un 
eremitori. 

Ara bé, hi ha una expressió en aquest primer paràgraf 
que sobta per la seva contundència. Sant Francesc 
parla de coses que impedeixen d’estimar el Senyor Déu. I costa aquí identificar les dificultats 
de convivència quotidianes, que ens fan desesperar dels altres (i de nosaltres mateixos), 
però no ens fan d’impediment en la nostra relació amb Déu. Crec que el segon paràgraf 
dóna una nova profunditat al text: 

I en això vull conèixer que tu estimes el Senyor i a mi, servent seu i teu, si feies això, és a 
dir, que no hi hagi al món cap frare que hagi pecat tot el que hagi pogut pecar, que en haver 
vist els teus ulls, no se’n torni mai sense la teva misericòrdia, si cerca misericòrdia. I si no 
cerca misericòrdia, demanali si la vol. I si després pecava mil cops davant els teus ulls, 
estima’l més que a mi, per tal de dur-lo al Senyor. I tingues sempre compassió d’aquests 
tals. I quan podràs, fes saber als guardians que estàs decidit a actuar així. 

Llegit aquest paràgraf, ens adonem que el problema amb què es troba aquest ministre, allò 
que el fa sofrir fins al punt de ser un impediment per estimar el Senyor Déu, és el pecat dels  
frares, o de determinats frares. I aquí entrem en una experiència que tard o d’hora es fa, 
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quan hom s’adona que el mal actua també a l’interior de l’Església, i no necessàriament 
lluny, sinó en el propi entorn, i a vegades de maneres ben punyents. Vet aquí el que pot 
arribar a impedir d’estimar Déu. El stàrets Zòsim, personatge de la novel·la Els germans 
Karamàzov, ens n’adverteix: No us deixeu torbar en el vostre apostolat pel pecat, no temeu 
que el pecat enteli la vostra obra i us privi d’acomplir-la; no diguéssiu pas: “El pecat, la 
impietat, el mal exemple són poderosos, mentre que nosaltres som febles, isolats; el mal 
triomfarà, ofegarà el bé”. Crec que aquesta és, en poques paraules, la temptació a què fa 
front el ministre a qui s’adreça sant Francesc. Perquè mentre ens creiem arrecerats, per dir-
ho d’alguna manera, en la trinxera del bé, és relativament fàcil mantenir-se. El mal demostra 
la seva enormitat quan ens sorprèn per darrere, on crèiem que hi havia les nostres pròpies 
files. I això fàcilment no ho percebem fins que som cridats a assumir responsabilitats. 

 El stàrets Zòsim, davant 
d’aquesta dificultat, proposa un 
camí sorprenent:  

¡No us deixeu abatre d’aquesta 
manera, fills meus! Només hi ha 
un mitjà de salvació: pren a càrrec 
teu tots els pecats dels homes. En 
efecte, amic meu, des del moment 
que respondràs sincerament per 
tots i per tot, veuràs tot seguit que 
és realment així, que ets culpable 
per tots i per tot. Però si fas 
recaure la teva peresa i la teva 
feblesa damunt dels altres, et 
tornaràs al capdavall d’un orgull 
satànic i rondinaràs contra Déu. 

No sé exactament com pretén 
Dostoievski que responguem per 
tots i per tot, però potser sant 
Francesc indica al cert ministre un 
camí amb la seva insistència en la 
misericòrdia. És certament horrible 

el moment en què ens adonem que el mal actua també entre els nostres, però si ens aturem 
aquí podem derivar cap a aquest orgull satànic, que, emparat en els errors dels altres, es 
torna incapaç de veure la pròpia feblesa i peresa i s’acaba alçant per demanar-li comptes al 
mateix Déu. Més aviat, sigui per la via de la misericòrdia o per altres, és el moment de 
prendre’s seriosament el que ens va dir la Gaudium et spes: que «no hi ha res de verament 
humà que no ressoni en el nostre cor». El ministre, per la misericòrdia, és convidat a fer-se 
seus els pecats dels germans, a no posar una barrera entre ell i els altres, a pujar a la creu 
amb Jesús i, amb Ell, obrir els braços cap al Pare en nom d’una humanitat perduda de la 
qual el ministre, si es mira bé, veurà que participa, tant per la perdició com per la redempció. 
 
EDUARD REY I PUIGGRÒS, OFM Cap. 
ordenat prevere l’any 2005. Mestre de novicis dels caputxins de Catalunya 
He de dir, en honor a la veritat, que el que exposo en aquest article és après en converses 
amb fra Jacint Duran. Aprofito que ell no ho ha escrit per posar-ho jo a la meva manera, però 
les intuïcions (si és que les he enteses bé) són seves. 
 

Bon Pastor núm 30, pp. 17-21 
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Un instrumento para ayudar a madurar en la propia vocación con prólogo del cardenal 
Maradiaga 
 
Por H. Sergio Mora 

ROMA, jueves 7 junio 2012 (ZENIT.org).- “Psicologia e maturità nella vita consacrata” 
(Psicología y madurez en la vida consagrada), este es el nombre del nuevo libro publicado 
en italiano por el sacerdote salesiano Eugenio Fizzotti, que fue presentado el lunes 4 de 
junio en la Radio Vaticano, Roma. 

Psicología y madurez en la vida consagrada 

Presentació de dos llibres 

 

http://www.zenit.org/spanish
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Entre los conferenciantes, además del cardenal Oscar Roríguez Maradiaga –que escribió la 
introducción del libro– estaba monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, obispo mexicano de 
Cuautitlán. 

“Una temática que nació –indicó el autor– “en 1968, cuando viví una profunda crisis 
vocacional, tenía que renovar los votos y había decidido colgar los hábitos y volverme a mi 
casa”, pero gracias al apoyo de un psicólogo del Ateneo Salesiano “inicié el doctorado en 
psicología y me fue indicado como tema Frankl, de quien nunca había oído hablar. 

Viktor E. Frankl (1905-1997) es el fundador de la 
Tercera Escuela vienesa de psicoterapia, 
conocida en todo el mundo como Logoterapia y 
análisis existencial. Judío de nacimiento y 
sobrevivido al exterminio de Auschwitz, con 27 
honoris causa, enseñó en diversas universidades 
entre las cuales Viena, Harvard, Dallas, Stanford y 
Pittsburg. 

“Y les digo –continuó el autor– que se lo dije a 
Frankl en los dos años que trabajé en el 
doctorado en Viena: que si resolví mi crisis 
vocacional y si me volví sacerdote se lo debo 
fundamentalmente a él”. 

El cardenal Maradiaga, justamente sobre Frankl 
consideró que “fue un hombre providencial para la 
psicología clínica” visto que “hemos descubierto 
una línea inédita” porque su enseñanza no venía 
solamente de los clásicos sino de la vida y del 
dolor. Además Frankl nos recuerda que la vida no 

es solamente algo, sino la ocasión para algo”. 

Porque, continuó el purpurado, “no es suficiente alargar la vida, sino que es necesario 
ponerle vida a los años”. Y esto “es uno de los puntos que Eugenio Fizzotti desarrolla en el 
libro, el cual estoy seguro que ayudará mucho”. 

En este tiempo de crisis, si esta no es resuelta, seguramente se vuelve un problema. Si en 
cambio es enfrentada con criterios válidos puede transformarse en una ocasión de 
madurez”. 

Su eminencia recordó algunos puntos originales del libro, como el binomio reactividad-
proactividad. Y los criterios de madurez que nos presenta, como el sentido del yo y la 
interrelación con los otros, la seguridad emocional, la percepción objetiva de la realidad, el 
sentido del humor, la concepción unificadora de la vida. Y cómo “la madurez es un proceso, 
un camino y una vía que debemos recorrer siempre con alegría”. 

“Una actitud proactiva –prosiguió– es capaz de amar en manera profunda y desinteresada, a 
la búsqueda de un bien intuido, con creatividad y responsabilidad para alcanzar los 
objetivos, capacidad de conocerse y aceptarse, de percibir la realidad de manera 
relativamente objetiva, porque a veces en la vocación o en la experiencia de la vida 
consagrada pensábamos que aquí en la cabeza estaba todo, pero es en el corazón donde 
está la puerta”, 

“Son sentimientos que a veces tenemos miedo de compartir, que no queremos poner sobre 
la mesa abiertamente. Esto es indispensable para una actitud proactiva. Un tono emotivo 
marcado por la alegría que da un sistema de valores”. 
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Y después el cardenal explicó la actitud reactiva: “Es lo contrario, una tendencia a replegarse 
sobre si mismo, incapacidad de amar a los otros de manera desinteresada, carencia de 
creatividad y responsabilidad, búsqueda de la gratificación inmediata. Cuánta inmadurez 
cuando buscamos solamente ésto. 

Pero también ausencia de confianza en si mismo y en los 
otros, sensación difusa de sentirse agredidos, tristes y la 
tendencia a la autoconmiseración”. 

En la motivación entra la afectividad “como una vivencia 
que nos da plenitud en la vida consagrada, no como 
reacción pero como creatividad”. Por ello “la proactividad en 
la realización de los empeños vocacionales, en la 
perserverancia, afectividad vivida como proactiva, nos lleva 
al equilibrio afectivo, a vivir los votos en la vida comunitaria 
y en el trabajo apostólico. Así llegamos a una actitud 
religiosa proactiva en la vida consagrada”. 

“Estoy convencido –concluyó el purpurado– que una actitud proactiva en la vida consagrada 
nos ayudará especialmente con la capacidad de integrar emoción y razón” para crecer y 
para obtener “coherencia entre acciones y convicciones, entre convicciones verbales y 
fidelidad a los empeños, además del tema precioso que el papa expone frecuentemente: la 
gratuidad. Y también tenemos necesidad de descubrir este tesoro que es la gratuidad”. 
 
 
 
 
El 6 de juny es va fer la gala al Teatre Eliseu de Roda de Ter, per revelar el nom del 
guanyador al Premi Osonenc de l’Any.  
 
Pilarín Bayés, Manel Molera, Lluís Rocaspana, Joan Soler i Joaquim Vivas eren els finalistes 
del Premi Osonenc de l’Any 2011 que atorga EL 9 NOU. Els finalistes van ser triats a través 
de la votació dels lectors del diari, que van fer arribar 1.452 butlletes. Del còmput final en va 
sortir el guanyador, que finalment va recaure en la il·lustradora Pilarín Bayés. 

 
El missioner claretià Joan Soler va ser un dels altres finalistes a 
rebre el premi. Soler és president de l’Associació Casal Claret de 
Vic, que aixopluga una quinzena d’associacions amb un rerefons 
social, imprescindibles en aquests temps de crisi. L’objectiu és 
aconseguir una convivència real i trobar solucions als problemes dels 
nouvinguts. Els votants d’aquest Premi han reconegut la rellevant 
tasca del Casal i la del propi Joan, en la dinamització intercultural i 
d’aprenentatges diversos en els nous contextos de la ciutat de Vic. 
 
Pel que fa a la resta de finalistes, el xef del Torres Petit de Manlleu, 

Manel Morera, ha sabut enllaçar el bagatge històric de l’Hotel Torres –que regenta al costat 
del seu germà Xavier i que l’any passat va celebrar 100 anys– amb una cuina exquisida i 
amb personalitat. Molera, a més, s’ha prodigat com a pedagog i ha desplegat una faceta 
solidària, cuinant sovint per al centre El Tupí. 
 
El franciscà Lluís Rocaspana va celebrar l’any passat els 50 anys de sacerdoci, 27 d’ells, 
en tres etapes diferents, a la parròquia del Remei de Vic. Rocaspana, nascut a Vallfogona de 
Balaguer, va vestir l’hàbit franciscà amb 15 anys, i el 6 d’agost de 1961 cantava la seva 
primera missa. S’ha caracteritzat sempre per fer costat als més desvalguts. 

El claretià Joan Soler, finalista al Premi Osonenc de l’Any 
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La Creu Roja d’Osona va gastar l’any passat 10.000 euros en bolquers per a famílies 
necessitades. El seu president, Joaquim Vivas, sempre incansable, diu que es comencen a 
donar casos en què aquesta demanda és preferent al menjar. Tot i així, Creu Roja continua 
repartint tones d’aliments i dóna atenció a centenars de famílies. 
 
L’enhorabona a tots plegats i especialment al Joan i a l'equip del Casal Claret! 
 
 
 

 
Xavier Costa La Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya ha organitzat 
una “Taula rodona d’Experts en temàtiques juvenils. 
 
Parafrasejant aquesta frase d’una exMinistra “Quant d’espai estem disposats a 
desocupar perquè l’ocupin els  joves?”, un dels participants de la Taula llençava un dels 
punts claus que s’ha debatut a la  “Taula rodona d’Experts en temàtiques juvenils”, 
organitzada per la Federació de Centres 
Juvenils  Don Bosco de Catalunya 
(FCJDBC) ahir, dimecres 6 de juny.  
La Taula ha estat un punt de trobada per 
a posar en comú i contrastar les opinions 
de les diferents entitats i administracions en 
relació a temàtiques juvenils que 
preocupen com: les noves formes de 
temps lliure, voluntariat i participació 
juvenil; l’atenció a la diversitat i la 
interculturalitat, i l’ocupació juvenil i 
l’emancipació. 
Un dels punts d’acord majoritari ha estat el 
de percebre que les polítiques de 
joventut no poden ser un compartiment estanc, i que és necessari que s’apliquin de 
manera transversal en totes les polítiques de l’administració, en àmbits com l’Educació, la 
Sanitat i el Treball, entre d’altres.   
 
Hi han participat  representants de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Arquebisbat, 
la Universitat, Associacions i Escoles. 
Durant el debat, han anat sorgint diferents idees i opinions, i a continuació n’ apuntem, a 
mode de conclusions, la majoria d’elles:   
- “Els joves necessiten una participació real. Algú ha preguntat els joves què els importa?”. 
- “El jove, en la situació actual, no veu cap sortida per molt que faci”. 
- “Hi ha tres grans problemes sobre el qual tot gira: el gran atur juvenil, problemes d’accés  a 
l’habitatge i el perill que perdem una educació pública de qualitat”. 
-“No es perceben polítiques que reverteixin l’ocupació - reforma laboral, sistema financer, 
 dificultats per accedir a hipoteques, taxes d’estudis a l’alça-  i s’ha instaurat la sensació que 
només podem anar a pitjor. 
- “Noves formes de participació com el moviment 15 M són molt interessants i tenen un 
potencial molt gran tot i que a vegades s’han intentat criminalitzar. Es tracta d’una 
participació assembleària organitzades als barris en la que la gent proposa els temes que els 
preocupen”. 
- “La participació dels joves no incideix prou en els afers públics”. 
- “Calen líders o referents en els quals els joves es puguin emmirallar i ser acompanyats”. 

“Quant d’espai estem disposats a desocupar perquè l’ocupin els joves?” 
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- “Tot canvia i les associacions s’han d’adaptar als nous canvis”. 
-“Els joves es relacionen més amb projectes d’impacte directe”. 
-“Cal trobar recursos per poder seguir treballant amb 
els joves i facilitar espais de reunió”. 
- “Cal escoltar més la mobilització social dels joves”. 
-“No s’ha d’oblidar l’interior del jove”. 
-“Els joves tenen dificultats per definir un projecte vital”. 
- “És necessària una formació més personalitzada per 
al jove”. 
-“Obertura als joves d’espais com les parròquies”. 
-“Cal ensenyar a participar”. 
-“Cal reintroduir el concepte de servei en una societat 
marcada pel consum”. 
-“S’ha de posar en valor el que sabem fer i que fem bé, 
que són moltes coses”. 
- “La inclusió de les persones nouvingudes a les associacions juvenils és una de les grans 
fites a aconseguir. A més, és clau en el procés de cohesió social i d’enriquiment 
intercultural”. 
-“S’ha d’aposta per dinàmiques de treball intergeneracional”. 
-“És necessari potenciar la dimensió espiritual, no entesa només des d’un visió religiosa”. 
-“S’ha de fomentar l’actitud emprenedora dels joves a nivell personal i professional”. 
-“S’ha d’escoltar de veritat al jove. Amb tot el que això implica”. 
-“És difícil treballar quan hi ha retallades en polítiques d’ocupació del 56 per cent. No tenim 
recursos per afrontar l’atur juvenil” 
La Taula també ha servit a la FCJDBC per preparar el 17è Congrès Estatal de Centres 
Juvenils Salesians que tindrà lloc el proper mes d'octubre a Logroño. A les idees 
exposades ahir s'afegiran les treballades el cap de setmana passat en la mateixa Taula 
Rodona plantejada a nivell intern. 
 
 
 
 

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL) ofereixen, en modalitat presencial i 
virtual, un Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural, que impartiran entre els 
anys acadèmics 2012-2014. El curs, coordinat pels Drs. Antoni Matabosch (ISCREB) i Xavier 
Marín (URL), està pensat per a persones que tenen interès a conèixer aspectes fonamentals 
de diferents tradicions religioses. Totes les assignatures del Màster es poden cursar per 
internet, tot i que també es pot optar per una fórmula combinada presencial-virtual o tot 
presencial. 
El curs vol proporcionar una acurada visió de les principals religions del món, i que tenen 
presencia entre nosaltres: islam, judaisme, ortodòxia, protestantisme, budisme, altres 

Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural 
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religions orientals o religiositats noves que han aparegut més recentment; també ofereix una 
visió de la cultura actual, on emmarcar el fet religiós. El Màster, com afirma el Dr. Antoni 
Matabosch, director de l’ISCREB, “no es queda en una descripció, sinó que insisteix el 
contingut i metodologies per a un diàleg fructífer entre les religions, així com una teologia de 
les religions”. El coneixement de la pluralitat religiosa és, doncs, un factor cada cop més 
rellevant en diferents àmbits de la vida professional: món educatiu, sanitari, de l’educació 
social, de l’esport o de la comunicació. Per aquesta raó, aquest Màster possibilita un 
enriquiment acadèmic i també suposa una millora de la qualitat en l’exercici de la pròpia 
professió. 
 

La matriculació del Màster tindrà lloc del 4 al 25 de setembre a la Secretaria de l’ISCREB (93 
454 19 63 / www.iscreb.org). 
 
 
 

 
Cristianisme i Justícia aposta per les noves tecnologies perquè la seva veu de 

denúncia segueixi arribant a la societat 
El centre ha posat en marxa un projecte de microfinançament per portar els quaderns 

als lectors digitals 
 

Els quaderns CJ es publiquen des de fa 30 anys i en 
aquest temps s’han ocupat de les qüestions més 
rellevants que ha viscut la nostra societat des de la 
dècada dels 80: el món del treball, els conflictes 
bèl·lics, el fenomen de la immigració, el diàleg 
interreligiós, la situació de l’Àfrica... Alguns d’ells han 
tingut un gran ressò per la seva capacitat d’analitzar un 
tema concret i punyent en un format breu i senzill, 
sempre amb voluntat d’oferir als lectors les claus 
d’interpretació de temes fonamentals.  

En són exemple el quadern sobre la “Renda mínima i salari ciutadà”, d’Eduardo Rojo i Joan 
García-Nieto; “El Déu de Bush”, de Jaume Botey; “Els crims de les grans companyies 
farmacèutiques”, de Teresa Forcades; o el més recent, “Crisi, un final per escriure?”, de 
Benjamín Bastida. La col.lecció suma ja 180 títols amb una tirada de 50.000 exemplars en 
català, castellà i anglès que s’envien gratuïtament a qui els demana, i es poden descarregar 
a través d’Internet.  
 
Ara, els quaderns CJ volen arribar als lectors digitals 
Aprofitant l’empenta de la celebració dels 30 anys de l’organització, aquest centre d’estudis 
fa un pas més per fer arribar aquesta veu crítica i compromesa a tota la societat, i per això 
properament els seus quaderns estaran disponibles també per a lectors digitals. Per fer-ho 
possible l’entitat ha iniciat un projecte de microfinançament, per tal d’aprofitar les possibilitats 
de les xarxes socials i les noves plataformes col·laboratives, sumant-la a la força de la base 
social que acompanya el centre.  
L’experiència del microfinançament és nova pel centre, que s’ha fixat l’objectiu de recollir 
4.000 euros que ajudarien a tirar endavant el projecte. “Som conscients, però, que tot això és 
incipient i que molt del nostre públic no es mou en aquests espais – reconeixen els 
responsables-. Més enllà de la captació econòmica, la campanya té com a objectiu atraure 
nous públics que poden estar interessats en la nostra reflexió però que encara no ens 
coneixen”.  

Els quaderns CJ es digitalitzen 

http://www.iscreb.org/
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L’arribada dels quaderns CJ als lectors digitals s’emmarca en el treball que està realitzant 
Cristianisme i Justícia en els darrers mesos per incorporar nous formats amb què difondre la 
seva reflexió i fer-se present als nous espais de la xarxa. L’entitat ja compta amb un canal 
youtube on ha incorporat les vídeo-reflexions dels autors, i perfils molt actius a facebook i 
twitter. 
 
Projecte de microfinançament per a la digitalització dels quaderns: 
http://www.cristianismeijusticia.net/digitalitzant-cj 
 
 
 

 

Tenim el goig d'anunciar-vos que l'empresa VERDALLAR és ja una realitat 
i volem celebrar-ho amb vosaltres! Per  això, hem preparat un ACTE DE 
PRESENTACIÓ que tindrà lloc el dimecres 20 de juny, a les 18.30 h, al 
Palau Mercader, C/ Lledó, 11 (Barcelona). 

Si vols informar-te i conèixer més de prop aquest projecte, si vols implicar-
t’hi o gaudir dels nostres avantatges, o si simplement vols celebrar-ho amb 
nosaltres, vine, t’hi convidem.  
Ens agradaria que ens hi acompanyessis.  
 

 

 

 

 
Ejercicios Espirituales 
carmelitanos de 
contemplación 
Los santos del Carmelo son 
maestros en el camino de 
interioridad, de su mano nos 
adentraremos en la oración 
contemplativa o de 
“recogimiento”, como la llama 
Teresa de Jesús. Lo haremos 
integrando todas nuestras 
dimensiones: física, 
psicológica y espiritual. 
Julio: 2-9 
Anima: Fernanda Villanueva, 
cmt. 

 
Llamados al profetismo: Elías y Francisco Palau, dos profetas de fuego 
Francisco Palau, se sintió heredero del profetismo de Elías, en su doble vertiente: su pasión 
por Dios y su talante  contemplativo.   Somos llamados a redescubrirnos habitados por el 
mismo Fuego que movió a estos dos grandes  profetas, “cuyas palabras queman como 
antorcha” y que encienden otros fuegos. 
Julio: 27-29 
Anima: Mireya Hernández, cmt. 
 
 

L’empresa VERDALLAR 

Exercicis espirituals a la Cova del Pare Palau 

http://www.youtube.com/user/Fespinal89
http://www.youtube.com/user/Fespinal89
http://www.facebook.com/cristianismeijusticia
http://twitter.com/#!/cijusticia
http://www.cristianismeijusticia.net/digitalitzant-cj
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El proper divendres 15 de juny la monja, metgessa i teòloga 
Teresa Forcades participarà en la roda de premsa de 
presentació del nou llibre: CONVERSES AMB TERESA 
FORCADES que ara publica Edicions DAU.  
  
La presentació tindrà lloc el 15 de juny a les 11 h a la 
Llibreria Laie (Pau Claris, 85) de Barcelona i comptarà amb 
la participació de la mateixa Teresa Forcades; l'editor, Ton 
Barnils; i la periodista, Eulàlia Tort.  
  
Aquest llibre recull una sèrie de converses realitzades al 
monestir de Sant Benet, a Montserrat, al llarg d’un any. El 
lector s’endinsarà en les principals fites de la seva biografia 
i podrà conèixer més a fons qui és Teresa Forcades i què 
pensa sobre una gran diversitat de temes: de la vivència 
religiosa a la indústria farmacèutica, de la necessària 
renovació de l’Església a l’excés de medicació a les nostres 

vides. També hi trobareu la seva visió sobre el paper de les dones o una crítica del model de 
societat que estem construint.  
Per a més informació:  Ton Barnils Edicions DAU  
Doctor Rizal, 5, baixos, Barcelona 08006 - tel: 93 512 02 04 - www.edicionsdau.com 

 
 
 

 
Redacció de Catalunya Cristiana / 
Folgueroles 
 
Sota la presidència del bisbe de Vic, 
Mons. Romà Casanova; del rector, 
Mn. Francesc Basora, així com 
d’altres sacerdots i diaques i 
pràcticament un centenar de 
Germanes Dominiques de l’Anunciata, 
el 12 de maig es va descobrir a Sant 
Jordi de Puigseslloses una placa 
dedicada al pare Francesc Coll. 

El bisbe Romà va glossar la seva 
figura, en uns temps difícils, de 

persecució, d’espoli i d’incomprensió. En uns temps en què florien les vocacions i les 
fundacions als bisbats de Catalunya, a Vic en particular, quan s’exportaven missioners i 
treballadors de l’evangeli arreu del món. El P. Francesc Coll i Guitart, nascut a Gombrèn, va 
entrar a l’orde dels dominics a Girona. En aquells anys d’amortitzacions, molts religiosos i 
religioses van veure com les seves propietats, els convents i monestirs eren expropiats 
sense compensació possible. 

El P. Coll va haver d’anar a Solsona per ser ordenat de capellà. Des d’aquell moment es 
dedicarà a la fundació d’un nou orde religiós: la Congregació de les Dominiques de 
l’Anunciata, que es va especialitzar a obrir les escoles per a la formació i educació, primer de 

Descoberta una placa en honor del P. Coll a Folgueroles 

Converses amb Teresa Forcades 

http://www.edicionsdau.com/
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les nenes, després dels nens, i sempre en els ambients més desfavorits, pobres i allunyats 
dels grans centres urbans. 

El P. Coll va celebrar la primera missa a la capella de Sant Jordi de Folgueroles el 1836. 
Després de la seva mort, la seva congregació va treballar perquè arribés als altars de la 
santedat. Per això, el 29 d’abril de 1979 el papa Joan Pau II el va beatificar a Roma. I també 
a Roma, ja fou Benet XVI qui el va canonitzar, l’11 d’octubre del 2009. 

La seva congregació tenia pendent un homenatge i una missa solemnement celebrada a 
Sant Jordi de Puigseslloses. S’escau, de fet, el 200 aniversari del naixement del sant, 1812-
2012 i per això, les dues províncies religioses de la congregació —de Sant Ramon de 
Penyafort i de la Mare de Déu del Roser— van decidir que fos així. 
 

Exercicis Espirituals – Estiu 2012 
 

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 

 

 

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 
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 

mailto:urc.info@gmail.com
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 Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
  

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

25 dl Junta Directiva URC 11.00 h 

25 dl Formació inicial: sortida fi de curs al Noviciat de Natzaret - Aiguafreda 

 

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 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

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 
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