Barcelona, 21 de juny de 2012

ANY V. núm.

Reunió dels Delegats Episcopals de Vida Consagrada a Solsona

La reunió dels Delegats Episcopals de Vida Consagrada ha tingut lloc a Solsona els dies 30 i
31 de maig.
Podem resumiar-la en quatre moments importants:
1. Relacions entre les Delegacions Episcopals de Vida Consagrada i l’URC. Un
projecte compartit
Participació per part de l’URC: P. Màxim Muñoz, president, Mª Eulàlia Freixas,
vicepresidenta, i Lluís Serra, secretari general (matí del dia 30).

Hi ha bon enteniment entre delegacions i URC i es vol aprofundir-lo amb noves iniciatives i
en diverses maneres de millorar, si és possible, el funcionament actual.
2. Visita a Olius, la catedral i el bisbat
La tarda es dedica a fer una visita guiada a Olius (l’església, la cripta, les sitges i el
cementiri), amb excel·lents explicacions de Mn. Enric Bartrina, que també, posteriorment,
explica els aspectes més remarcables
de la Catedral i de la Mare de Déu del
Claustre.
Tot seguit, Mn. Joan Casals guia el
grup mostrant les sales i despatxos de
la casa episcopal, arxius inclosos.
3. Sopar amb Mons. Xavier Novell i
col·loqui posterior
Tots els delegats som convidats a
compartir el sopar amb Mons. Xavier
Novell, bisbe de Solsona, a la seu del
seminari. Posteriorment, s’inicia a la
sala de reunions una conversa llarga,
tranquil·la i dialogant sobre la vida
religiosa i les delegacions. En un
segon moment, el bisbe exposa la situació de la diòcesi i les línies bàsiques d’actuació.
S’obre un diàleg interessant i de participació fins ben passades les 11 de la nit.
4. Diàleg sobre els temes interns de les delegacions episcopals
Es parla sobre els Instituts de vida consagrada (activa) i els Instituts de vida consagrada
(contemplativa).
Es determina el calendari de reunions per al proper curs:
•
10 d’octubre de 2012, dimecres – Barcelona, a la seu de l’URC
•
13 de febrer de 2012, dimecres – Barcelona, a la seu de l’URC
•
29 i 30 de maig de 2013 – Tarragona

El SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de relacions entre Bisbes i Religisos)
celebra la seva tercera i última reunió del curs
A finals de maig, es va celebrar la tercera i darrera reunió del
SIRBIR a la seu de l’URC. En són membres: Mons. Romà
Casanova, bisbe representant de la CET (Conferència
Episcopal Tarraconense) per a la Vida Consagrada i president
de l’organisme; P. Màxim Muñoz, cmf, president de l’URC; Gna.
Mª Eulàlia Freixas, mic, vicepresidenta de l’URC; P. Pere
Cardona, ofmcap, vicari episcopal de VC de Tarragona; Mn.
Francesc Prieto, vicari episcopal de VC de Barcelona, i G. Lluís
Serra, fms, secretari general de l’URC.
El tema de reflexió Compartir el carisma entre religiosos i laics
ha constituït el nucli de la conversa. A més s’ha parlat de les
properes beatificacions de màrtirs de casa nostra, així com
d’altres informacions d’interès.
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El P. Josep Massot i Muntaner, monjo de Montserrat,
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2012
Paraules d’agraïment pronunciades pel P. Josep Massot i Muntaner durant l’acte de
lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, celebrat al Palau de la Música
Catalana de Barcelona el dimecres 13 de juny de 2012
En
aquest
moment,
l’única cosa que puc dir
és gràcies. Gràcies a
Òmnium Cultural i al jurat
que
ha
tingut
la
generositat de concedirme
el
premi
més
important dels Països
Catalans. Gràcies al meu
estimat amic Damià Pons,
que acaba de pronunciar
unes paraules excessives
des de molts punts de
vista, però que no puc
amagar que m’arriben al
cor. Gràcies als centenars
de persones d’arreu del
món que amb motiu d’aquest premi m’han fet i em fan arribar la seva amistat i el seu afecte,
de paraula, per telèfon, per missatges de mòbil, per correu electrònic, per Internet, per carta
o a través dels mitjans de comunicació social. Gràcies a tots vosaltres, que us heu volgut fer
presents en aquest acte solemne, d’una manera especial als qui heu volgut venir de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa, de Formentera, de Castelló, de València, d’Alacant, de la
Catalunya del Nord, de París i dels indrets més variats del Principat, i als molts altres que sé
que hi són en esperit o que ens seguiran a través de la televisió, de la ràdio o de la premsa,
que m’han tractat fins ara amb una magnanimitat poc habitual, que agraeixo de debò, i que
m’han donat un relleu i una projecció que certament no mereixo.
D’una manera ben especial, deixeu-me donar les gràcies als meus pares, que ja no són
entre nosaltres, i a la meva família, a tots els mestres que he tingut al llarg de la meva vida i
a les nombroses institucions amb les quals he estat en contacte i que m’han permès de
desenvolupar una activitat incessant, sovint amagada i fins i tot clandestina, a favor de la
nostra llengua i de la nostra cultura. No cal dir que he de fer un esment especial de
Montserrat, un monestir que uneix la catalanitat i la universalitat, en el qual des de fa gairebé
cinquanta anys he après a servir els altres i a treballar en la lluita pels drets humans i els
drets dels pobles. M’agradaria expressar, ben en concret, tot el que dec als darrers abats del
monestir El pare Gabriel M. Brasó m’hi va acollir i em va donar l’oportunitat d’anar per
primera vegada a Alemanya, on se’m van obrir les portes d’un món molt diferent del de la
dictadura franquista i on sobretot vaig entrar en contacte amb una llengua i una cultura que
em permetien de completar la formació essencialment francesa que fins aleshores havia
tingut. El pare Cassià M. Just, que m’havia iniciat en la vida monàstica com a mestre de
novicis, em va confiar, quan tot just tenia vint-i-nou anys, la direcció de les Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, una tasca difícil i sovint ingrata, però alhora engrescadora i plena de
compensacions. El pare Sebastià M. Bardolet em va confiar la custòdia de l’immens fons de
l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, nascuda precisament en aquest Palau,
que la família Patxot ens va cedir el 1991 i que hem pogut posar a l’abast dels estudiosos
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quan semblava que ja s’havia perdut definitivament per a Catalunya després del trasbals de
la guerra civil i de les desavinences entre Rafael Patxot i els responsables de l’Orfeó Català.
Finalment, l’actual abat Josep M. Soler ha mostrat sempre un interès no gens dissimulat pel
món de la cultura, pel diàleg entre la cultura i la fe i per la projecció internacional de les
nostres activitats. He d’agrair la seva presència en aquest acte i he d’agrair igualment, d’una
manera molt especial, que l’Escolania de Montserrat s’hagi ofert a participar-hi, precisament
amb peces que m’arriben molt endins: el Moreneta en sou, de Jacint Verdaguer, musicat pel
pare Àngel Rodamilans, un monjo víctima de la follia desencadenada a casa nostra el juliol
de 1936; una cançó popular mallorquina harmonitzada pel meu amic i col·laborador Baltasar
Bibiloni, versió poc coneguda de La dama d’Aragó, i el Virolai, igualment de Verdaguer i amb
música del mestre Rodoreda, que ha esdevingut el símbol per antonomàsia de Montserrat. I
encara, en acabar, cantarem tots plegats el nostre himne nacional Els Segadors, a l’estudi
del qual he dedicat moltes hores, amb resultats en bona part coneguts i uns altres que ho
seran ben aviat.
En aquest capítol d’agraïments, no puc oblidar tampoc els milers de persones que han
format i formen part de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, de la
qual vaig ésser secretari durant vint anys a partir de 1973, gràcies al doctor Antoni M. Badia i
Margarit, que en va ésser un dels principals promotors i el primer president, i de la qual no
m’he desentès mai, com en donen fe les extenses actes dels col·loquis que celebra cada
tres anys, aparegudes a les
nostres Publicacions, i la sèrie
d’Estudis de llengua i literatura
catalanes de la qual he coordinat
fins ara seixanta-quatre volums.
Ni puc oblidar la col·laboració,
iniciada ja en els meus anys
d’estudiant universitari, amb
l’Institut d’Estudis Catalans i la
més tardana amb l’Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona.
Tant l’una com altra han estat
especialment enriquidores i no
cal dir que hi he rebut molt més
que no hi he donat. No vull
deixar de recordar encara tot un
seguit d’entitats i d’institucions
amb les quals he col·laborat de
moltes maneres i que m’han
servit per a posar-me en
contacte amb especialistes de les més diverses matèries, amb estudiants i professors
d’universitats del nostre país i de l’estranger i amb un ventall molt variat de persones. Ni
menys encara puc oblidar la cooperació abnegada i fidel dels qui han fet i fan possible el dia
a dia de les nostres Publicacions de l’Abadia de Montserrat en els seus diversos i múltiples
aspectes, sense els quals no hauria pogut arribar enlloc.
Ara no em correspon de parlar dels meus neguits i dels meus problemes. Però no quedaria
tranquil si no aprofitava aquesta avinentesa tan especial per expressar la meva preocupació
–una preocupació àmpliament compartida per la situació de la nostra llengua i de la nostra
cultura, una llengua i una cultura que, com ens recordava l’estimadíssim Joan Fuster, van de
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Les Illes Balears i el País Valencià passen per
moments especialment difícils, i em solidaritzo un cop més amb tots els intents d’aconseguir
que el govern del president Bauzà faci marxa enrere en les mesures clarament lesives
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contra la nostra llengua, que necessita una protecció especial i que no fa ombra a cap de les
llengües més consolidades i més conegudes, i que el govern del president Fabra s’esforci
per defensar la llengua pròpia del País Valencià, que hi fou duta per Jaume I al segle XIII i
que és vehicle de comunicació amb les altres terres que haurien d’ ésser germanes i no
rivals. Permeteu-me, però, que centri aquesta preocupació en la situació actual del territori
administrat per la Generalitat de Catalunya. La crisi que ens tenalla des de tants cantons ha
tingut uns efectes clarament negatius en el món de la cultura i ben en concret en el sector
del llibre i de les revistes, el món en el qual em moc d’una manera especial. Si les
administracions i la societat civil no fan un esforç seriós i continuat per defensar amb
intel·ligència i amb tenacitat els guanys d’aquestes darreres dècades, correm el perill que la
nostra infraestructura cultural es desfaci com una mitja i que retrocedim fins a uns extrems
dels quals potser no podríem
recuperar-nos mai més. És urgent que
tothom sigui conscient de les dificultats
i dels reptes que ens assetgen, que no
pensem que tot està resolt pel simple
fet que hi ha llibertat per a tota mena
d’iniciatives i que tot funciona sense
l’esforç de ningú, que mirem de
rendibilitzar els escassos recursos de
què disposem i que massa sovint
serveixen
per
a
muntar
focs
d’encenalls, si no s’esmunyen –com
passa massa sovint arreu de l’estat
per clavegueres inqualificables i que
ens fan avergonyir com a ciutadans
responsables i que creiem en els valors de la democràcia, de l’ètica i de la solidaritat.
Deixem-ho aquí per avui. Malgrat totes les maltempsades, sóc optimista respecte al futur de
la nostra llengua i de la nostra cultura, a les quals he dedicat tots els meus afanys durant tota
la vida. El premi que rebo –i que accepto amb goig pensant que no és meu sinó de tots els
qui m’han envoltat i m’han donat suport de tantes maneres, fins i tot sense saber-ho
m’estimula a continuar treballant, a continuar defensant amb les ungles i amb les dents els
nostres valors i els nostres drets massa sovint conculcats –sempre amb respecte envers
tothom i sense escarafalls inútils, seguint la màxima llatina fortiter in re, suaviter in modo, i a
estudiar i divulgar la nostra llengua, la nostra literatura i la memòria històrica d’unes èpoques
que hi ha qui voldria esborrar del mapa i donar per inexistents. Estic segur que tots plegats
continuareu ajudant-m’hi. Moltes, moltíssimes gràcies.

Acompanyament espiritual
◗ JORDI FONT
Acompanyar espiritualment és una pràctica encaminada a portar la persona en l’itinerari de
trobada amb el misteri de Déu en ella mateixa. En aquesta línia, la Fundació Vidal i
Barraquer proposa una nova edició del seu postgrau en Acompanyament Espiritual —els
coordinadors del qual són els jesuïtes Jordi Font i Josep Rambla—, que enguany inclou un
mòdul específic dedicat a l’Acompanyament en la Carència i el Dol. Aquest postgrau, adreçat
a tot aquell interessat a relacionar psicologia i espiritualitat en la funció de l’acompanyament
a les persones, s’impartirà d’octubre de 2012 a juliol de 2014. El Dr. Jordi Font, que és
metge, psiquiatre i psicoterapeuta, suggereix que els que hi participin facin, durant aquest
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període, «una experiència
acompanyament psicològic».

espiritual

—recés,

exercicis

espirituals—

i

rebin

un

Quines qualitats ha de tenir la persona que acompanya
espiritualment?
Ha de procurar ser una persona humana, sana. Pot semblar
que sigui una cosa ben senzilla, però no és tan fàcil. Més que
una qualitat, ha de ser una manera de viure la persona, viure
sanament mentalment i espiritual. Per això li va bé a tothom
ser acompanyat i també acompanyar els altres.
Per què és necessària la formació psicològica, a més de
l’espiritual, per poder acompanyar?
Tota experiència de relació humana té com a base corporal
les nostres neurones i s’expressa psicològicament per la nostra ment, ja sigui conscientment
o inconscient; per exemple, quan diem Déu. Si volem no enganyar-nos en l’acompanyament
espiritual ens hem de preparar no amb moltes teories, sinó amb un coneixement senzill i
profund de cadascú. La novetat d’aquesta edició és el mòdul d’acompanyament en el dol.
Què cal tenir en compte per ajudar les persones en aquest cas?
En circumstàncies doloroses extremes, com per exemple la mort d’un fill, una mort sobtada o
d’altres, ajuda especialment sentir-se ben acompanyat. Avui, fer el dol socialment és més
difícil. Es busca ajut com sigui, fins i tot s’hi fan grups en tanatoris. Quan es tracta de fer-ho
en casos extrems ens cal estar preparats; sobretot si es tracta d’un dol complicat o
patològic.
Òscar Bardají i Martín – Full dominical

Germana Sabina Ana: "Em sento realitzada com a mare"
GENT CORRENT
Una trentena de monges, germanes Servidores de Jesús, atenen 168 malalts, pobres i
incurables, al Cottolengo de Barcelona. Sabina Ana Rodríguez Valenzuela (Benidorm, 1984)
és una d'elles.
Monja. Va prendre els hàbits als 17 anys. Serveix a la cuina del Cottolengo. Aviat se'n va a
Colòmbia
El Periódico.cat - Dimarts, 12 de juny del 2012 - 12:25h.
Una trentena de monges, germanes Servidores de Jesús, atenen 168 malalts, pobres i
incurables, al Cottolengo de Barcelona. Sabina Ana Rodríguez Valenzuela (Benidorm, 1984)
n'és una.
--¿Com es recorda de petita?
--Feliç, molt alegre. M'agradava compartir les meves coses amb els que tenia al meu
voltant. La meva mare diu que era molt entremaliada.
--¿Ah, sí?
--Quan tenia 3 anys, em vaig amagar en un armari. La meva mare va haver de cridar una
veïna perquè l'ajudés a buscar-me. Es pensava que havia caigut per les escales, i això que
vivíem en un novè pis. Fins que va obrir l'armari.
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--¿Eren religiosos a casa?
--Sí. Els meus pares eren cursetistes de cristiandat i anàvem a l'església i participàvem
bastant en les activitats de la parròquia. De familiar religiós no en tinc cap.
--¿Quan va descobrir el seu camí?
--A través de la parròquia, un capellà ens va donar a conèixer el Cottolengo d'Alacant per
Nadal. A l'arribar l'estiu, me n'hi vaig anar 15 dies com a voluntària. A partir de llavors,
aprofitava tot el temps lliure que tenia per anar-hi. El Senyor em cridava. A casa, llevar-me a
les sis del matí, doncs no, però allà m'agafava una vitalitat.
--¿Com s'ho van prendre a casa?
--Em feia una mica de por dir-los que volia ser monja, però s'ho ensumaven. Primer l'hi vaig
comentar a la meva mare perquè les noies solem tenir més confiança amb ella. Em va dir
que la seva il·lusió era que jo formés una família, però va afegir: «Si aquesta és la teva
felicitat, endavant; jo t'acompanyo en tot moment».
--¿I el seu pare?
--S'ho va prendre una mica pitjor. Em va dir que era molt jove --jo tenia 17 anys-- i que tenia
tota la vida al davant. Vam acordar donar-nos un termini de dos anys perquè ell ho assimilés
i perquè jo n'estigués segura. Ara li dirien que estan contents.
--¿Els veu sovint?
--Cada any anem tres dies a casa. I ells poden venir quan vulguin.
--¿Quina és la seva rutina diària?
--Ens llevem pels volts de dos quarts de sis del matí. A les sis tenim laudes. Després, fem
els serveis. Cada germana té
una dependència; jo he estat
amb els nens, i ara mateix, a la
cuina. Tot el dia s'estructura
entre la feina i l'oració. Ora et
labora. A les deu de la nit resem
completes i ja ens n’anem a
descansar.
--¿Quin tipus de malalts
atenen?
--Malalties
incurables
i
degeneratives. Tenim persones
amb síndrome de Down i
paràlisi cerebral. Però qui realment els cuida és el Senyor. Nosaltres només som instruments
de la seva obra.
--Però no em negarà l'esforç...
--Per a mi no és dur. Em sento feliç i joiosa de tenir el Senyor com a marit. I de poder fer
aquesta tasca.
--¿Com arriben fins aquí?
--A vegades els porten els seus familiars; altres vegades vénen derivats d'institucions i
d'assistència social. El Cottolengo es finança mitjançant donatius. També ens porten roba i
menjar.
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--¿També cuiden nens?
--Sí. Vaig estar un temps atenent-los i vaig comprendre que els nens són una escola d'amor.
Ells mateixos t'ensenyen. Potser alguns no et poden donar les gràcies, però amb un
somriure ja t'ho estan dient tot.
--¿Per què vénen a parar aquí?
--Moltes vegades les famílies no tenen mitjans i, si han d'anar a buscar-se un sou, no tenen
amb qui deixar-los. Són nens que potser necessiten atenció les 24 hores del dia.
--¿Troba a faltar alguna cosa de la vida seglar? Potser ser mare...
--Aquí també em realitzo com a mare encara que no hagi tingut fills. La funció que faig també
és de mare. I a la cuina, igual. Els preparo el menjar tan bé com sé.
--¿Tenen algun dia lliure?
--No. Sempre estem al servei.
--Però vostè és molt jove. ¿No li ve de gust sortir una tarda a passejar?
--No. Com que tinc el Senyor, no trobo a faltar res.
--¡Vostè no té fissures! I, digui'm, d'amigues seglars, ¿en té?
--Bé, tinc amigues d'Alacant. A vegades els escric una carta per felicitar-los per Pasqua o per
Nadal, però ja està. No podem trucar.
--¿Li agradaria anar de missionera?
--Precisament, viatjo a Colòmbia d'aquí uns dies. Hi tenim casa. Em ve molt de gust. És un
gran regal.

Sant Joan de Déu crea un banco de alimentos para personas con
enfermedades metabólicas
Lo gestionará la Asociación Catalana de Trastornos Metabólicos Hereditarios PKUATM | Las familias podrán adquirir los productos hasta un 40% más baratos
Mari Carmen Gallego - Baix Llobregat | 13/06/2012
El Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues y la Asociación Catalana de Trastornos
Metabólicos Hereditarios PKU-ATM han creado el primer banco de alimentos para personas
con enfermedades del metabolismo. Los responsables del banco comprarán los productos
al por mayor y los venderán hasta un 40% más barato a las familias.
Las enfermedades del metabolismo son enfermedades genéticas que se caracterizan por la
falta de una enzima o una proteína que rompe el
ciclo del organismo para desechar los restos. Éstos
se van acumulando en diversas partes del cuerpo,
como la mielina o el cerebro, y provocan graves
enfermedades, como la epilepsia o el autismo, que
pueden ir acompañadas de retraso mental.
El jefe del servicio de Neurología de Sant Joan de
Déu, Jaume Campistol, recuerda que “casi todas las
enfermedades metabólicas (hay identificadas más
de 400) se caracterizan por requerir una dieta baja
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en proteínas, que acompañada con la medicación ayuda a tratar la enfermedad y sus
consecuencias”.
“Los afectados no pueden comer carne, pescado, huevos, lácteos o sus derivados, pasta o
harina. En cambio sí que pueden tomar alimentos bajos en proteínas que hasta ahora
compramos por Internet porque en los supermercados no se encuentran”, comenta Mei
García, responsable de la Asociación Catalana de Trastornos Metabólicos Hereditarios PKUATM, que actualmente suma a más de 120 familias.
García recuerda que “en internet también debemos pagar los gastos de envío, lo que
encarece todavía más el producto. Hay familias que tienen dos hijos y los dos están
afectados, de manera que no pueden hacer frente a los gastos que supone la compra de
estos alimentos”.
Descuentos en el precio
El Hospital Sant Joan de Déu ha cedido de manera desinteresada un local a la entidad para
que pueda acumular el material, como pasta, harina, galletas, pan o leches especiales. Las
familias que pertenecen a la asociación podrán comprar los productos con descuentos
especiales y las que no lo son comprarán a precio de mercado, que a pesar de todo será
más barato que el que pueden encontrar en tiendas on line.

Vatican Insider: “Estados Unidos: los franciscanos apoyan a las monjas”
FRANCISCANOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS
En una carta abierta a Roma, los Frailes
Menores piden que se respeten las reglas
MARIA TERESA PONTARA PEDERIVA ROMA
Algunos ya están hablando de efecto
“boomerang”, pero lo cierto es que se trata tan
solo del comienzo. Las reacciones a la
investigación vaticana de la LCWR, la
organización que representa a la mayoría de
las monjas estadounidenses, no parecen
disminuir.
Después
de
las
cartas,
manifestaciones (como la que se llevó a cabo
en Washington la semana pasada, en donde
el Nuncio apostólico, Viganò, abrió las puertas de su “embajada”), después del apoyo de
personajes del mundo de la cultura, periodistas, religiosos (como el jesuita James Martin),
ahora es toda una “provincia” religiosa, la de los Frailes Menores de los Estados Unidos, la
que ha enviado a Roma una carta abierta, con fecha del 31 de mayo, para apoyar a las
monjas.
La carta lleva la firma de los responsables de las 7 provincias estadounidenses. No hay que
olvidar que un estadounidense (hasta ahora el único en la historia de la Orden que fundó
San Francisco), el padre John Vaughn de la provincia de Santa Barbara (que engloba a
todos los estados del oeste del país), fue ministro general de la Orden, por lo que vivió en
Roma desde 1985 hasta 1991.
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Los religiosos franciscanos expresan «mucha preocupación» por la prevista «evaluación
doctrinal» para con las religiosas estadounidenses por parte de la Congregación para la
Doctrina de la Fe (que dirige otro estadounidense, el cardenal William Levada), porque,
según los responsables de los Frailes Menores de los Estados Unidos, podría,
«inadvertidamente, alimentar un clima de división y de confusión».
«También escribimos para expresar solidaridad a ustedes, Monjas, y apoyarles en este
momento tan difícil. Como ustedes, nos esforzamos en cada cosa que hacemos para
construir el pueblo de Dios».
«Es incontestable que Dios se ha y se sigue revelando, incluso mediante el testimonio de las
religiosas de los Estados Unidos», recuerdan. Escuelas, hospitales, instituciones para
ayudar a los pobres fueron fundados y funcionan en el país gracias a institutos religiosos
tanto masculinos como femeninos, pero este no es el único servicio de los que han optado
por los consejos evangélicos, escriben los Frailes.
A caballo entre el siglo XX y el XXI ha habido «momentos de enorme importancia social,
auténticos cambios políticos y culturales» (el recuerdo del 11 de septiembre sigue todavía
muy vivo en los Estados Unidos, tanto que no es necesario ni siquiera citarlo). «Estos
cambios nos imponen, en calidad de miembros fieles de la Iglesia, hacernos algunas
preguntas que en un primer momento pueden parecer discutibles o incluso fuera de lugar,
pero que en realidad se plantean justamente porque, en calidad de religiosos, nosotros
podemos vivir de forma auténtica los carismas que hemos recibido, respondiendo a los
“signos de los tiempos”. Como, por lo demás, nos indican tanto el Decreto del Concilio sobre
la Renovación de la vida religiosa y otros documentos sucesivos».
Los Frailes se dicen convencidos de que muchas de las cuestiones que deben afrontar en la
sociedad actual son desafíos para responder mejor, y con fidelidad, al Evangelio, a la Iglesia
y a los carismas de los Fundadores.
Además dicen estar muy «preocupados por el tono y la orientación de la evaluación
doctrinal», que definen como «excesivos». Les preocupa que el esfuerzo de las monjas por
un servicio honesto se pueda convertir en un mero control por parte de la Iglesia, que a la
larga podría terminar por «reprimir cualquier tipo de discernimiento ulterior». Y esto se podría
repetir con otros sectores y grupos dentro de la Iglesia.
«Cada uno tiene un ámbito que le compete», escriben los Franciscanos, y aquí lo que está
en juego es la histórica cuestión de la autonomía de las órdenes y de las congregaciones
religiosas con respecto a las diócesis y, a final de cuentas, con respecto al Vaticano. Con
ello, explican, no hay que entender que cualquier intervención a nivel social o cultural
significa inmediatamente poner en duda la autoridad del magisterio de la Iglesia».
En lugar de una vigilancia excesiva sobre la LCWR, concluyen, tal vez se podría ofrecer un
mejor servicio al pueblo de Dios siguiendo la dirección de un nuevo esfuerzo para articular
todos los matices de la moral católica. Esta sería la ocasión, según los Frailes Menores, para
transformar este momento en un diálogo mayor, tal y como indica el documento “Mutuae
Relationis” sobre las relaciones entre los obispos y los religiosos.
«Esperamos que nuestros obispos pongan la máxima atención al revisar su modo de
actuar», afirman en referencia con la Comisión de investigación que dirige el obispo de
Seattle, Sartain, y que está compuesta exclusivamente por obispos, sin que haya ninguna
representación de las monjas.
La carta concluye confraternalmente, garantizando oraciones, pero el contenido de la misma
expresa toda la dignidad de quien pide que se respeten las reglas y los pronunciamientos del
Magisterio.
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Entitats Social d’Església
La jornada d’ESE que es va suspendre el curs passat, se celebrarà amb el mateix esquema i
horari ja previst el dissabte 27 d’octubre.

Participació de l’Abat de Poblet en la presentació d’un llibre
Ahir, 20 de juny, es va presentar el llibre:

Les carmelites de la Caparrella de Lleida celebren el 25è anivesari de la
inauguració del monestir actual
Les religioses carmelites descalces de la Caparrella celebren aquest divendres 15 de juny,
festa del Sagrat Cor de Jesús, el XXV aniversari de la inauguració de l'actual monestir, que
fou beneït el 15 de maig de l'any 1987 pel Nunci de Sa Santedat a l'Estat espanyol Mário
Tagliaferri. El nou monestir, dedicat des d'aleshores al Sagrat Cor de Jesús, substituïa així
l'antic convent de Santa Teresa, actualment utilitzat com a seu del Centre de Titelles de
Lleida, espai emblemàtic que les
religioses havien ocupat des de la seva
arribada a la ciutat l'any 1686, fa 426
anys.
Jordi Curcó per a Flama.info, 14 jun. 12
Les carmelites commemoren també
aquest divendres, coincidint amb la festa
del Sagrat Cor de Jesús, el vintè
aniversari
de
l'entronització
d'una
escultura de vuit metres d'alçada del
Sagrat Cor. Aquesta escultura presideix
el jardí del monestir des del 15 de juny de l'any 1992 i s'eleva a una alçada de vuit metres.
Aquesta imatge de Jesucrist amb els braços estesos, a semblança del Crist de Rio de
Janeiro, que contempla des del cim del turó de la Caparrella la ciutat de Lleida, és obra de
l'escultor Victor Pallarés, que hi va treballar durant més de dos anys. Per la seva realització
l'artista es va inspirar en els estudis del Sant Sudari de Torí i l'esculpí en pedra de Vinaixa.
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L'escultura fa poc mes de tres metres i està col·locada damunt una pilastra de 5 metres que
la sustenta i té un pes de dues tones.
Aquest Sagrat Cor que els lleidatans solament van poder admirar fa vint anys el dia de la
seva inauguració, degut a que es troba en l'espai de clausura, va ser finançat per subscripció
popular.
MISSA I BENEDICCIÓ D'UNA NOVA IMATGE DEL SAGRAT COR DE JESÚS
Els actes commemoratius s'iniciaran a l'església del monestir a les 7 de la tarda, amb la
celebració d'una missa solemne en la qual participaran diversos col·lectius i entitats
ciutadanes encapçalades per l'AVV de la Caparrella. Finalitzada la celebració i a l'esplanada
del monestir, es beneirà una nova imatge del Sagrat Cor, davant la qual es renovarà la
Consagració de la ciutat de Lleida al Cor de Jesús feta ara fa vint anys.
Per facilitar l'assistència a tots aquells que vulguin assistir als actes a la Caparrella, sortiran
dos autocars a les 18.30 h de les parròquies del Pilar i del Carme.

Crónicas. "El siglo XXI según Poblet"
En la abadía más grande de Europa, todo se recicla y la energía es renovable: el
monasterio de Poblet es todo un ejemplo
Vegeu: http://www.rtve.es/noticias/cronicas/






Poblet es el primer monasterio español comprometido con el Medio Ambiente
En la abadía más grande de Europa todo se recicla y la energía es renovable
Esta apuesta por la Ecología surge del empeño del prior, un hombre de ciencia
Por primera vez un medio de comunicación entra en la clausura del monasterio
El siglo XXI según Poblet se estrena el domingo 17 a las 22.30 h en el C24 h

TERESA GRAY 12.06.2012
Poblet es el primer monasterio de España que se compromete firmemente con el Medio
Ambiente. Sus monjes desean aportar a la sociedad del siglo XXI su ejemplo de coherencia
con el entorno, sin dañarlo ni
contaminarlo, como hicieron
durante
siglos
sus
antepasados.
Un equipo de Crónicas se ha
convertido en la primera
televisión en traspasar el
umbral de la clausura de esta
comunidad, que se encuentra
en plena conversión ecológica.
Fue el Prior Lluc Torcal el que
se empeñó hace seis años en
esta reforma. Procede del
mundo de la ciencia y ahora
prepara su tesis en Física Cuántica. En 2009, la comunidad de Poblet, tras dos años de
reflexión interna, aprobó la declaración sobre el medio natural. En ella se compromete a
emprender la conversión ecológica para que el mundo siga siendo habitable para las
siguientes generaciones.
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Lluc Torcal: "Es hora de mirar alrededor pensando en las generaciones futuras"
Patrimonio de la Humanidad
Su gran valor artístico ha hecho más difícil la incorporación de los elementos de las energías
renovables
No ha sido fácil acometer la reforma medioambiental de un monumento histórico de la
categoría de Poblet que además es Patrimonio de la Humanidad. Con sus doce mil metros
cuadrados es el monasterio de mayores dimensiones de Europa Occidental.
Se construyó en el siglo XII para frenar la invasión musulmana en los confines de la corona
de Cataluña y Aragón. Pertenece a la orden del Císter y en el se mezclan los estilos
románico y gótico. Precisamente su gran valor artístico ha hecho más difícil la incorporación
de los elementos de las energías renovables en los diferentes edificios.
Las primeras farolas
solares
Poblet es cada día más
verde: la energía solar
se usa en casi todo el
recinto
monumental.
Los residuos se reciclan y
parte de ellos van a parar
al huerto, donde los
cultivos son ecológicos.
El combustible fósil se ha
reducido a la mitad y se
espera que en cinco años
se
deje
de
usar
definitivamente.
La transformación medioambiental se nota nada más entrar en el recinto monumental. Unas
farolas solares, las primeras que se usan en el sur de Europa, iluminan por la noche al
visitante. Están plenamente integradas en el entorno.
Poblet, las primeras farolas solares del sur de Europa
Las duchas ecológicas
La energía solar también se usa para calentar el agua en la zona de clausura y en la
exterior. Precisamente la transformación empezó porque había muchas fugas de agua.
Ahora se ha reducido un 90 por ciento el consumo.
Tanto en la hospedería de fuera como en la de dentro -a esta última solo pueden acceder los
hombres y es regentada por un monje, el Padre Francisco Martínez Soria, hijo del actor
Paco Martínez Soria- se utilizanduchas ecológicas.
El padre Francisco Martínez Soria, asimilando hábitos ecológicos
Otro concepto del tiempo
Por primera vez un equipo de televisión ha traspasado el umbral de la clausura en Poblet. El
equipo de Crónicas ha sido testigo del día a día de los treinta y tres monjes que viven en
el monasterio. Además de la oración, cada uno tiene su quehacer diario. Para ellos el
tiempo transcurre de otra manera, sin prisas, sin agobios.
Poblet. Viviendo el tiempo con profundidad
El siglo XXI según Poblet se estrena el domingo 17 de junio, tras el especial Elecciones
griegas, en el Canal 24 horas.
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Un projecte intercongregacional
http://www.tv3.cat/videos/4102990
Persones que han perdut la feina i l'habitatge viuen a la Llar Ronda, una pensió social de
Barcelona de la Fundació Mambré. Un projecte impulsat per Arrels Fundació, Assís Centre
d'Acollida, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i Orde Hospitalari de Sant Joan de
Déu.

La responsabilitat dels titulars i directors
En moments difícils i complexos és quan es percep més nítidament la
responsabilitat i, fins i tot, “la càrrega” que determinats càrrecs
comporten.
Les persones que assumeixen l’alta direcció d’una escola –la tinguem
estructurada d’una o altra forma- es troben ara gestionant la incertesa,
animant un claustre que veu disminuït el seu salari i que se li complica
la feina en alguns aspectes. Potser abans de començar el curs hauran
d’afrontar alguna disminució de plantilla. També es troben davant
famílies sovint perplexes a les quals els costa entendre determinades normes en l’admissió
d’alumnes o en altres àmbits de la vida escolar.
Els responsables dels centres han de fer front a tota aquesta realitat amb coratge i,
alhora, amb sensibilitat davant totes les persones amb les quals interactuen i que tenen
realitats i interessos ben diversos.
Però la responsabilitat també té límits. Som responsables d’optimitzar tots els recursos,
però no podem ser responsables d’uns recursos que no arriben. Som responsables de trobar
les millors formes d’actuació en el marc normatiu que ens és donat; fins i tot podem ser
responsables de saber driblar determinada burocràcia, però no se’ns pot fer responsables de
tot allò que emana de l’administració i no podem eludir. Som responsables de dotar de
continuïtat la institució i de tenir un projecte de futur, però no de les circumstàncies
demogràfiques o d’altres que poden arribar a fer inviable alguna dimensió del centre. Som
responsables d’afavorir el millor clima de treball i les millors condicions de creixement
professional del professorat i personal del centre, però no de les condicions laborals que ens
vénen marcades pel concert educatiu o per la realitat econòmica del centre o de l’obligació
que en determinats moments es pot produir de disminuir la plantilla, en hores o en persones,
per garantir la continuïtat del centre. Aquesta és, al capdavall, la primera responsabilitat:
procurar la continuïtat del centre i el seu projecte. Aquest és el bé comú. Un bé
superior al bé que es pot fer individualment a cada persona implicada –família,
professor, personal–, que és el nord que ha de guiar les decisions necessàries en
cada moment.
El professorat, les famílies... poc o molt han d’entendre aquesta realitat. Cal comunicar bé
tot el que està passant a l’entorn i les conseqüències que té per a cada centre. Amb
serenitat, sense alarmisme, sense escatimar informació ni temps per al diàleg, cal
procurar que tothom sigui més conscient del que la realitat ens dóna i no podem canviar des
de l’escola i del que sí és a les nostres mans i que demana el millor de nosaltres.
18 juny 2012
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Teresa Forcades contra les pors
Llisterri – CR- http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/26922) “Jesús és l’interlocutor
principal de la meva vida”. És una de les frases de l’extensa explicació que fa Teresa
Forcades sobre el seu procés de fe, Jesús, la Bíblia o la teologia sobre Maria en el
llibre Converses
amb
Teresa Forcades. Aquesta
setmana s’ha presentat a
Barcelona i ella mateixa
explicava
que
d’alguns
d’aquests temes “ningú no
m’havia preguntat mai fora
de l’àmbit religiós”. Una
manera d'arribar a un públic
que mai comprarà un llibre
de teologia.
(Jordi

Converses amb Teresa
Forcades recull
un
any
d’entrevistes al Monestir de
Sant Benet de Montserrat
amb la periodista Eulàlia
Tort. Forcades va acceptar la proposta d’Edicions Dau perquè es no tractava d’una editorial
“de les que fan llibre com qui fa patates”. Així, a més del temes més coneguts com la
denuncia sobre la grip A o la popularitat mediàtica, Forcades explica el sentit del seguiment
de Jesús, dels dogmes marians i de la vida religiosa monàstica –“amb Déu n’hi ha prou”- o
l’actualitat de la Bíblia. Per això, també s’inclou un apèndix de 40 pàgines amb els textos
bíblics que se citen al llibre i en què es fonamenta l’experiència i el discurs de
l’entrevista.
Sobre aquesta experiència religiosa se sustenta un altre eix transversal del llibre. Teresa
Forcades fa una crida constant a actuar sense por. “Acollir la divinitat plena té a veure
amb el fet d’assumir el moment que vius, no bloquejar-te, no permetre que el flux de la vida
quedi retingut per les pors”, diu en l’entrevista. El relat de la seva conversió adolescent al
cristianisme, el camí cap a la vida monàstica, el qüestionament de principis imposats per la
industria farmacèutica i la medicina oficial, la rebel·lia com a dona, l’anar a fons amb la
pròpia vida o l’avenç de la teologia són alguns dels camps en què apareix la necessitat
d’actuar sense por. I una invitació sobretot a la possibilitat de “pensar les coses d’una altra
manera”, com la necessitat avui de pensar una alternativa al capitalisme financer.
En la presentació del llibre, l’autora de les entrevistes, Eulàlia Tort, va remarcar el caràcter
molt rigorós de Forcades en el treball, “i és des d’aquesta rigorositat que pot parlar”. Un
exemple és com arran d’una pregunta que li van formular en un congrés sobre la Grip A va
dedicar dos mesos a estudiar el tema abans d’obrir boca.
Preocupada avui per les conseqüències d’una globalització financera sense ànima, Forcades
va animar en el presentació del llibre a “una vegada l’expert ha parlat, com ha ciutadà he de
passar el que diu pel meu criteri. Mai l’expert pot suplir el criteri de la ciutadania”. Per
això, va demanar que no es perdi el control democràtic de la ciutadania que impedeixi
situacions com l’especulació amb els preus dels aliments bàsics o que “encara que al món
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es produeixin el doble d’aliments dels que es necessiten mentre estem aquí cada sis segons
mori un nen de gana”.
El llibre de converses també parla de “la necessària renovació de l’Església catòlica”. Al llarg
de la conversa, Forcades remarca la seva identificació amb el catolicisme i amb la necessitat
de “veritats objectives”. Però recorda que el mateix Vaticà II estableix una jerarquia de
veritats i denuncia els qui busquen “una església homogènia”. En la presentació va dir que
malgrat situacions “injustificades” que es produeixen en l’Església, com ara la intervenció
sobre l'associació de monges americanes, “més aviat sóc optimista, i penso que en els
propers deu anys això es pot canviar des de baix”.
L’únic tema en què el llibre no aporta cap reflexió nova de Forcades es l’avortament. El llibre
recull dos documents publicats a la revista Foc Nou el 2009. Un d’ells és la resposta a la
sol·licitud de l’anterior prefecte de la Congregació per als Religiosos demanat l’adhesió de
Forcades als principis de l’Església. Un text que Forcades creu plenament compatible amb la
doctrina de l’Església i que encara no ha rebut resposta des de Roma. “Es veu que és
habitual”, va explicar en la presentació del llibre i que prefereix “no parlar-ne des de la por”.

La monja que defiende a Chávez

Teresa Forcades se confiesa sobre medicina y religión, pero también de política y economía

CARLOS CARVAJAL Barcelona EL PAÍS 18
JUN 2012
“La renovación de la Iglesia tiene que llegar de
las bases, desde arriba nunca ocurrirá”. Eso lo
dice Teresa Forcades (Barcelona, 1966), monja
benedictina del monasterio de Sant Benet en
Montserrat, que salió a la luz pública por
cuestionar la gripe A y la actuación de Gobiernos
y empresas privadas. Pero su pensamiento
heterodoxo no solo se reduce a la medicina, en
la que es doctora en salud pública, sino que se
extiende a la política, la economía y también la
jerarquía eclesiástica, tal como puede leerse en
el nuevo libro Converses amb Teresa Forcades,
de la periodista Eulàlia Tort (Dau).
Sus críticas a la falta de libertad de pensamiento
dentro de la Iglesia católica han provocado
tensiones e incluso algún toque de atención por
su posición respecto al aborto. “En los últimos 25
años parece que la opinión de la jerarquía se
haya reducido a temas de moral sexual y encima
con una visión muy estrecha, pero es necesario
que no se identifique la jerarquía con la Iglesia”,
sentencia Forcades.
En las charlas con Tort, sin embargo, también
hubo tiempo para hablar de otros temas, como el que convirtió a una monja benedictina en
figura pública en el panorama médico. Forcades denuncia irregularidades manifiestas en la
actividad de las grandes farmacéuticas, desde el control que ejercen sobre las agencias que
revisan sus investigaciones —“la OMS recibe más del 50% de su financiación de las
compañías privadas y no de los Estados”, dispara— como en el planteamiento de las
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hipótesis, apuntando incluso a que se crean enfermedades de la nada. Realizadas ya en el
contexto de crisis, las entrevistas también derivan hacia la realidad económica. Forcades cita
al filósofo esloveno Slavoj Zizek cuando dice: “Si algo caracteriza la cultura del siglo XXI es
su capacidad imaginativa y, sin embargo, la mayoría de gente no cree que haya una
alternativa al capitalismo”.
En la presentación del libro, la monja, teóloga y doctora fue muy clara: “Debemos
plantearnos qué significa desmantelar el Estado de bienestar, porque también implica acabar
con las libertades de expresión y opinión”. Y añadió que los problemas deberían poder
resolverse “en democracia, pero si resulta que lo que tenemos es una dictadura financiera,
entonces hablemos claro”.
“La teología es feminista o no es verdadera teología”, defiende Forcades
Sabiéndose atrevida, en las conversaciones Forcades considera más populista a Obama por
su campaña “personalista” o a Rodríguez Zapatero por “no cumplir sus promesas” que al
presidente venezolano Hugo Chávez. La doctora en medicina recuerda sus viajes a
Venezuela en los que, pese a llegar con “ideas preconcebidas: falta de libertad de expresión,
de prensa, prácticas dictatoriales de un líder carismático”, la vida de la gente le dio pruebas
de lo contrario. “Antes del Gobierno de Chávez había más del 20% de personas en situación
de pobreza extrema y hoy el porcentaje se sitúa en el 7%”, destaca Forcades, quien añade
otro dato: “en menos de 10 años, Venezuela ha alfabetizado el 95% de sus ciudadanos
según cifras de la Unesco”.
No niega el culto a la personalidad de Chávez,
pero sí considera que muchos de los que hablan
de él “no han escuchado nunca un discurso
entero” y que las frases que llegan a nuestros
telediarios “han perdido el contexto por el
camino”. Prefiere hablar del Chávez “culto,
estratega, inteligente, amoroso con la historia de
su país y que ha sido capaz de animar a la gente
obteniendo mayorías absolutas”.
Un planteamiento heterodoxo que se traslada
también a su visión de la mujer. Autora del
ensayo La teología feminista en la historia,
Forcades destaca en sus charlas con Tort que
“la teología es feminista o no es verdadera
teología”, ya que “las relaciones entre hombres y
mujeres queridas por Dios son de igualdad y
respeto recíproco”.
Incluso a día de hoy los discursos de igualdad
caen siempre en entender a la mujer como la
que ejerce el “rol de mantener los valores” y
como motivo apunta a que “vivimos la vida adulta con patrones infantiles: alguien debe
cuidar (la que hace de mamá) y alguien debe dejarse cuidar (el varón)”.
Más perlas. “El punto de partida para cualquier pensamiento crítico es constatar esta
contradicción” en referencia a la igualdad. Una situación que ha vivido dentro de la
institución eclesial y para la que no encuentra “justificación teológica” Añade: “¿Cómo puede
ser que las mujeres deban callar en la Iglesia y subordinarse al marido?”. Por eso, considera
que es necesario plantearse “qué quiere decir cada texto situado en el conjunto de la
revelación” y no interpretar al pie de la letra.
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“Luz de Dios en los más pobres” ja és a les llibreries
Autores: MIGUEL POYARD, Mª DOLORES DE
PVP: 13.70€ ( 14.25€ con IVA )
ISBN: 9788433025661
Fecha de publicación: 5/2012
Editorial: Desclée de Brouwer
Colección: TESTIGOS
Número de ediciones: 1
Datos del libro: 248 pags; Rústica con solapas; 15 × 22 cm
Idioma: Español
Emilie de Villeneuve, fundadora de la Congregación de la Inmaculada Concepción de
Castres, ha vivido la alegría de colaborar con el Señor en su misma misión de salvación,
especialmente entre los más pobres. Por eso su carisma sorprende hoy por su actualidad y
por su sintonía con el espíritu de la nueva evangelización.
En este libro se ha dado voz a la misma Emilie y a quienes la conocieron muy de cerca. En la
primera parte se detallan los diversos acontecimientos y circunstancias de su vida y en la
última se fundamentan teológicamente su carisma y su misión.Las vidas de los santos son
ejemplo y fuente de gracia y bendición para todos. La vida de Emilie se presenta como una
respuesta valiente y decidida a un reto muy actual: cómo dar sentido al dolor y a la
enfermedad en la vida de la persona humana.
Esta obra va dirigida a todos: a quienes ya conocen a Emilie y a los que se acercan por
primera vez; a los iniciados en la vida espiritual, para profundizar en su fe; y a los no
experimentados, para mostrarles lo apasionante que puede ser la vida de quien se decide a
caminar con el Señor al servicio de los más pobres y necesitados de este mundo.

L’espai sagrat al món monàstic medieval
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
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El Servei Jesuïta als Refugiats demana posar aquest col·lectiu al centre
de les polítiques econòmiques
Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Refugiat (20 de juny) i en el marc de la
cimera del G20, el Servei Jesuïta als Refugiats (SJR) demana als líders mundials que posin
la cohesió social al centre de les seves decisions, i que no perdin de vista les necessitats de
més de 45 milions d'immigrants desplaçats forçosament arreu del món.
Mantenir les necessitats humanitàries dels refugiats al centre de les seves polítiques és més
important que mai en aquests moments de turbulències econòmiques. La recessió
econòmica amenaça l'ajuda internacional essencial per a les persones desplaçades
forçosament. A més, els refugiats han de lluitar encara més per a cobrir les seves
necessitats. Lamentablement, és probable que es produeixin nous desplaçaments de
poblacions empobrides ja que una conseqüència dels temps difícils és l'augment de la
marginalització de les minories oprimides.
"Els migrants forçosos són exemples concrets del què passa a les societats que es veuen
pressionades més enllà dels límits: conflicte, violacions dels drets humans, desplaçament...
La cimera del G20 és una oportunitat per a portar a terme accions preventives, reduïr la
inestabilitat econòmica promovent una protecció global als refugiats, millorar les possibilitats
de guanyar-se la vida a les
comunitats
marginalitzades
i
enfortir sistemes de protecció
social inclusius", afirma el director
del SJR Internacional, el jesuïta
Peter Balleis.
Enmig de la crisi econòmica, cal
alimentar el fràgil valor de
l'hospitalitat. Les cada vegada
menors oportunitats econòmiques
suposen una pedasa llosa sobre
les sobrecarregades xarxes de
suport social, cosa que alimenta
la intolerància. Un exemple clar
és l'èxit del populisme polític que
posa una retòrica xenòfoba al
centre del seu discurs. En lloc de descriure als refugiats com a valents supervivents que
refan les seves vides en un entorn segur, els polítics ho canvien per etiquetes simplistes i
falses, que demonitzen als refugiats com a mals socials. Aquesta constant deshumanització i
hostilitat marginalitza encara més als refugiats.
"Les poblacions dels països d'acollida, en general, tenen poc contacte amb els refugiats o
altres migrants forçosos. Les seves opinions són àmpliament modelades per líders polítics i
de la societat civil. Si els governs assumeixen un enfoc més positiu cap a la migració
forçosa, és probable que vegem l'inici d'un canvi de sentit en els actuals nivells d'hostilitat i
exlcusió que pateixen els refugiats", afegeix Peter Balleis.
Tot i l'actual tendència, hi ha gent a tot el món que respòn individual i col.lectivament a les
necessitats dels refugiats. Per exemple, davant la incapacitat del govern francès de donar
allotjament als sol.licitats d'asil, els voluntaris del SJR a Paris han fet un pas endavant i els
estan obrint casa seva. Apart d'oferir un servei necessari s'han forjat amistats i s'està enviant
un missatge clar a la societat: els estrangers són benvinguts.
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Actes semblants tenen lloc a Jordània, on els residents locals i els refugiats de l'Iraq estan
ajudant als desplaçats siris. Exemples semblants d'hospitalitat des de la base els trobem a
Congo, Kènia, Veneçuela i molts altres països. Una i altre vegada, veiem als refugiats i a les
comunitats d'acollida oferint protecció, allotjament, menjar, medicament i, el més important,
amistat. Aquests actes senzills tenen el poder de transformar situacións difícils.
"El nostre missatge és simple: animar l'hospitalitat i la cooperació. L'hospitalitat és una porta
que obre el camí a altres possibilitats, com l'accés als drets i serveis. Els refugiats tenen
recursos humans, formació i energia. És important permetre que facin alguna cosa en pro de
les seves noves comunitats. Els governs farien bé en seguir aquests exemples de solidaritat,
en lloc de buscar solucions a curt termini, creant majors problemes per al futur", conclou
Peter Balleis.

L´únic exorcista ´oficial´ atén quinze casos a la setmana
El dominic Juan José Gallego, doctor en
Teologia, participa a Manresa en una jornada
sobre religió i esoterisme
El sacerdot Juan José Gallego Salvadores
fa exorcisme des del 2007 arxiu
GEMMA CAMPSMANRESA – REGIO7.CAT
Es diu Juan José Gallego Salvadores. És
dominic, sacerdot, doctor en Teologia,
catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia de
Sant Vicenç Ferrer de València i un home de
món. Sens dubte, però, si hi ha quelcom del seu
currículum que destaca és que és l'únic
exorcista oficial de Catalunya.
Aquest càrrec diocesà –el d´exorcista– només es pot ostentar per encàrrec d´un bisbe. És el
seu cas. A ell li va encomanar el cardenal i arquebisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistach
el 2007. Diu que «normalment tinc tres visites tots els dies, excepte els dissabtes i els
diumenges», però que «no a tots els aplico un exorcisme. Ho faig als que considero que
tenen alguna influència demoníaca». D´ençà que es va jubilar, el 2010, i que va deixar de fer
classes de Teologia a València, «li estic dedicant la pràctica totalitat del meu temps».
Informació a fons a l'edició impresa

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
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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

Formació inicial: “trobada de fi de curs a Aiguafreda”

Data

25 de juny de 2012, dilluns

Hora

11.30
12.30
13.30
15.30
16.30
17.30

Lloc

Arribada a Aiguafreda i visita de la casa.
Excursió a Vall de Neus (porteu calçat adequat per caminar i
gorra per protegir-se del sol)
Dinar (porteu menjar, menjarem de pic-nic)
Tornada a casa
Esport (partit de bàsquet i torneig de ping-pong)
Vespres i comiat.

Missioneres de Natzaret – Sagrada Família
c) Major, 27 – 08591 Aiguafreda – Telèfon 938 440 052
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Calendari URC-CEVRE 2011-2012
JUNY
25
25

dl
dl

Junta Directiva URC 11.00 h
Formació inicial: sortida fi de curs al Noviciat de Natzaret - Aiguafreda

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol
Web
Facebook
Twitter

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos

sec.general@urc.cat
info@urc.cat
horeb@urc.cat
www.urc.cat
www.facebook.com
@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

22

