
    
 
 
 
(Jordi Llisterri – CR - Dc, 26/09/2012 ) “El cardenal Bertone ha contribuït d’una manera 
decisiva a enfortir els vells ponts de la societat catalana amb Roma i en especial amb la Seu 
Apostòlica. Amb el cardenal Bertone, Catalunya ha trobat una cordial comprensió de la 
nostra personalitat, de la nostra llengua i de la nostra cultura, fins al punt que podem arribar 
a dir que quan està entre nosaltres sabem que s’hi troba com a casa”. Aquest és un dels 
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arguments que va utilitzar el cardenal Martínez Sistach per lloar la trajectòria del secretari 
d’Estat del Vaticà que l’ha fet mereixedor del premi Comte de Barcelona. 

El rei Joan Carles I va presidir aquest dimarts el lliurament del premi promogut per la família 
Godó i el diari La Vanguardia. L’acte es va fer al Monestir de Pedralbes amb la presència de 
les màximes autoritats de Catalunya i una significativa representació civil i eclesial, poques 
hores després de la convocatòria electoral catalana. 

Les intervencions que van glossar al premiat del rei, del cardenal Sistach i de l’editor Javier 
Godó, van coincidir a remarcar que el premi reconeixia “el rol que desenvolupa l’Església 
catòlica per ajudar els més fràgils de la societat”, en especial en aquest moment de crisi i 
amb Càritas com a 
exemple més visible. 

El cardenal Bertone va 
agrair el premi amb un 
discurs en bona part en 
català, com és habitual en 
la presència de 
representants de la Santa 
Seu a Catalunya. El 
secretari d’Estat es va 
centrar principalment a 
explicar el treball de la 
diplomàcia vaticana i el 
servei que vol prestar “als 
pobles de la terra treballant 
per al seu bé i el seu 
desenvolupament, 
col·laborant a intensificar la justícia, la solidaritat i la pau entre les nacions del món”. Un 
discurs que el mateix dimarts a la tarda ja va publicar pràcticament sencer L’Osservatore 
Romano. 

Bertone va anunciar que l’import del premi el dividiria a parts iguals entre el projecte Joves a 
l’Atur de Càritas de Barcelona i un projecte educatiu liderat per una germana caputxina de la 
Mare del Diví Pastor. 

El reconeixement a Bertone també va tenir també un visible aire salesià. “La pàtria espiritual 
del cardenal Bertone està sempre en la d'aquell nen de l'oratori de Valdocco, d'aquell alumne 
del Liceu Salesià de Valsalicie, a Torí, i en aquell jove del noviciat salesià de Monte Oliveto”, 
va dir el cardenal Sistach. Un vídeo –ideat pels periodistes Rafael Nadal i Arturo San 
Agustín- va repassar la presència de Bertone els darrers anys a Espanya i la seva visita a 
Catalunya fa dos anys per presidir la beatificació del pare Tous i la inauguració de l’orgue de 
Montserrat i la vetlla de Santa Maria. 

El rei Joan Carles també va remarcar “els ideals que representa el cardenal Bertone i la guia 
moral que Benet XVI significa per al món” i va definir Catalunya com a “mestra en la missió 
de transmetre sàvia nova des d’arrels profundes”. 

L’acte va tenir un to marcadament institucional amb la presència de les màximes autoritats 
de Catalunya i de la ciutat -el president Artur Mas, la presidenta Núria de Gispert i l’alcalde 
Xavier Trias- i del ministre Jorge Fernández Díaz. També el secretari general socialista, Pere 
Navarro. 

En l’àmbit eclesiàstic, hi van ser gairebé tots els bisbes catalans encapçalats pels 
arquebisbes Jaume Pujol i Joan-Enric Vives, i els cardenals Antonio M. Rouco i Antonio 
Cañizares, i el nunci Renzo Fratini. També hi havia una presència nombrosa de representats 

http://www.lavanguardia.com/opinion/editorial/20120926/54351869908/bertone-premio-conde-de-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20120925/54351118390/discurso-del-rey-en-la-entrega-del-iv-premio-internacional-conde-de-barcelona.html
http://www.arqbcn.org/node/3630
http://www.lavanguardia.com/politica/20120926/54351137420/discurso-de-javier-godo-conde-de-godo-en-la-entrega-del-iv-premio-internacional-conde-de-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20120926/54351137420/discurso-de-javier-godo-conde-de-godo-en-la-entrega-del-iv-premio-internacional-conde-de-barcelona.html
http://www.revistaecclesia.com/discurso-del-cardenal-bertone-secretario-de-estado-del-papa-al-recibir-el-premio-internacional-conde-de-barcelona/
http://www.revistaecclesia.com/discurso-del-cardenal-bertone-secretario-de-estado-del-papa-al-recibir-el-premio-internacional-conde-de-barcelona/
http://www.osservatoreromano.va/orportal-portlets-portal/detail/binaries/pdf_quotidiano/quotidiano221.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/articles/4584
http://www.catalunyareligio.cat/articles/4595
http://www.catalunyareligio.cat/articles/4640
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de les institucions religioses de Catalunya com la Unió de Religiosos, la Fundació de l’Escola 
Cristiana, la Facultat de Teologia de Catalunya, Càritas, l’Opus Dei, el Patronat de la 
Sagrada Família o la Fundació Joan Maragall.  

 
 
 
 

 
En l’Horeb núm. 179 vam anunciar el nostre XXIII Capítol General, conduït i viscut en la 
mística del passatge evangèlic de les Noces de Canà. Hem estat convidades a la Festa, 
hem descobert la manca de vi en la nostra vida i Maria ens ha acompanyat, com sempre ho 
ha fet, a l’escolta de Jesús, que ha transformat la nostra aigua en vi de Vida per a tots.  
 
En actitud de pregària i de silenci, els dies 27 i 28 de juliol ens hem disposat per discernir les 
germanes que podrien animar i impulsar les OPCIONS CAPITULARS per al sexenni 2012-
2018.    
 

Conscients del que suposa aquesta responsabilitat i del COMPROMÍS de totes i cada una 
de nosaltres, en clima de diàleg obert i serè, ens hem disposat a realitzar les ELECCIONS 
per al nou Govern general amb aquest resultat: 
 
Maria Isabel Remírez Gómez, superiora general; Josefina Sarratea Elizainzin, vicària 
general; Celia Ron Laurenti, i Esther Biribé Sibacha. Mª Carmen Vives Ortí, ecònoma 
general. 
 

Agraïm la disponibilitat de les nostres germanes de l’Equip general sortint i del nou Equip 
general.  
 
 
 

Missioneres de la Immaculada Concepció: 

Finalització del XXIII Capítol geeneral 
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(F. OTERO -nº 2.816 de Vida Nueva) La Congregación de los Sagrados Corazones, en sus 
ramas masculina y femenina, han elegido el pasado 17 de septiembre a sus superiores 
generales en el transcurso de sus respectivos capítulos generales, que están teniendo lugar 
paralelamente en Roma. 

En cuanto a la rama masculina, que celebra su 38º Capítulo, el sevillano Javier Álvarez-
Ossorio Ramos fue reelegido como superior general, justo en un momento en el que la 
congregación busca orientaciones concretas para la misión, a partir de las necesidades del 
mundo y de la Iglesia, “estando especialmente atentos a aquellos que viven en los márgenes 
y límites de la sociedad”. 

Tras su elección, Álvarez-Ossorio confesó 
sentirse como “una rueda de recambio, ya que 
las verdaderas ruedas de la Congregación son 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María”. 
El Capítulo convocó a 45 religiosos procedentes 
de 20 territorios de los cinco continentes. 

Por su parte, las religiosas eligieron a la 
hermana Emperatriz Arrobo, de la provincia del 
Ecuador, como superiora general en sustitución 
de la española Rosa María Ferreiro Cortines. 
Arrobo se convierte así en la 16ª superiora de la 

historia de la congregación. 

Ambos capítulos se han juntado todos los días para la Eucaristía, la adoración y las 
comidas. Además, celebraron un congeso sobre la misión en el que intervino el secretario de 
la CIVCSVA, Joseph Tobin, quien afirmó que “Dios abre hoy puertas a la vida religiosa entre 
los nuevos pobres, los jóvenes y los que sufren”. 
 
 
 
 
Entrevista a los educadores Fernando León, Hugo Cáceres y Marco Albani 

ROMA, domingo 23 septiembre 2012 (Por José Antonio Varela Vidal - ZENIT.org).- Aunque 
trabajan a puertas cerradas, el ambiente que se percibe en el I Encuentro 
Intercongregacional de Religiosos Hermanos es de mucha apertura y acogida. Son 39 
religiosos de 8 congregaciones dedicadas a la educación en el mundo, que hicieron un alto 
durante todo el mes de septiembre en Roma para reflexionar sobre su ser y quehacer. 

ZENIT entrevistó “a tres voces” a un grupo representativo de los participantes, quienes 
desde sus propias experiencias nos contaron sus planes y visión sobre la educación actual, 
el perfil del religioso que educa, la nueva evangelización… 

Es así que en una sala de trabajo de la Casa General de los Hermanos de la Salle, donde se 
desarrolla el evento, estuvieron con nosotros los hermanos Fernando León, argentino 
(Hermanos de la Sagrada Familia); Hugo Cáceres, peruano (Hermanos Cristianos), y Marco 
Albani, italiano (Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia). 

 

Identidad y rol del hermano religioso en la escuela de hoy 

Nous superiors als Sagrats Cors 

http://www.zenit.org/
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¿Qué necesidad había de encontrarse ocho institutos de hermanos religiosos aquí en 
Roma? 

-Hno. Fernando León: Eran varias. Una, la necesidad de encontrarnos desde nuestra 
identidad común de ser hermanos para revitalizar nuestra misión en el mundo. 

-Hno. Hugo Cáceres: Frente a estos cambios tan grandes, buscamos reconocer desde una 
experiencia muy contemplativa del corazón, algunos rasgos de nuestra identidad que van a 
prevalecer en el futuro. 

-Hno. Marco Albani: Es una óptima oportunidad para superar nuestros límites como 
congregaciones. Tenemos tantas experiencias para compartir y que aprender… 

 

Uno de los temas ha sido la identidad 
del hermano educador hoy. ¿Cómo se 
ha ido perfilando este durante las 
semanas de trabajo? 

-Hno. Hugo Cáceres: Tiene mucho que ver 
con nuestro don a la Iglesia, que es la 
fraternidad. Es así que al reconocernos 
como hermanos, y en el esfuerzo de 
formar una comunidad internacional 
durante un mes con elementos tan 
variados y disímiles, reconocemos que lo 
más central es esta contribución única que 
los hermanos podemos dar, que es la 
fraternidad. 

-Hno. Fernando León: Sí, un don de la fraternidad que tiene mucho que ver también con la 
horizontalidad. En este caso, a las congregaciones no nos convocó ninguna instancia 
superior que no fuéramos nosotros mismos los hermanos, y esto ya es un puntapié inicial de 
horizontalidad que también queremos compartir con los laicos. 

-Hno. Marco Albani: Queremos definir al hermano, pero sin darle límites, sino que sea algo 
muy abierto. Porque quien es hermano tiene un don grande, que tiene que ver con nuestra 
llamada, con nuestro servicio en el mundo. 

 

También han analizado los desafíos actuales a su trabajo, ¿cuáles son los que más 
destacan? 

-Hno. Marco Albani: Me gustaría reutilizar una expresión que hemos escuchado varias veces 
en estas jornadas: ser memoria incómoda de Jesús, con una dimensión profética. Porque 
más que hacer cosas, hay que ser una presencia que incomoda, que interpela a quien no 
entiende que la Iglesia es esencialmente una comunión, que incomoda a quienes proponen 
una comunión no real, no sustancial. 

-Hno. Fernando León: Otra muy importante en la línea de los carismas y de la mision 
compartida es ser alma en el mundo con los laicos. Por la situación nueva en la que se 
encuentran nuestras congregaciones, los laicos nos piden ser almas, ser animadores de 
esta misión y de este carisma. 

-Hno. Hugo Cáceres: La primera forma de la vida religiosa fue laical. Entonces, al reconocer 
esto también nos ponemos en una posición en la Iglesia que recuerda esta posición 
peligrosa de Jesús, quien desafia el sistema social, al mismo sistema eclesial; y al mismo 
tiempo nos permite estar muy cerca del pueblo, desde el cual podemos beber fuentes de 
espiritualidad nuevas. Nosotros pensamos que esta sería una contribución propia, que tiene 
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que ver con esta gran sed espiritual que hay en el mundo, que está como desarticulada de la 
liturgia oficial, o de los modos tradicionales por los cuales se expresa la espiritualidad. 

 

A nivel educativo, vemos que los padres de familia en países laicos vuelven a llevar a 
sus hijos a los colegios católicos… ¿Por qué? 

-Hno. Hugo Cáceres: Justamente hoy, el hermano Álvaro, de los 
Hermanos de la Salle, nos decía que las escuelas católicas vuelven a ser 
el hogar de los niños, casi como un hogar alternativo... Son padres que 
trabajan y que dejan a sus hijos casi todo el día en la escuela. Como 
están incapacitados para transmitirles los valores de la familia cristiana, 
vuelven a poner sus ojos en la escuela católica. 

-Hno. Fernando León: Seguramente que los motivos son variados, no hay 
una causa única. Pero una muy triste que habría que mencionar es que, 
en muchos casos, los padres de familia no llevan a sus hijos a la escuela, 
sino que “depositan” a sus hijos en la escuela, para que allí les 
“depositen” a su vez conocimientos y saberes. Y en este sentido, también nuestras escuelas 
deben ser presencia y memoria incómoda, molesta, en el sentido de que los chicos no son 
para “depositar conocimientos”, sino que son personas, son sujetos y necesitan ser amados 
sobre todas las cosas. 

-Hno. Marco Albani: Un motivo sería porque las familias que no pueden seguir a sus hijos 
delegan en la escuela esta tarea y ven en la escuela católica un ambiente bien organizado y 
seguro. Lamentablemente es para pocos una elección ligada a la fe. Pero, partiendo de este 
material humano que se nos ofrece, queremos ser esta memoria incómoda que hablábamos 
antes. 

 

¿Y cómo formar a esos niños del futuro, que serán los líderes de la sociedad? 

-Hno. Marco Albani: El Evangelio debería ser el libro guía de la escuela católica, son valores 
que se comparten con quien es creyente y con quienes no lo son. Nosotros insistimos sobre 
la educación a la libertad, a la solidaridad, a la acogida. Y tratamos de hacerlo junto a los 

profesores, para que sea una 
familia convencida de tener una 
misión que lleve adelante un 
mensaje evangélico. 

-Hno. Fernando León: Nosotros 
hemos educado a muchos de los 
líderes que han gobernado y se 
han hecho cargo del mundo en que 
vivimos, y diría que hemos 
fracasado. Antes que nada, 
debemos educar y no depositar 

conocimientos, ni valores, sino construirlos juntos, en el aula, en la calle, con los chicos… De 
tal modo que todos aprendemos y todos enseñamos; donde lo que aprendemos lo 
descubrimos juntos, y lo que enseñamos lo hacemos desde nuestra propia praxis. Yo creo 
que es desde esa experiencia que se construyen personas que después no pretendan estar 
primero que los demás. 

-Hno. Hugo Cáceres: La escuela católica no está llamada ahora a transmitir la doctrina 
católica, sino a una relectura profunda del Evangelio, para que la figura de Jesús se restituya 
en el corazón de los jóvenes. Pero esta tiene que ser una lectura tan abierta que permita que 
los jóvenes también la descubran. Entonces, educación religiosa no es ya educación para la 
fe, como estaba definida, sino una educación para la espiritualidad, para crecer en 
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interioridad y permitirle así a la persona que lo descubra ella misma, con la suficiente 
habilidad para desgranar el Evangelio. 

 

¿Cómo han analizado el trabajo educativo en los países sin libertad religiosa? 

-Hno. Hugo Cáceres: Muchos de nuestros hermanos trabajan en el mundo musulmán o en 
zonas como China, donde no existe una educación específica para la fe. Entonces allí está 
el valor del testimonio, la cercanía, la apertura, de destruir las barreras que nos hacen los 
dueños de una verdad. Estos son elementos constitutivos de lo que sería la misión del 
futuro, y no pensamos en una misión “ad gentes”, sino en una misión “intra gentes”, en una 
misión en la que sintamos que estamos caminando juntos en la búsqueda de una verdad 
que siempre es elusiva, que siempre está más allá de lo que nosotros podríamos creer. 

-Hno. Fernando León: De los países donde nosotros encontramos más limitaciones, 
probablemente sea la India. Pero aún allí, y donde yo vivo, que no tiene una escuela a su 
cargo, educar no es sinónimo de tener escuelas. Educar es construir las personas, por lo 
que los espacios educativos son infinitos, tantos como las relaciones humanas. Por lo tanto, 
no hay ley que pueda impedir el hecho educativo, aunque no podamos tener instituciones 
propias. Creo que esto tambien lo aprendimos del maestro Jesús, quien no pudo enseñar 
muy cómodo en la sinagoga, o en sus discípulos, que fueron expulsados de la misma. 

 

En unos días comienza el Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangelización. ¿Cuál 
ha sido su reflexión sobre esta “estrategia” de reavivar la fe? 

-Hno. Hugo Cáceres: Como educadores sabemos que lo que nos guía son preguntas, 
interrogantes. Frente a un alumno es mejor plantear una pregunta. Tenemos algun temor de 
que el Sínodo empiece con certezas, de que “ya sabemos lo que queremos” y, al final, 
hacemos un documento que esté de acuerdo con lo que trajimos... El Sínodo tendría que 
hacer preguntas específicas sobre la fe, y respondidas por distintas personas. Ya sea por 
creyentes y no creyentes, de distintos mundos y de distintos géneros. Entonces eso sí nos 
va a llevar a profundizar en nuestra fe. 

-Hno. Fernando León: Creo 
que si partimos de decir 
“esta es la verdad de la fe”, 
el Sínodo murió antes de 
empezar. Yo creo que el 
camino es buscar a Dios y 
para buscarlo hay que 
empezar con una actitud de 
búsqueda. Empezar con la 
humildad de Jesús, que 
siendo Dios no se aferró a 
esa condición, sino que se 
unió a la nuestra para 
enseñarnos a buscar juntos, 
a caminar con nosotros. 
Creo que ese es el camino 
de la Iglesia, el “camino del 
hombre”, como decía Juan 
Pablo II. Y en un encuentro también con las demás religiones y con los no creyentes. 

-Hno. Marco Albani: La nueva evangelización no es volver a proponer un catecismo para 
conocerlo. Sino que tendría que volver a meter al centro el mensaje auténtico del Evangelio. 
Como la nueva evangelización está unida al discurso de la fe, se trata de revitalizar esa fe 
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que está seguramente presente en el corazon de los hombres. Esto se revitaliza haciéndoles 
descubrir el deseo de Dios. Nuestra tarea es suscitar esa sed de Dios, la necesidad de 
respirar a Dios y de conocer nuevos aspectos, porque es bello descubrir los nuevos rostros 
de Dios. 

 
 
 
 

(Escola Pia de Catalunya – 0.09.2012) Aquest 
divendres va morir als 85 anys l'escolapi Enric 
Serraïma i Cirici. Va ser el primer escolapi 
enviat des de Catalunya al continent africà. El 
gener del 1963, fa gairebé 50 anys, va anar al 
Senegal, on va viure fins l'any 1972. Allà va 
fundar el col·legi Joseph Faye a Oussouye. Al 
Senegal hi ha una de les viceprovíncies de les 
comunitats de l’Escola Pia de Catalunya amb la 
qual mantenen una estreta relació solidària. 
Després d'aquesta etapa africana, el pare 
Serraïma va anar a Mèxic, on ha restat fins a la 
mort. 

Nascut a Barcelona el 29 de maig de 1927, va fer la seva primera professió a l'Escola Pia el 
el 31 d'octubre del 1943 i va ser ordenat prevere el 19 de març del 1950. El divendres 14 de 
setembre se celebrarà una eucaristia per recordar-lo a la parròquia de la Mare de Déu del 
Carme de Barcelona.  

 
 
 

 
(Carla Herrero/CR – 
7.09.2012) Per primer 
cop la província marista 
ha organitzat un Fòrum 
amb l'objectiu de 
vitalitzar la vida en 
comunió dels germans i 
laics maristes. Fins ara 
la trobada més similar a 
aquest innovador 
Fòrum era l’Assamblea 
que es va dur a terme 
l’any 2007. “Hem 
pensat en un Fòrum 

perquè volíem una cosa més oberta, amb més llibertat, com ho és la vida real”, explica 
Ramon Rúbies, coordinador de la Pastoral dels maristes. 

“La nostra idea és posar sobre la taula nou temes de la vida marista com ara el carisma, la 
missió, l’evangelització, etc. i reflexionar-hi i treure’n unes conclusions que ens serviran 
l’estiu que ve per al Capítol provincial”. 

Els maristes organitzen per primer cop un Fòrum a la Província de 
L’Hermitage 

Mor el primer escolapi que va anar a l’Àfrica fa 50 anys, Enric Serraïma 

http://www.escolapia.cat/
http://www.escolapia.cat/home/comunitats-parroquies
http://www.escolapia.cat/home/comunitats-parroquies
http://www.escolapia.cat/novetats/representantsdelassociaciodeducaciosolidariasenegalvisitenbarcelona
http://www.escolapia.cat/home/comunitats-parroquies/noticies/hamortlescolapienricserraiemaicirici
http://www.maristes.com/
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Aquest Fòrum, amb el títol “La vida marista en comunió. Una presència profètica avui”, és 
obert a qualsevol grup, ja siguin joves, claustres de professors, comunitats... Fins al mes de 
febrer cada comunitat treballarà algun dels nou temes i obtindrà unes conclusions que 
s’aportaran entre l’11 i el 14 d’abril a la trobada que es farà a L’Hermitage. 

Aquestes conclusions es tindran presents durant el Capítol provincial que es farà l’estiu 
vinent. 
“La missió i presència marista han de permetre la vitalitat en diferents rostres i aquest Fòrum 
ho pot permetre”, diu Rúbies. A més, afegeix el següent: “Cal sentir-nos en comunió 
respecte a les necessitats del nostre temps. Ajudar-nos a ser més fidels amb l’Evangeli i 
amb el carisma del nostre fundador”.  
 
 
 

 
Presentació del curs i treball sobre ‘intel·ligències múltiples’ a La Salle Bonanova 

Un total de 1.150 professores i 
professors de La Salle Catalunya, 
Germans i Seglars, es trobaren el 
passat 7 de setembre al Col·legi de 
Bonanova, a Barcelona, en el marc de 
la 20a Trobada Institucional. La 
Jornada va estar marcada per la 
presentació del curs i serví per a dur a 
terme una reflexió sobre el treball de 
les intel·ligències múltiples als centres 
escolars. El Dr. Antoni Castelló, 
professor de la UAB, fou l’encarregat 
d’introduir la temàtica central a través 
de la conferència “Les intel·ligències múltiples a l’escola”. A continuació, foren els mateixos 
docents els qui compartiren experiències i visions al voltant d’aquest tema. La trobada va 
servir també per fer entrega del 5è Premi La Salle Catalunya d’Educació i comptà amb la 
participació del P. Enric Puig, Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya (FECC); el Sr. Miquel García, Director General de Centres Concertats i Centres 
Privats de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Josep Santos, Director de la Xarxa d’Obres 
Educatives del Sector, i el Gmà. Josep Guiteras, Visitador Provincial de La Salle Catalunya. 

La Sala d’Actes de La Salle Bonanova s’omplí el passat 7 de setembre amb els 
professionals de les escoles de La Salle Catalunya. Després de dos anys sense organitzar-
ne, es trobaren de nou en la que fou la 20a Trobada Institucional, la primera com a Sector 
d’un nou Districte i també la primera amb tots els professors i professores junts en un mateix 
emplaçament. 

La Jornada s’inicià amb una pregària i amb les salutacions del Gmà. Joan Carles Jara, 
director de l'escola acollidora, i del Gmà. Josep Guiteras, Visitador Provincial de La Salle 
Catalunya. Amb les seves paraules, el Gmà. Guiteras va voler fer un agraïment a tot el 
professorat i animar-lo a encarar el nou curs tot continuant amb la important tasca que duen 

Més de 1.000 docents a la 20a Trobada Institucional de La Salle Catalunya 

http://www.lasalle.cat/
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a terme des dels centres, amb els seus alumnes. Ha volgut també destacar el lema d'aquest 
curs "De tu depèn, depenc de tu", que durà a tota la comunitat educativa de La Salle 
Catalunya a treballar i reflexionar sobre el valor de la responsabilitat. Per la seva banda, el 
Sr. Josep Santos, director de la 
Xarxa d'Obres Educatives, mostrà 
en una presentació la situació 
actual de les obres del Sector, 
des del punt de vista de la missió 
educativa, fent també un repàs al 
camí recorregut i als reptes de 
futur que tenim.  

“Les intel·ligències múltiples” 
esdevingueren l’eix central de la 
trobada d’aquest curs. Per aquest 
motiu, el Doctor i professor de la 
UAB Antoni Castelló fou el 
convidat de la jornada, el qual va situar en aquest context a tot el personal docent de les 
escoles de La Salle a través de la conferència “Les intel·ligències múltiples a l’escola”. 
Castelló va fer una exposició de la teoria, adobada amb exemples pràctics, de les vuit 
formes diferents que tenen els alumnes d'aprendre, les relacions que es donen entre elles i 
els camps professionals en el quals els alumnes podrien tenir més èxit. També va fer adonar 
els assistents de “tot el que ja estem fent a les nostres classes i del que podríem afegir per a 
arribar a l'excel·lència”. Posteriorment, el professorat s’organitzà per etapes educatives i 
realitzà un treball en petits grups per a reflexionar i intercanviar experiències, eines i punts 
de vista per a poder aplicar la teoria en els alumnes de cadascun dels centres. 

La 20a Trobada Institucional comptà amb la presència del P. Enric Puig, Secretari General 
de la FECC, i del Sr. Miquel Garcia, Director General de Centres Concertats i Centres 
Privats, els quals dirigiren una salutació als presents encoratjant-los en la seva tasca 
educativa i socialitzadora, en el context de crisi econòmica actual i davant l’inici d’un nou 
curs. El Pare Puig assegurà que “davant l’actual situació tenim una clara necessitat de 
lideratge a les institucions, a les escoles i a les aules”, que “necessitem persones que ens 
animin” i que, ara més que mai, “hem de preparar alumnes que puguin afrontar el futur amb 
lideratge”.  Puig també feu una crida a l’esperança en el marc de la Celebració de l’any de la 
fe i apel·là a la tradició de treball i servei ben fet realitzat per les escoles cristianes. Tot i així, 
però, també recordà que “no ens podem aturar a mirar el passat, cal encarar els reptes i 
restar atents per donar resposta a les necessitats de la societat actual”. Per la seva banda, el 
Sr. Miquel Garcia posà l’accent en la situació de crisi que ens afecta però també en les 
oportunitats que aquesta ens planteja: “si no es presenten reptes a les institucions, aquestes 

estan destinades a morir”. Garcia acabà 
remarcant el lema d’aquest curs “Depèn de 
tu, de tu depenc” i l’entrega del Premi 
d’Educació, dues bones il·lustracions de “la 
tasca que els professors han de dur a terme 
per una escola inclusiva: socialitzar i 
ensenyar”. 

Aprofitant la jornada, la Fundació La Salle 
Catalunya feu el lliurament de la cinquena 
edició del Premi La Salle Catalunya 
d’Educació, un certamen convocat en les 
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etapes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. El premi 2012, que pretenia novament ressaltar 
l’excel·lència dels treballs en el marc dels diferents programes innovadors escolars, 
s’entregà als alumnes dels centres La Salle de Manlleu, Congrés i Bonanova.  

 
 
 

(Maristes Catalunya – 12.09.2012) Com cada 
any, les províncies maristes de Compostel·la, 
Ibèrica, L'Hermitage i Mediterrània 
compartirem un mateix objectiu educatiu per a 
totes les obres educatives. Aquest curs 
escolar, l'objectiu té aquest lema: «Atreveix-te 
a mirar!». A través d'aquest lema, del pòster, 
de les cançons, de la presentació audiovisual 
i de les motivacions setmanals, procurarem 
programar el treball del lema durant l'any. En 
un món amb tant de soroll, amb tanta 
velocitat, en què les coses es fan velles en 
tan poc temps, en una societat tan impactant 

com la del segle XXI, en què les coses sembla que canvien de sentit... fem la proposta de 
tornar a mirar, de renovar la nostra mirada i de ser valents per contemplar altres coses que 
no fan tant de soroll ni van tan de pressa. 

«Atreveix-te a mirar!», que és el lema escollit, fa referència a l'actitud personal de tenir la 
intenció de contemplar altres coses, de sortir d'un mateix, de tenir una actitud d'obertura a la 
novetat i als altres, de prendre la iniciativa. Evoquem la idea de deixar-nos sorprendre, de 
saber contemplar en silenci i d'aprendre a mirar-se un mateix, que, de vegades, també és 
necessari. 
Aquest objectiu educatiu és una crida a la recerca personal d'allò que ens enriqueix, una 
mirada que també ens serveix per identificar aquelles altres coses que no ens fan bé ni a 
nosaltres ni als altres. Una mirada positiva amb la qual volem implicar-nos en la realitat del 
nostre món i continuar transformant. 

El món se'ns presenta com un do i un regal de Déu on tenim molt a fer. Per això, volem 
“Llançar la mirada cap a fora i ser sensibles a tot el que ens envolta. Promoure el compromís 
amb les persones i amb les idees. Provocar l'obertura als altres, a la realitat, al món i a la 
nostra trobada personal. Descobrir les persones i les experiències que valen la pena. 
Compartir amb els altres el nostre camí, les il·lusions, les esperances, els projectes i la 
nostra vida. Contemplar, reconèixer i donar gràcies”. 

El póster per al curs 2012-2013 és obra de l'arquitecte i artista Andrés Gil Crespo. Andrés és 
de Bilbao, pertany a una fraternitat marista (grup de Laics maristes) i col·labora amb els 
Grups Juvenils Marcha de l'escola. 
 
 
 
 
(Escolapis- 12.09.2012) Aquest dimecres l'Escola Pia de Salt obre les seves portes amb una 
línia de P3. De moment, pendents del tancament definitiu de la matriculació, hi ha 15 
alumnes matriculats. El curs s'inicia en un barracó al carrer Pla de Salt, a l’espera del seu 
trasllat definitiu a un terreny cedit per l’Ajuntament de la ciutat. 
 
L'Escola Pia de Salt, progressivament, ampliarà la seva proposta oferint Educació Infantil, 

"Atreveix-te a mirar!" 

L'Escola Pia de Salt inicia el primer curs 

http://www.maristes.cat/cat/index.php?option=com_content&view=article&id=349:lema-de-pastoral-2012-2013-atreveix-te-a-mirar&catid=36:pastoral&Itemid=69
http://www.escolapia.cat/
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Educació Primària i ESO. El director de la institució és Carles Ruiz, mestre d'Educació 
Infantil. 
 
Aquesta escola és fruït de la vocació de servei de l'Escola Pia de Catalunya als qui més ho 
necessiten i al nostre país. Forma part del Secretariat de les Institucions Educatives de 
l’entitat, que agrupa 19 escoles per tot el territori català. En aquelles escoles hi treballen més 
de 2.000 docents i personal d'administració i serveis, que acompanyen més de 20.000 

alumnes. 
 
El seu model aposta per un estil 
pedagògic flexible, globalitzat, acollidor, 
profundament humanista. Pretén educar 
infants i joves per ajudar-los a créixer 
com a persones lliures i autònomes que, 
de manera crítica, puguin viure en 
comunitat i se sentin compromeses en la 
construcció d’un món més just, sostenible 
i en pau. 
 
L'Escola Pia de Salt neix en el marc d'un 
nou model de relació amb l’administració, 

tant local com de país, oberta a tothom i arrelada al seu entorn. En aquesta línia, vol treballar 
conjuntament amb totes les escoles de la població, per fer de l’educació un servei públic, 
gratuït i de qualitat, més enllà del model de titularitat. 
  
És un centre educatiu integral, obert al barri i les famílies més enllà de les hores lectives, 
acompanyant els pares i mares en la seva tasca educativa, apostant per l'educació en el 
lleure i l'educació d'adults.  
 
 
 

 
(Vedruna – 13.09.2012).  

Les escoles Vedruna encarem el nou curs 
del tot compromeses a tirar endavant en la 
nostra línia d’educar els alumnes per tal 
que siguin persones capaces de realitzar-
se en un projecte de vida amb sentit, que 
estiguin així preparades –com diu la pròpia 
Proposta Educativa– per fer front als 
desafiaments del món contemporani. 

Aquesta línia es concreta enguany en un 
gran objectiu de recerca personal que les 
escoles Vedruna hem seqüenciat en un 
trajecte de tres anys. Trajecte que aquest 
curs es concreta en aquest aspecte: 

“Busca’t en la teva interioritat. Connecta’t a tu mateix”. 

Treballant com treballem en xarxa, els claustres de les escoles tenen a les seves mans 
materials compartits per treballar, enriquir i contextualitzar aquest gran objectiu educatiu 
conjunt. 

“Busca’t en la teva interioritat. Connecta’t a tu mateix” 

http://www.eduvedruna.org/
http://www.eduvedruna.org/proyecto.php
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Tot i les dificultats que la realitat present comporta, el to col·lectiu amb el qual iniciem el curs 
és constructiu, coratjós i esperançat. No volem perdre de vista que són molts nois i noies, 
moltes famílies, tot un país que esperen de l’escola cristiana una aportació integradora i de 
futur. De Joaquima de Vedruna ençà –186 anys– l’escola Vedruna treballa per això 
  
 
 
 
Ya está en línea el calendario y 
numerosa documentación útil 
ROMA, lunes 27 agosto 2012 
(ZENIT.org).- Acaba de ser lanzado 
este mes de agosto el sitio Internet 
oficial del Año de la Fe por parte del 
Consejo Pontificio para la Promoción de 
la Nueva Evangelización. 
El sitio (www.annusfidei.va) está 
disponible en italiano e inglés. 
Es de destacar el calendario del Año de 
la Fe (11 octubre 2012- 24 noviembre 
2013) que será regularmente puesto al 
día por el dicasterio. 
Entre los documentos de reflexión y profundización que ofrece el sitio están el Catecismo de 
la Iglesia Católica, las Actas del Concilio Vaticano II, las catequesis de Benedicto XVI sobre 
los apóstoles, sobre los Padres de la Iglesia, la oración, teólogos medievales, las grandes 
mujeres de la Iglesia. Cuenta también con varias presentaciones del Año de la Fe. 
Cada diócesis puede también señalar al Secretariado organizador las iniciativas previstas a 
nivel de Iglesia local. Se publicarán los acontecimientos más importantes. 
Del sitio se puede descargar la partitura del himno oficial Credo, Domine, compuesto para el 
Año de la Fe. Así mismo, el logo que representa la barca de la Iglesia con un sol al fondo 
que evoca la eucaristía. 
La página de entrada ofrece la cuenta atrás del tiempo que queda hasta el 11 de octubre de 
2012. 
 
 
 
 
(17.09.2012 Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya, nº 438). Un dels temes més 
destacats dels mitjans de comunicació aquest inici de curs ha estat el de la jornada 
compactada al 71% dels instituts públics. Tant és així, que un dels diaris de més difusió a 
Catalunya li va dedicar més de mitja portada el diumenge 9 de setembre. Això de la jornada 
compactada no és sinó l’eufemisme o nova denominació que rep la jornada intensiva; és a 
dir, la concentració de tota l’activitat lectiva abans de dinar (amb la voluntat de suprimir el 
servei de menjador i tancar l’institut a la tarda, no ens enganyem).  

La mesura respon a una antiga reivindicació laboral del professorat, mai vista amb simpatia 
pel Departament, però ara acceptada per criteris econòmics. Socialment, ni que sigui per la 
pressió dels pares per disposar d’horaris escolars més amplis, no sembla gaire ben 
acceptada. Els criteris pedagògics esgrimits –en els pocs casos que s’esgrimeixen– no 
semblen massa consistents en un sentit ni en l’altre. Les referències a altres països tampoc 
serveixen per a les enormes diferències d’horaris i hàbits familiars i socials, de climatologia, 
etc.  

Lanzado el sitio internet del Año de la Fe 

La jornada compactada, incompatible amb el model de les escoles 
concertades 

http://www.zenit.org/spanish
http://www.annusfidei.va/
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Aquest model de compactació horària va 
radicalment en contra de l’estil de l’escola 
concertada. Com pensar en una oferta més 
àmplia, en activitats complementàries i en 
activitats extraescolars, amb aquest model 
horari? Cal evitar que aquest debat entri en 
els nostres centres. Una petita concessió 
laboral no pot qüestionar un model d’escola 
que avui, juntament amb el seu valor 
intrínsec, és l’únic que en permet la 
viabilitat econòmica en diversificar els seus 
serveis. Ara, més que mai, l’escola 
concertada ha d’intentar donar el màxim 
valor afegit a la seva oferta i atendre les 

demandes i necessitats que expressen les famílies. Mesures com la jornada intensiva van en 
direcció contrària.  

En el context de competitivitat per a l’alumnat, el professorat de les escoles concertades ha 
de tenir molt clar que no es pot posar en risc la viabilitat dels centres simplement pel fet de 
voler aconseguir una millora en el repartiment horari de la jornada. Hi ha molt en joc per a 
l’escola i per als que hi treballen, car al capdavall també hi ha en joc els llocs de treball del 
centre. 
 
 

 
 

La Universitat Catòlica de Goiàs 
(Goiàs PUC) ha concedit el títol de 
Doctor Honoris Causa al claretià 
Pere Casaldàliga per la seva brillant i 
intensa activitat intel·lectual, cultural i 
social. 
 

La cerimònia no va seguir el ritual 
tradicional, ja que es van trencar tots 
els protocols. No es va dur a terme en 
el si de la Universitat, sinó al «Centre 
Cultural Caravideo», on es va produir 
el lliurament de l’Agenda 
Llatinoamericana Mundial 2013. En 
aquest ambient totalment informal, les 
autoritats acadèmiques van manifestar les raons per les quals atorgaven aquest títol al 
bisbe. 
 

Casaldàliga, pel seu delicat estat de salut, no va ser present en l’acte. Un grup de Pastoral 
de la seva Prelatura va rebre el títol en nom seu. 
  

Durant la cerimònia es va poder llegir el missatge que va enviar el P. Casaldàliga des de São 
Félix per aquesta ocasió. 
 

La Universitat va donar a tots els presents, més de 150 persones, un fullet amb el títol 
atorgat a Pere Casaldàliga i una còpia del llibre «Cantigas Menor, Pere». 
 

Pere Casaldàliga, Doctor Honoris Causa 
per la Universitat Catòlica de Goiàs (Brasil) 
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(Editorial Herder, 21.09.2012). Quan es va inaugurar el 
Concili Vaticà II, l'11 d'octubre de 1962, Karl Rahner 
comptava amb 59 anys d'edat. Gaudia de prestigi 
internacional, es trobava en el moment culminant de la 
seva carrera com a dogmàtic i historiador dels dogmes. Per 
aquest motiu, eren molts els que esperaven la seva 
col·laboració en el Concili, però ja des dels inicis de la 
dècada dels cinquanta havia tingut diverses dificultats amb 
Roma. Rahner estava catalogat com a "teòleg progressista" 
i havia estat denunciat, de vegades, fins i tot per membres 
del seu propi Orde. L'Editorial Herder acaba de publicar el 
llibre "El concilio, un nuevo comienzo". 
El 22 de març de 1961, Karl Rahner fou nomenat consultor 
de la Comissió preparatòria per a la disciplina dels 
sagraments. L'octubre de 1961, el cardenal Franz König de 
Viena va sol·licitar el seu assessorament per a la selecció i 
classificació dels materials per a la preparació del Concili. 
Però poc abans de l'inici del concili es va prendre una 
mesura sorprenent. L’1 juny 1961 Rahner va pronunciar 

una conferència amb el títol “No apagueu l'esperit!”. Pocs dies després se li comunicava que 
a partir d'aquell fet quedava subjecte a una censura romana prèvia. Es reduïa així, en certa 
manera, la seva influència en relació amb el Concili o fins i tot se’l desqualificava. Es va 
posar en marxa una acció solidària sense precedents i el Papa Joan XXIII es va distanciar 
dels que va cridar "profetes de calamitats". En qualsevol cas, el 24 setembre 1962 Karl 
Rahner va ser oficialment designat com a teòleg del Concili. 
La conferència que ara publica l'Editorial Herder amb el títol “El concili, un nou 
començament” va ser pronunciada el 12 de desembre de 1965 a Munic pel mateix Karl 
Rahner. Aquesta nova edició incorpora dues novetats: en primer lloc, una introducció a 
càrrec del Cardenal Kart Lehmann escrita el desembre de 2011 i un epíleg pels teòlegs 
Andreas R. Batlogg i Albert Raffelt. 
"El Concili ha acabat. Cada vegada que arriba al final alguna cosa bona, s'atura un amb 
satisfacció, al mateix temps que, amb estranyesa, certa inquietud i preocupació davant el 
misteri de la història, es pregunta: què ha passat en realitat? Què passarà ara? Així també, 
al final del concili ens preguntem: què ha passat? En quin punt ens trobem? Què cal 
esperar?". 
Biografia 
Karl Rahner (Friburg, 1904 - Innsbruck, 1984), jesuïta, va ser un dels teòlegs catòlics més 
influents del XX. El seu pensament, fruit d'una apropiació creativa de diverses fonts 
teològiques i filosòfiques, va contribuir a crear un innovador marc de referència per 
l'enteniment modern de la fe catòlica i les antigues teologies neoescolàstiques. 
 
 
 

La producción contiene imágenes de la ciudad anfitriona y coreografía de jóvenes 

RÍO DE JANEIRO, jueves 20 septiembre 2012 (ZENIT.org).- El Himno Oficial de la Jornada 
Mundial de la Juventud de Rio 2013 ya está en Internet. La nueva producción recoge la letra 
y música ganadora de un concurso realizado a escala mundial, compuesta por el presbítero 
brasileño José Cándido, autor de diversas canciones. 

El Concili Vaticà II, segons Karl Rahner 

Ya puede verse el videoclip del Himno Oficial de la JMJ Río 2013 

http://www.zenit.org/spanish
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Esta melodía contiene ritmos de balada con 
sonidos cariocas que, unidos a una voz 
central y coros de jóvenes, identifican desde 
el primer momento al público juvenil al que 
está dirigida. A esto contribuyen las 
imágenes panorámicas y aéreas de la 
ciudad anfitriona, hechas todas con una 
altísima calidad de producción. 
La presencia de jóvenes que cantan desde 
el Cerro del Corcovado, invitando a otros a 
participar, se complementa con historias paralelas, cortas pero emotivas, de quienes sienten 
el llamado y se visten con las camisetas verdes y amarillas de la JMJ, para dirigirse a la 
sombra del Cristo Redentor. Desde allí crean un ambiente festivo que, con el colorido batir 
de banderas de todos los países, convierten a la composición en un verdadero mensaje 
universal. 

Como se sabe, el Himno fue presentado el pasado 14 de septiembre durante la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz, en presencia del autor, así como del arzobispo de Río de 
Janeiro, monseñor Orani João Tempesta y del nuncio apostólico en Brasil, monseñor 
Giovanni d'Aniello. Fueron los mismos intérpretes del video quienes cantaron el himno en 
vivo, oficializando así el lanzamiento por ahora en idioma portugués. (javv) 
Para ver el video: http://bit.ly/UjwvUh 
http://www.rio2013.com/es/multimidia/videos/129/Clip-Himno-Oficial 
 
 
 
 
 

La Fundació Claret en col·laboració amb l’Editorial 
Claret ha organitzat el cicle de tallers pràctics 
“Eduquem els infants en la interioritat i 
l’espiritualitat” a partir de les publicacions de l’editorial 
en aquest àmbit, amb la intenció d’oferir recursos als 
ensenyants, educadors, catequistes, mares i pares. 

 
Amb aquesta intencionalitat, la Fundació i l’Editorial Claret ofereixen aquest cicle gratuït en 
tres sessions. La primera, Ensenya’ns a pregar, centrada en l’àmbit familiar, Francesc Coll, 
a partir de la col·lecció Escola de Pregària, de la qual és l’autor, orientarà per introduir els 
més petits de la casa en la pregària amb una metodologia basada en una àmplia 
experiència. La segona sessió, a càrrec de Javi Núñez, del grup 70xset, a partir de les guies 
didàctiques i els CD de les publicacions “Cor amb cor” i “Braç amb braç”, ens donarà 
força idees i recursos per ajudar a transmetre els valors de l’evangeli a través de la música, 
en família, a la parròquia i a l’escola. La tercera sessió, pregar des de la quotidianitat amb 

La Fundació Claret organitza un cicle dedicat a educar els infants en la 
interioritat i l’espiritualitat 

http://bit.ly/UjwvUh
http://www.rio2013.com/es/multimidia/videos/129/Clip-Himno-Oficial


17 

 

els infants, a càrrec de Juanjo Fernández, a partir de les seves publicacions “La pregària de 
la porta” i “Preguem de la A a la Z”, dirigit bàsicament a la família i també per l’escola. 
 
 
 
 
 
El cardenal Rouco Varela presidió el acto central para España en Madrid, con una 
eucaristía 

ROMA, lunes 17 septiembre 
2012 (ZENIT.org).- Hace cien 
años, el 16 de septiembre, el 
papa san Pío X concedía a los 
agustinos recoletos su autonomía 
jurídica, declarándolos Orden de 
pleno derecho. Coincidiendo con 
este aniversario, este domingo la 
familia recoleta se reunió por 

países para ofrecer al Señor solemnes eucaristías. 
En esta fecha memorable para la orden religiosa, se celebró en toda su geografía la apertura 
de un Año Centenario conmemorativo de la concesión pontificia del título de Orden. El 
pasado 19 de agosto hacía la convocatoria el propio prior general, Miguel Miró, en un 
comunicado oficial que dirigía a toda la Familia Agustino-Recoleta. 
Fue el papa san Pío X quien, por medio del breve “Religiosas familias” del 16 de septiembre 
de 1912, dio el espaldarazo a los recoletos, reconociendo así 324 años de heroicos servicios 
a la Iglesia. A partir de aquel momento, éstos dejaron de depender jurídicamente de la 
Orden de San Agustín, sin por ello abandonar el ámbito familiar agustiniano. 
La celebración consistió en una eucaristía solemne y centrada en cada uno de los países 
donde los recoletos están presentes. 
En Colombia, por ejemplo, tuvo lugar en la parroquia anexa a la casa central de Bogotá, y la 
presidió el obispo agustino recoleto Olavio López Duque. 
En Filipinas el escenario de la celebración fue la histórica “basílica de hierro” de San 
Sebastián, en Manila, y como celebrante principal contó con el obispo Teodoro Bacani. 
 
Celebración en Madrid 
En España, donde reside un tercio de los efectivos de la Orden, todos estaban convocados 
en la capital. 
El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, presidió la eucaristía inaugural, que tuvo lugar en la parroquia de Santa 
Rita de Madrid, a las 12 de la mañana. 
Para más información: http://www.agustinosrecoletos.com. 
 
 
 
 
(Salesians - 21/09/2012) L’any 1965, el Concili Vaticà II ja va advertir que el món seria 
objecte de canvis molt profunds i ràpids que afectarien la vida i l’acció evangelitzadora de 
l’Església. Posteriorment, Pau VI, Joan Pau II i darrerament Benet XVI han insistit en la 
necessitat urgent d’una nova etapa evangelitzadora. En aquest entorn arriba la reflexió del 
salessià Francesc Riu, amb el llibre “Nova Evangelització en les escoles 
cristianes”, conscient que les institucions educatives han de tenir un paper clau en aquesta 
petició de l’Església. 

Los agustinos recoletos celebraron 
su centenario simultáneamente en 19 países 

La nova evangelització, determinant en l’escola cristiana 

http://www.zenit.org/spanish
http://www.agustinosrecoletos.com/
http://www.salesians.cat/node/4059
http://www.salesians.cat/node/4059
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Amb tota una vida al servei de l’Església i de l’escola, el salesià Francesc Riu, premi 
Educació Catalunya l’any 2009 i promotor de la Fundació de l’Escola Cristiana, reflexiona 
sobre el paper evangelitzador de les escoles cristianes. El llibre es presentarà el proper 1 
d’octubre amb la presencia del 
cardenal Lluís Martínez Sistach. 

Com diu Francesc Torralba en el 
pròleg, “la seva autoritat en aquest 
sector és indiscutible”. Autoritat que 
li permet analitzar i valorar l’escola 
amb els seus encerts i mancances 
viscuts de primera mà, veure tots els 
elements que estan en joc i 
proposar fórmules degudament 
contrastades per tal de millorar-ne la 
funció i el futur. 

“La nostra societat ha esdevingut 
plural i secularitzada. Europa corre 
el risc d’esdevenir un continent 
postcristià. Sembla que ja no hi ha lloc per a Déu. [...] Els cristians ens hem debilitat. El 
problema som nosaltres”. Després de fer una anàlisi sobre l’evolució de les escoles 
cristianes durant els darrers cinquanta anys, Francesc Riu considera que ara és l’hora de no 
ajornar més el debat. La nova evangelització que proposa Benet XVI ha de determinar i 
condicionar l’orientació pastoral de l’educació cristiana. 

 
 
 

 
 

Us fem arribar la propera activitat del SAF. Servei d'Arxius de la Federació Catalana de 
Monges Benedictines per si és del vostre interès. Ja podeu fer les vostres reserves omplint 
i enviant-nos la butlleta d'inscripció adjunta. 
 

 

Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines 

http://www.salesians.cat/sites/default/files/documents/invitacio%20cat.pdf
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Ya anunciamos en el  HOREB núm. 176 del mes de junio la publicación del libro “Emilie de 
Villeneuve, luz de Dios en los más pobres”, escrito por María Dolores de MIGUEL 
POYARD de la diócesis de Burgos. A causa de las vacaciones de verano no hemos hecho la 
presentación del libro en Barcelona, pero la haremos en este inicio de curso, concretamente 
el sábado día 6 de octubre, a las 18 horas, en el Colegio de la Inmaculada Concepción 
situado en la calle Granollers núm. 28 (HORTA). Contaremos con la presencia de la autora 
que nos compartirá el regalo que ha recibido de Dios y que, como dice, no puede guardar 
para ella y siente la necesidad de compartirlo con todos.  
 

Nuestro deseo al publicar y presentar este libro a quienes lo deseen es el de dar a conocer la 
vida y la espiritualidad de nuestra fundadora. Vida sencilla y espiritualidad encarnada que 
vivió desde lo profundo de su corazón en intimidad con su Dios que constantemente buscaba 
y abierta al sufrimiento de los demás.   
 

 

 
 

Una nit especial  

El Palau de Congressos de Catalunya, el 4 d’octubre proper, dijous, a partir de les 20.30 
hores, serà l’escenari de la Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. La presentació, a càrrec 
dels periodistes Òscar Dalmau i Marta Cailà, promet ser animada i divertida. L’actuació 
musical de Marina Rossell representa un plus i una garantia d’espectacle. Molts altres 
al·licients es donaran cita al sopar, al qual assistiran nombrosos comensals, entre els quals 
Xavier Trias, alcalde de Barcelona, i altres personalitats de l’àmbit polític, social, cultural i 
religiós català. Presidirà l’acte el cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona. 

 
Las Religiosas de la Inmaculada Concepción de Castres  

tenemos el gusto de invitarles a la presentación del libro: 
 

EMILIE DE VILLENEUVE, 
LUZ DE DIOS EN LOS MÁS POBRES 

 

de María Dolores de Miguel Poyard 
Prólogo de Don Raúl Berzosa, Obispo de Ciudad Rodrigo                         
Editado por Desclée de Brouwer 

 
Con esta publicación queremos dar a conocer la vida y 

el carisma de nuestra Fundadora. 
Es un honor y una alegría que nos acompañen en este acto. 

 
              Intervendrán en la presentación: 
 Hna. Justi Muñoz, Superiora Provincial 
 Mª Dolores de Miguel Poyard (autora del libro) 
 
           DÍA: Sábado, 6 de octubre 2012 a las 18 horas 
 COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 C/ Granollers, 28 - 08032 Barcelona–Horta-  Tl. 93 4295537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DÍA: Sábado, 6 de octubre 2012 a las 18 horas 
 COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 C/ Granollers, 28 Barcelona–Horta-     Tl. 93 4295537 
   

Presentació del llibre: “Luz de Dios en los más pobres” 

Sopar en benefici de Ràdio Estel i “Catalunya Cristiana” 
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La convocatòria d’aquesta nit especial, a primera vista, desperta un interrogant. Vivim 
moments tan difícils que no estem per a celebracions i, encara menys, per a despeses 
prescindibles. Aleshores, com pot ser possible que persones i entitats de sensibilitat social 
reconeguda impulsin un acte d’aquestes característiques? Quines són les raons de fons que 
justifiquen una decisió en aquesta línia? 

El preu del sopar, senzill i auster, ascendeix a 45 euros, la major part dels quals aniran 
destinats a facilitar la continuïtat i la viabilitat econòmica d’aquests dos mitjans de 

comunicació: l’emissora Ràdio Estel i el 
setmanari Catalunya Cristiana. També 
existeix la fila 0. Amb aquesta aportació 
i amb la col·laboració desinteressada 
d’institucions i persones voluntàries, el 
sopar vol ser una festa, on la dimensió 
humana adquireixi el protagonisme 
màxim. L’excel·lència no estarà tant en 
el plat com en l’ambient, en el diàleg i 
en la convicció d’estar impulsant un 
projecte vàlid, nascut de les directrius 
del Concili Vaticà II. Un sopar benèfic, 
que és molt més que un sopar. Aquests 
dos mitjans de comunicació, segons 
Jaume Aymar, el director, “són una 
plataforma per ajudar a difondre les 
necessitats i les entitats que els donen 
resposta. Per això, ajudar Ràdio Estel i 
Catalunya Cristiana és també una 
aposta per trobar junts sortides a la 
situació actual”. 

Aquest sopar representa una 
oportunitat perquè lectors i autors es 
trobin i se saludin, per conèixer l’equip 
humà magnífic que respon 
professionalment d’aquests mitjans, per 
prendre consciència que els projectes 
que prevalen s’arrelen en grups 
compromesos, per afirmar que 
l’esperança és més forta que la crisi i 

per complir el mandat de Jesús: “Sereu testimonis meus fins a l’extrem de la terra” (Ac 1,8). 
No hi falteu. 

Lluís Serra 

 

 
 

El passat 3 de juny va morir al Monestir de Montserrat el P. Andreu Marquès, benedictí. Era 
doctor en Filosofia i va publicar diversos llibres sobre hermenèutica, teoria del coneixement, 
ètica econòmica i filosofia del llenguatge. Mn. Sergi Gordo, alumne del P. Andreu i, 
posteriorment, professor també a la Facultat de Filosofiade Catalunya (URL), recorda que el 
P. Andreu, “amb atenta mirada, va detectar els trets nihilistes de la nostra cultura, va 
reflexionar sobre el gir lingüístic i la postmodernitat, el New Age, el budisme i l’èxit dels 
llibres d’autoajuda, l’economicisme, els fonamentalismes, el misteri del mal”. 

Entrevista a Sergi Gordi sobre “L’enyorat P. Andreu” 
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Quin és el llegat més singular que ens deixa el P. Andreu, com a home de pensament? 
El d’un pensador cristià que parteix del pressupòsit que una correcta reflexió filosòfica ens 
pot ajudar a entendre millor allò que creiem. Res d’humà no li era aliè. Tot plegat el va portar 
a descobrir tres paranys de la filosofia i de la teologia: el racionalisme estret, l’irracionalisme 
—que és el parany antagònic— i també el parany del positivisme. El remei que ell proposa 

contra aquests paranys és exercir una reflexió 
hermenèutica, ja que tot contacte cognoscitiu amb 
la realitat  és ja interpretació d’aquesta realitat. 
 
Llàstima que la malaltia no li hagi permès 
d’aprofundir en el pensament de sant Agustí... 
L’obra agustiniana l’inspirava darrerament vers una 
metafísica existencial per als nostres dies. Sant 
Agustí el feia constatar el dinamisme de l’esperit 
humà, “cor inquiet”: ara sap, ara no sap; ara oblida, 
ara recorda; ara vol, ara no vol. Qui entén que ell no 
és pas la font de la llum, entén d’alguna manera qui 
és aquesta font que ens il·lumina i per la qual 
percebem la veritat, Déu. Aquesta ascensió de la 
raó cap a Déu no ens estalvia “de fer i de refer el 
salt de la fe”. No és l’home qui s’enfila amb el seu 

saber i les seves bones obres vers Déu. Hem de fer un salt vers Déu, que és qui s’abaixa 
amb la seva misericòrdia i revelació. La raó finita, limitada, ens fa entendre des d’on i vers on 
fem el salt de la fe, tot copsant que aquest salt no és pas irracional. 
 
Creieu que a la seva singularitat com a pensador hi va contribuir molt el fet de ser 
monjo? 
Sí, per damunt de tot, el P. Andreu ha estat un monjo consagrat a l’ora et labora de la regla 
de Sant Benet. A Montserrat, des del recés i la disciplina, va consagrar la seva vida a la 
comprensió de la Paraula de Déu. I va ajudar al discerniment i acompanyament espiritual de 
moltes persones, sobretot alumnes seus, fins i tot en la seva darrera etapa de malaltia, des 
del silenci, callant, amb la seva mirada penetrant. 
 
Òscar Bardají i Martín - 29.07.2012 
 
 
 
 
La Junta Directiva de l’URC s’ha reunit en dues ocasions: 
el dia 12 de setembe, per fer la primera reunió del curs, i 
el 25 de setembre, per celebrar la reunió de la Junta 
Ampliada, en la qual participen representants de l’URC 
en diversos organismos diocesans, eclesials i socials. 
 
També els responsables de la formació inicial s’han 
reunit el 17 de setembre per planificar el nou curs, el 
programa de matèries i els diversos aspectes 
organitzatius. 
 
 
 
 

Reunions a l’URC  
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El proper dilluns 1 d’octubre s’inicia una nova edició del cicle “Els dilluns dels 
Drets Humans”, que organitzen conjuntament Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia 

L’Estat espanyol pateix una greu crisi de deute públic i privat (sobretot bancari), generat en 
els anys de la bombolla immobiliària, que és cada cop més difícil i car de finançar. Els remeis 
tradicionals no són aplicables unilateralment des que l’Estat espanyol va entrar a l’euro. La 
política que exigeix la UE és la reducció dràstica del dèficit públic, però aquesta opció, a més 
de fer patir els col·lectius més febles, ensorra l’economia encara més i continua fent créixer 
el deute i el seu cost, posant en perill la continuïtat de l’euro. Com s’ha arribat a aquesta 
situació? Quines són les possibles vies de sortida? Es podrà pagar tot aquest deute? Amb 
quin cost social? S’han de rescatar totes les entitats bancàries insolvents? Tot aquest deute 
és legítim? 
Ponents: 
Benjamí Bastida, catedràtic de Política Econòmica a la Universitat de Barcelona i llicenciat 
en Filosofia 
Dani Gómez-Olivé, membre de l'Observatori del Deute en la Globalització i la Plataforma 
Auditoria Ciutadana del Deute 
Manel Pérez, sotsdirector de La Vanguardia 
Dia: dilluns, 1 d'octubre de 2012 
Hora: 19 h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13, Barcelona) 
Entrada lliure 
Organitza: Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau (en el marc del cicle de conferències “Els 
Dilluns dels Drets Humans”) 
 
 
 
 

 2012   OCTUBRE 

 1 dl. 
CEVRE: comença el curs sistemàtic de formació inicial - primer trimestre – 
curs monogràfic 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

2 dt. Junta Directiva URC 16.00 

8 dl. Grup Anawim: reunió de superiores majors 

10 dc. Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona  

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

15 dl. CEVRE: inauguració del curs sistemàtic de formació inicial 

17 dc. 67 Assemblea general de l'URC 

20 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

23 dt. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

27 ds. Jornada d'Entitats Socials d'Església 

Calendari URC  

Taula rodona: 
“La trampa del deute. Causes i alternatives per superar-la” 
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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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