
    
“Hi ha un temps per a cada cosa”. Temps de treballar, temps de descansar...  
 
 

Bisbes de tot el món 
 
El sínode que comença diumenge vinent reunirà bisbes i 
religiosos de tot el món, a més de 36 pares sinodals designats 
pel Papa, 45 experts i 49 auditors. D’aquests, catorze són 
espanyols, entre els quals hi ha una dona com a auditora, 
Lydia Jiménez González, directora general de l’institut secular 
Cruzadas de Santa María. El nombre de dones, entre expertes 
i auditores, és de catorze. 

Maria Paz López 
 

 
 
 
 

 

(Jordi Llisterri –CR - 23/09/2012). Cinc catalans seran presents en les sessions del Sínode 
de Bisbes per a la Nova Evangelització que comença aquest 7 d’octubre al Vaticà. Després 
del nomenament dels pares sinodals, entre els quals hi ha l’arquebisbe de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, aquest dissabte s’ha fet pública la llista d’auditors i d’experts que 

Barcelona, 4 d’octubre de 2012                                                                 ANY V. núm.      

El 7 d’octubre comença el Sínode sobre la Nova Evangelització al Vaticà 

Cinc catalans al Sínode de Bisbes per a la Nova Evangelització 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/30110
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29701.php?index=29701&po_date=22.09.2012&lang=sp#NOMINA%20DI%20ADIUTORES%20SECRETARII%20SPECIALIS%20%28O%20ESPERTI%29%20E%20DI%20AUDITORES%20%28O%20UDITORI%29%20DELLA%20XIII%20ASSEMBLEA%20GENERALE%20ORDINARIA%20DEL%20SINODO%20DEI%20VESCOVI
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participaran en el Sínode. El teòleg Salvador Pié, el superior dels maristes Emili Turú i dels 
claretians Josep Abella, i el metge Josep Maria Simón Castellví, estan presents en el Sínode 
juntament amb el cardenal Sistach del 7 al 28 d’octubre. 

Dels nomenaments d’aquest dissabte destaca el de Salvador Pié-Ninot com a teòleg 
expert. Repeteix experiència després de participar també com assessor teològic en el darrer 
Sínode de Bisbes sobre la Paraula de Déu. Tot i que els experts no tenen paper públic en les 
intervencions del Sínode, són els qui estan a la “cuina” de la orientació que pren el Sínode i 
de la síntesi de les intervencions de les sessions. Salvador Pié també va participar en les 
primeres sessions organitzades pel Pontifici Consell per a la Nova Evangelització. 

D’altra banda, a les sessions del Sínode hi assistirà el superior general dels Missioners 
Claretians, Josep Abella, escollit com a representant de la organització mundial d’ordes 
religioses, la Unió de Superiors Generals. Abella també repeteix com a pare sinodal i ja va 
participar en el Sínode dedicat a l’Eucaristia i en el de la Paraula de Déu. Els representants 
del religiosos, com a membres del Sínode, poden intervenir en els debats sinodals. Degut a 
la limitació de temps que tenen els participants, habitualment les intervencions dels 
representants internacionals de les ordes religioses les preparen conjuntament. 

L’altre religiós català que participarà en el Sínode és Emili Turú, superior general dels 
Germans Maristes, que també forma part de la Unió de Superiors Generals. Turú és un dels 
auditors que s’han fet públics aquest dissabte d’una cinquantena de representats de 
moviments apostòlics i entitats catòliques de tot el món. Entre ells, també hi ha el 
metge Josep M. Simón Castellví, president de la Federació Internacional d'Associacions de 
Metges Catòlics. En la part final del Sínode, els auditors tenen dret a fer una intervenció de 
tres minuts.  

Salvador Pié, teòleg i capellà de Barcelona, és professor de la Facultat de Teologia de 
Catalunya a Barcelona i de la Pontifícia Universitat Gregoriana a Roma, on 
ensenya Eclesiologia i Teologia Fonamental. D’aquestes disciplines ha publicat manuals en 
diverses llengües amplament difosos. També és president de la Fundació Blanquerna i va 
participar en la fundació de la Universitat Ramon Llull. La seva trajectòria pastoral ha estat 
principalment dins de l’Acció Catòlica i va ser president dels serveis religiosos dels Jocs 
Olímpics de Barcelona. Va ser membre de la comissió teològica pontifícia del Gran Jubileu. 

Josep Maria Abella és superior general dels Missioners Claretians des del 2003 i en el 
darrer capítol general del 2009 va ser reelegit per sis anys més. També és vicepresident de 
la Unió de Superiors Generals. Nascut a Lleida, va ser destinat al Japó sent seminarista i 
que ha dedicat la major part de la seva vida al continent asiàtic. Primer a la diòcesi d’Osaka 
en tasques de pastoral juvenil, educació i formació de laics, i després en diverses 
responsabilitats de coordinació de la presència claretiana a tota l’Àsia Oriental. Els darrers 
anys ha estat elegit per diversos càrrecs en la govern general dels claretians amb seu a 
Roma. 

Emili Turú va ser elegit superior general dels Germans Maristes el 2009. Fins que va entrar 
a formar part del Consell General de Roma, la seva activitat pastoral a Catalunya es va 
centrar especialment els infants i els joves i després en tasques de formació en diversos 
serveis provincials. 

Josep Maria Simón Castellví és oftalmòleg i un activista dels moviments provida. Va ser 
president de Metges Cristians de Catalunya i actualment és el president de la Federació 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/12193
http://www.catalunyareligio.cat/articles/12193
http://www.teologia-catalunya.cat/
http://www.teologia-catalunya.cat/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/8738
http://www.catalunyareligio.cat/opiniopublicada/13607
http://www.claret.org/
http://blocs.claret.cat/fundacio/2012/01/26/nous-horitzons-per-a-la-missio-de-la-vida-consagrada/
http://www.catalunyareligio.cat/blocs/gerasa/un-catal%C3%A0-nou-superior-general-dels-germans-maristes
http://www.champagnat.org/
http://www.aciprensa.com/noticias/presidente-de-la-fiamc-los-mcdicos-son-los-dedos-de-dios-no-de-la-muerte/#.UF8m9VHPeK0
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Internacional de les Associacions de Metges Catòlics (FIAMC) i membre del Pontifici Consell 
per als Agents Sanitaris. 

SÍNODE DELS BISBES 

Origen 
Vaticà II 
Pau VI el crea el 1965 per mantenir la col·legialitat episcopal. 

Participants 
Bisbes del món, elegits proporcionalment per la Conferència Episcopal de cada 
nació. Més de 10 superiors generals sacerdots, confirmats per la Seu Apostòlica. 
El Papa nomena altres participants i auditors. 

Periodicitat 

Assemblees generals 
ordinàries 

Cada tres anys. 

Assemblees generals 
extraordinàries 

Es tracten assumptes que requereixen una solució 
urgent. 

Assemblees especials  En funció de les regions per a les quals es convoca 
la reunió sinodal. 

Preparació 

Consulta Possibles temes a l’Episcopat amb caràcter 
universal, actualitat, urgència pastoral. 

Elecció del tema El Papa l’elegeix després de consultar el Consell de 
la Secretaria del Sínode (15 bisbes, 12 dels quals 
són elegits per l’assemblea anterior i 3 pel Papa). 

Lineamenta Lineamenta (grans línies) elaborat per especialistes. 
S’envien a les Conferències Episcopals. Durada: al 
voltant d’un any. 

Instrumentum laboris Instrumentum laboris (document de treball).  
Es publica i envia a participants. 
Consell + Comissió 

Celebració 

Durada Al voltant de quatre setmanes. 

Assemblees plenàries Dues primeres setmanes 
Relació del secretari general 
Relació del relator general 
Panoràmica sobre el tema a tractar a partir del 
document Instrumentum laboris 
Etapa de discussió oberta 
Intervencions amb un màxim de vuit minuts 

Treball de grups Etapa del treball en grups lingüístics. 
Els relators de cada grup presenten la reducció de 
propostes a l’assemblea general que el Sínode 
presenta al Papa perquè l’ajudin en l’Exhortació 
apostòlica sobre el tema del Sínode. 
La llista torna als grups. 

Votació final Una comissió prepara un esborrany del Missatge 
del Sínode, sotmès a l’aprovació de l’assemblea, 
igual que les Proposicions que seran presentades al 
Papa. 
Votacions i elecció dels membres del Consell de la 
Secretaria general del Sínode. 

Clausura Conclou amb una concelebració amb el Papa. 

Exhortació apostòlica 
postsinodal 

Elaborada pel Papa 

Síntesi elaborada per Lluís Serra a partir d’una introducció de Camilo Maccise 

http://www.fiamc.org/
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Un rico mosaico de nacionalidades, ritos, pertenencias y preparación 
 

CIUDAD DEL VATICANO, domingo 23 septiembre 2012 (ZENIT.org).- Este sábado se 
informó que, ante la próxima XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, que tendrá lugar en el Vaticano del 7 al 28 de octubre de 2012 sobre el tema 
“La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”, el secretario general 
del Sínodo de los Obispos, con la aprobación del Sumo Pontífice, ha nombrado los 
siguientes Adiutores Secretarii Specialis (Expertos). 
 
Reverenda Hermana Beatriz ACOSTA MESA, O.D.N. (Colombia), Superiora General de la 
Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. Profesor Mauro AGOSTO, Docente de 
Lengua Latina en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. 
Reverendo P. Anthony Alaba AKINWALE, O.P., Rector del "Dominican Institute" de Ibadan 
(Nigeria).Reverendo Luiz ALVES DE LIMA, S.D.B., Miembro de la Dirección de la Sociedad 
de Catequetas Latinoamericanos (Brasil). 
Reverendo Antonio ARANDA LOMEÑA, Profesor Ordinario de Teología Dogmática en la 
Universidad de Navarra (España).Reverendo P. George AUGUSTIN, S.A.C., Profesor de 
Teología Fundamental y Dogmática en la "Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Vallendar" (Republica Federal de Alemania). 
Reverendo P. Paul BÉRÉ, S.I., Profesor de Antiguo Testamento y de Lenguas Bíblicas en la 
Universidad Católica del África Occidental (Burkina Faso). Fray Enzo BIANCHI, Prior de la 
Comunidad Monástica de Bose (Italia). 
Fray Enzo BIEMMI, F.S.F., Presidente del Equipo europeo de los catequetas 
(Italia).Reverendo Mons. Luca BRESSAN, Vicario Episcopal de la Archidiócesis de Milán. 
Reverenda Hermana Sara BUTLER, 
M.S.B.T., Profesora en la Facultad 
Eclesiástica de la Universidad "St. 
Mary of the Lake", Mundelein; 
Miembro de la Comisión Teológica 
Internacional (Estados Unidos de 
América).Señora Jessica Joy 
CANDELARIO, Coordinadora de la 
Pastoral Juvenil, "Bukal ng Tipan 
Pastoral Centre" (Filipinas). 
Prof. Anna Kai-Yung CHAN, 
Profesora en el "Holy Spirit Seminary 
College of Theology and Philosophy", 
Hong Kong (China). Reverenda 
Hermana Luisa CIUPA, S.A.M.I., Vicepresidente de la Comisión para la catequesis de la 
Iglesia Greco-Católica Ucrania. 
Reverendo Eamonn CONWAY, Jefe del Departamento de Teología y Estudios Religiosos del 
"Mary Immaculate College" en la Universidad de Limerick (Irlanda).Reverendo Jeremy 
DRISCOLL, O.S.B. (Estados Unidos de América), Docente de la Facultad de Teología en el 
Pontificio Ateneo S. Anselmo de Roma y Profesor de Liturgia en el "Mount Angel Seminary, 
St Benedict", Oregón. 
Doctora Caroline FAREY, Docente en el "Maryvale Institute", Birmingham (Gran 
Bretaña).Reverendo Juan Javier FLORES ARCAS, O.S.B. (España), Rector Magnífico del 
Pontificio Ateneo S. Anselmo. 

Tots els noms dels experts i auditors que assistiran al Sínode 
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Reverenda Hermana Gill GOULDING, C.J., Profesora Asociada de Teología Sistemática y 
Espiritualidad en la Universidad "Regis College" de Toronto (Canadá).Reverendo Mons. 
Rafiq KHOURY, Profesor de Liturgia en el Seminario Mayor de Beit Jala (Territorios 
Palestinos). 
Reverenda Hermana Anna KLICH, O.S.U., Directora del Instituto Intercongregacional de 
Catequesis en Cracovia (Polonia).Reverendo Jaime Alberto MANCERA CASAS, Vicario 
Episcopal para la Pastoral de la Archidiócesis de Bogotá (Colombia). 
Reverendo Mons. Ermenegildo MANICARDI, Rector del Almo Colegio Capranica; Profesor 
en el Pontificio Instituto Bíblico (Italia).Reverendo Thomas MANJALY, Profesor de Sacra 
Escritura en el "Oriens Theological College" y en el "Inter-Diocesan Theologate for North 
East of India in Shillong" (India). 
Doctor Ralph MARTIN, Director de los "Graduate Theological Programs in the New 
Evangelization" en el "Sacred Heart Seminary" de Detroit (Estados Unidos de 
América).Reverendo P. Paolo MARTINELLI, O.F.M. Cap., Preside del Instituto Franciscano 
de Espiritualidad en la Pontificia Universidad "Antonianum" de Roma; Profesor de Teología 
Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 
Reverendo Krzysztof MIELNICKI, Director de la Oficina para la Catequesis de la Diócesis de 
Drohiczyn (Polonia).Reverenda Hermana Paula Jean MILLER, F.S.E., Profesora en el 
Departamento de Teología de la "University of St. Thomas" de Houston (Estados Unidos de 
América). 
Reverendo Joseph-Marie NDI-OKALLA, Vice Rector de la "Université Catholique d'Afrique 
Centrale" de Yaundé (Camerún).Reverendo Godfrey Igwebuike ONAH (Nigeria), Vice Rector 
de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. 
Profesor Rodolfo PAPA, Docente de Historia del Arte y Estética en la Pontificia Universidad 
Urbaniana de Roma.Reverendo Cleto PAVANETTO, S.D.B., Profesor emérito de la Facultad 
de Letras Cristianas y Clásicas en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. 
Doctor Edward PETERS, Profesor de Derecho Canónico en la "Edmund Cardinal Szoka 
Chair" en el "Sacred Heart Major Seminary" de Detroit (Estados Unidos de 
América).Reverendo Salvador PIÉ-NINOT (España), Profesor de Teología Fundamental y 
Eclesiología en la "Facoltat de Teologia de Catalunya"; Profesor de Teología Fundamental 
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 
Reverendo Mons. Antonio PITTA, Profesor en la Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad Lateranense de Roma.Reverenda Hermana Enrica ROSANNA, F.M.A, ex Soto-
Secretaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica (Italia). 
Reverendo P. Marko Ivan RUPNIK, S.I. (Eslovenia), Director del Centro de Estudios e 
Investigación "Ezio Aletti" en Roma. Reverendo P. Samir Khalil SAMIR, S.I., Profesor de 
Teología arabo-cristiana en el Pontificio Instituto Oriental de Roma; Profesor de Historia de la 
cultura árabe y de islamología en la Universidad "St. Joseph de Beyrouth" (Líbano). 
Reverendo Kinkupu Léonard SANTEDI, Profesor en la Universidad Católica del Congo, 
Presidente de la "Fundación Evangelii nuntiandi" en África; Miembro de la Comisión 
Teológica Internacional (Rep. Democrática del Congo).Reverendo Mons. Pierangelo 
SEQUERI, Preside de la Facultad Teológica de Italia Septentrional; Miembro de la Comisión 
Teológica Internacional (Italia) 
Prof. Thomas SÖDING, Profesor de Teología Bíblica en la Universidad "Bergische" de 
Wuppertal (Republica Federal de Alemania).Reverendo P. Virginio SPICACCI, S.I., 
Empeñado en la pastoral de la evangelización en la Archidiócesis de Nápoles (Italia). 
Reverendo P. Mihály SZENTMÁRTONI, S.I. (Serbia), Preside del Instituto de Espiritualidad 
de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.Reverendo Giuseppe TANZELLA NITTI, 
Ordinario de Teología Fundamental en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. 
Doctor Petroc WILLEY, Decano del "Graduate Research" en el "Maryvale Institute" de 
Birmingham (Gran Bretaña). 
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Además, el mismo Secretario General del Sínodo de los Obispos, con la aprobación del 
Santo Padre, ha nombrado para la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos a los siguientes Auditores (Oidores): 
Señor Emile AMIN HENEIN, Director de "Truth", Centro de estudios políticos y estratégicos 
de El Cairo (Egipto).Doctora Chiara AMIRANTE (Italia), Fundadora y Presidente de la 
Comunidad Nuevos Horizontes. 
Profesor Carl Albert ANDERSON (Estados Unidos de América), Caballero Supremo de la 
Orden de los Caballeros de Colón.Reverendo P. Camilo BERNAL HADAD, C.I.M. 
(Colombia), Superior General de la Congregación de Jesús y María (Eudistas). 
Reverenda Hermana María Antonieta BRUSCATO, F.S.P. (Brasil), Superiora General de la 
Pía Sociedad de las Hijas de San Pablo. Profesor Guzmán CARRIQUIRY (Uruguay), 
Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. 
Doctor José María Simón CASTELVÍ (España), Presidente de la Federación Internacional de 
las Asociaciones Medicas Católicas - F.I.A.M.C.Reverenda Hermana Rekha (Mary Joseph) 
CHENNATTU, R.A., Profesora de Nuevo Testamento en el Pontificio Instituto de Filosofía y 
Religión en Pune (India). 
Reverendo Renato DE GUZMAN, S.D.B., Asistente Principal para la Pastoral de la "Grade 
School and High School Departments, Don Bosco Technical Institute" de Makati City 
(Filipinas).Doctora Florence DE LEYRITZ, Miembro de la Asociación Alpha France (Francia). 
Doctor Marc DE LEYRITZ, Presidente de la Asociación Alpha France (Francia).Reverendo 
Ari Luis DO VALE RIBEIRO, Docente en el Seminario de la Diócesis de Santo Amaro, 

Coordinador Diocesano de la Catequesis 
(Brasil). 
Señor Mikhail FATEEV, Director de 
producción en el canal televisivo "United 
Television" en San Petersburgo (Federación 
Rusa).Reverenda Hermana Inmaculada 
FUKASAWA, A.C.I. (Japón), Superiora 
General de las Siervas del S. Corazón de 
Jesús. 
Reverendo Mons. Enrique GLENNIE 
GRAUE, Vicario General de la Archidiócesis 
de México.Señor Francisco José GÓMEZ 
ARGÜELLO WIRTZ (España), Co-Fundador 
del Camino Neocatecumenal. 
Reverendo Jesús HIGUERAS ESTEBAN, 
Párroco de S. María de Caná, Madrid 

(España).Profesor Marco IMPAGLIAZZO (Italia), Presidente de la Comunidad de San Egidio. 
Señora. Lydia JIMÉNEZ GONZÁLEZ (España), Directora General del Instituto Secular 
"Cruzadas de Santa María".Doctora Ernestine Sikujua KINYABUUMA, Docente en el Instituto 
Universitario María Malkia de Lubumbashi, Miembro del Movimiento de los Focolares (Rep. 
Democrática del Congo). 
Doctor Joakim KIPYEGO KOECH, Responsable de Comunión y Liberación en 
Kenia.Reverendo Zoltán KUNSZABÓ, Diacono permanente de la Archidiócesis de 
Esztergom-Budapest (Hungría). 
Doctora Ewa KUSZ (Polonia), ex Presidente de la Conferencia Mundial de los Institutos 
Seculares - C.M.I.S.Señora Chantal LE RICQUE, laica de la Archidiócesis de Paris (Francia). 
Reverendo P. Vinko MAMIĆ, O.C.D., Presidente de la Unión de los Superiores y de las 
Superioras Mayores en Croacia.Doctor Curtis A. MARTIN, Fundador y Presidente del 
"Fellowship of Catholic University Students - FOCUS" (Estados Unidos de América). 
Doctor Salvatore MARTINEZ, Presidente para Italia de la Renovación en el Espíritu 
Santo.Reverenda Hermana Nzenzili Lucie MBOMA, F.M.M. (Republica Democrática del 
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Congo), Directora Ejecutiva del Servicio de Documentación y Estudios sobre la Misión - 
S.E.D.O.S. 
Señora Marylee J. MEEHAN (Estados Unidos de América), Presidente del Comité 
Internacional Católico de las Enfermeras y de los Asistentes Medico-Sociales - 
C.I.C.I.A.M.S.Señor Franco MIANO, Presidente de la Acción Católica Italiana. 
Señora Gisèle MUCHATI, Responsable regional del Movimiento "Familias Nuevas" 
(Siria).Doctor Peter MURPHY, Director ejecutivo del Secretariado para la Evangelización y la 
Catequesis de la Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos de América. 
Señora Patricia Ngozi NWACHUKWU, K.S.M., Miembro de los Caballeros de San Mulumba 
(Nigeria).Profesor Yong Suk Francis Xavier OH, Secretario General del "Catholic Lay 
Apostolate Council of Korea". 
Reverendo Piergiorgio PERINI, Presidente del Organismo Internacional de Servicio para las 
Células Parroquiales de Evangelización (Italia).Señora Rita María PETRIRENA 
HERNÁNDEZ, Responsable del Departamento de Coordinación Pastoral de la Conferencia 
Episcopal de Cuba. 
Reverenda Hermana Suzanne Louise PHILLIPS, F.M.M. (Australia), Superiora General de 
las Hermanas Franciscanas Misioneras de María.Reverenda Hermana Mary Prema 
PIERICK, M.C. (India), Superiora General de las Misioneras de la Caridad. 
Profesor José PRADO FLORES, Fundador y Director internacional de las Escuelas de 
Evangelización San Andrés (México).Reverenda Hermana Yvonne REUNGOAT, F.M.A. 
(Francia), Superiora General de las Hijas de María Auxiliadora, Salesianas de Don Bosco. 
Fray Álvaro Antonio RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, F.S.C. (Costa Rica), Superior General de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas.Doctor Michel ROY (Francia), Secretario General 
de "Caritas Internationalis". 
Doctor Raid SARGI, Presidente de la Sociedad de S. Vicente de Paul en Damasco 
(Siria).Señor Tommaso SPINELLI, Catequista del grupo de los adolescentes de la Parroquia 
de Santa Melania en Roma. 
Señor Manoj SUNNY, director cinematográfico y periodista, Miembro fundador del 
Movimiento "Jesus Youth"; (India).Fray Emili TURÚ ROFES, F.M.S. (España), Superior 
General de los Hermanos Maristas de las Escuelas (Hermanitos de María). 
Reverendo P. Emmanuel TYPAMM, C.M. (Camerún), Secretario General de la 
"Confédération des Conférences des Supérioeurs Majeurs d'Afrique et de Madagascar - 
CO.S.M.A.M.".Doctora María VOCE (Italia), Presidente del Movimiento de los Focolares. 
Reverenda Hermana Mary Lou WIRTZ, F.C.J.M. (Estados Unidos de América), Presidente 
de la Unión Internacional de las Superioras Generales - U.I.S.G. 

Elenco tomado de Radio Vaticano. 

 

 

 

 
Artieda (Navarra) - 12-26 de juliol de 2012 
 
"L'Esperit ens urgeix a VIURE el nostre carisma 
amb realisme, audàcia i esperança" 
 
Aquest ha estat el lema del X Capítol General que la 
Congregació de Dominiques de l'Ensenyament de la 
Immaculada Concepció hem celebrat a Artieda 
(Navarra-Espanya) del 12 al 26 del passat mes de 
juliol. 
 

X Capítol general: 
Dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció 
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"Estimar el món del demà. Un Capítol 
General entre el realisme i la utopia, el seny i 
l'audàcia, el sentit crític i l'esperança" ha estat 
el desafiament que com a dones Dominiques 
ens plantegem en aquest capítol. 
 
En aquest X Capítol General hem participat 
32 germanes representants de la 
Congregació, present a Equador, Bolívia, 
Moçambic i Espanya. 

 
Ha estat un gran esdeveniment per a la 
Congregació en aquest moment de la nostra 
història. Un temps de Gràcia, reflexió, 
pregària, trobada, escolta, diàleg, recerca i celebració. Un moment especial i important per a 
la Congregació. Des d'una dinàmica de treball intensa i profunda, ha estat una oportunitat 

per revisar, confrontar, discernir, animar, impulsar… la vivència del 
nostre Carisma i per afirmar com a Congregació -des de la fe en Crist i 
com Diumenge de Guzmán i inspirades per la Paraula de Déu i des 
d'una mirada contemplativa de la realitat- que volem seguir donant 

vida i que ens sentim urgides a estimar amb tendresa, practicar la 
justícia i caminar humilment amb el Senyor. 
 
La celebració del Capítol va estar precedida d'uns dies de reflexió -del 8 
a l’11 de juliol- dirigits per Fra Felicísimo Martínez OP. La seva reflexió 
es va centrar en les tres dimensions essencials de la vida religiosa: 
- En l'àmbit personal: la dimensió de vida teologal o experiència de Déu. 
- En l'àmbit comunitari: la vida fraterna. 
- Un tercer nivell: la missió. 

 
La seva paraula va ser il·luminadora, clara, directa i plena de saviesa. 
Dins d'aquest Capítol hem viscut dos moments importants per seguir revitalitzant el Projecte 
de la Congregació en el proper quadrienni: 
 
1. Moment. 
L'elecció de la Priora General i el seu Consell per al proper quadrienni 2012-2016. 
Les germanes vam tornar a posar la nostra confiança en la Gna. Llum Ortigosa perquè 
seguís realitzant la missió d'acompanyar 
i guiar la Congregació com a Priora 
General durant els propers 4 anys. 
Van ser elegides també les germanes 
que formarien l'Equip de Govern amb 
ella: Rosario Yoldi (Vicaria), Ana Sainz 
de Murieta i Carmen Jiménez 
(conselleres) i Arantxa Sanz  
(Secretària). El capítol va aprovar també 
l'existència del Consell General Ampliat 
format per les 5 germanes del Consell 
General i la Priora del Vicariat "Santa 
Rosa de Lima", Gna. Llum Coronel, 
Vicariat que abasta les presències de la 
Congregació a Equador i Bolívia. 
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2. Moment. 

Aprovació de les propostes i línies d'acció que revitalitzaran la vida de la Congregació en els 
pròxims quatre anys i que seran recollides en un document propi, les Actes del Capítol. 
Destacar del viscut en el Capítol General: el bon ambient que va regnar entre nosaltres, els 
moments d'oració del matí i de la tarda i les eucaristies, els espais de reflexió i treball 
personal, els diàlegs i treballs en les comissions, els discerniments i conclusions duts a 
terme en les assemblees, els dos dies compartits amb els laics dEIC, la jornada de treball 
amb un especialista en economia, els moments lúdics i de convivència... 

Ressaltar també la presència i acompanyament de la Gna. Oliva Vico, dominica de la 
Congregació de Sant Domènec, com a Facilitadora. Va ser gran en tots els sentits. Sentim la 
calor de família i el bon fer d'una germana que va saber moderar, acompanyar i coordinar el 
capítol amb delicadesa i sentit d'universalitat. 
El dijous 26 de juliol, finalitzem el Capítol General amb l'Eucaristia i el discurs de clausura del 
X Capítol General per part de la Gna. Llum Ortigosa, Priora General. Un missatge ple de 
vida, d'obertura, de mirada de futur, d'empenyorament per viure i seguir caminant -amb la 
mirada eixamplada i amb la força de l'Esperit- cap on Déu ens vagi indicant, confiant en la 
seva Paraula i en la seva Presència. 
Com nostre Pare Sant Domènec, volem seguir albirant el futur amb realisme, audàcia i 
esperança amb la finalitat de seguir predicant el Regne de Déu deixant-nos desinstal·lar, 
convertint els nostres cors i les nostres ments, ampliant l'espai de la nostra botiga i teixint 
incansablement una espiritualitat de comunió que generi esperança i vida per a la Humanitat 
i per a tota la Creació. 
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 

de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-
vos arribar aquesta informació. 

 

  “Nova evangelització i vida consagrada” 

Reflexió sobre els principis que determinen la finalitat i 
el caràcter de la nova evangelització (Sínode dels 
Bisbes) i sobre l’aportació que les persones que hem fet 
una opció radical en el seguiment de Jesús podem fer a 
aquesta insistent invitació de Joan Pau II i Benet XVI. 

 
a càrrec del 

P. Francesc Riu   

Ç 

 
 

Francesc Riu Rovira de Villar 

Salesià i sacerdot, mestre i llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona. En 

els anys setanta participà activament en la fundació de l'Escola Universitària Blanquerna, que 

va donar lloc a la creació de la Universitat Ramon Llull. 

Des de 1977 fins al 2005, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i 

membre del Consell General de l'Educació Catòlica. Del 1997 al 2005, delegat general 

d'Educació Cristiana de l'Arquebisbat de Barcelona i coordinador del Secretariat Interdiocesà 

per a l'Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC). Autor de nombroses publicacions 

relatives a l'educació i les escoles. 

Autor de Nova evangelització en les escoles cristianes. Barcelona: Grup Edebé, 2012 

 

 

Data: 20 d’octubre de 2012, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   
           L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 

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 FR 
 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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“En una escola cristiana, l’educació no 
es pot separar de l’evangelització” 

 

Samuel Gutiérrez 30 setembre 2012 
Catalunya Cristiana 
Fidel al carisma de Sant Joan Bosco, el P. 
Francesc Riu ha dedicat els millors anys 
de la seva vida al servei de l’Església i de 
l’educació. Durant gairebé tres dècades 
va ser el màxim responsable de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 
entitat que ell mateix va fundar l’any 1977 
sota l’impuls del cardenal Narcís Jubany. 
Escola i evangelització han estat, per al P. 
Riu, els dos grans eixos de la seva 
vocació salesiana. Així ho palesa en el 
seu últim treball publicat: Nova 
evangelització en les escoles cristianes 
(Editorial CCS). Aquest llibre, més actual 
que mai, és el fruit madur d’una llarga 
trajectòria que ha concebut sempre 
l’escola cristiana com aquella que “educa 
evangelitzant i evangelitza educant”. 
 
Com es va gestar aquest llibre? 
El passat mes d’abril vaig tenir 

l’oportunitat de participar en un Seminari d’Estudi internacional sobre l’evangelització en les 
escoles salesianes; la ponència que vaig presentar suscità un interès que jo no m’esperava. 
Tant, que se’m va demanar que en preparés una publicació adaptada a la situació de les 
escoles cristianes. M’he sentit obligat a fer-ho, però ho he fet amb il·lusió, perquè estic 
totalment convençut que avui totes les escoles cristianes han de respondre amb valentia al 
repte de la nova evangelització. Em sorprèn que hi hagi directius d’escoles que encara no se 
n’hagin adonat.  
 
Creu, doncs, que encara no ha estat prou reeixida la resposta de les escoles cristianes 
davant del repte de la nova evangelització? 
Aquesta resposta encara no s’ha donat. El que avui existeix és una gran desorientació sobre 
el caràcter que ha de tenir l’acció pastoral que realitzen les escoles cristianes, perquè les 
comunitats educatives són extraordinàriament plurals. La realitat actual no té res a veure 
amb la de fa cinquanta anys. Avui tota escola cristiana s’ha de preguntar com realitza l’acció 
pastoral i si aquesta acció respon adequadament a la seva finalitat. Algunes escoles 
cristianes van perdent gradualment la seva identitat perquè el seu projecte educatiu ja no 
considera que l’evangelització sigui la seva finalitat específica. 
 
Quin és el secret per no desfer el binomi entre educació i evangelització en el marc de 
les escoles cristianes? 
El caràcter propi de les escoles cristianes exigeix que l’educació que ofereixen sigui alhora 
una acció evangelitzadora que tingui en compte i respecti les creences i les conviccions de 
les famílies que lliurement hi han matriculat els seus fills. En una escola cristiana, l’educació 

P. Francesc Riu, autor de Nova evangelització en  les escoles cristianes 
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no es pot separar de l’evangelització. Si és una bona escola, educarà evangelitzant i 
evangelitzarà educant. A parer meu, si una escola diferenciés totalment la docència i l’acció 
pastoral, com si fossin dos àmbits entre els quals no hi ha cap mena de relació, caldria que 
l’equip directiu s’aturés a reflexionar sobre la seva identitat, perquè acabarà essent una 
escola sense allò essencial que justifica la seva existència.  
 
Des de la seva llarga experiència, com veu el futur de l’educació al nostre país? 
El sistema educatiu d’un país no pot ser un instrument que els partits polítics puguin posar al 
servei dels seus propis interessos. La situació que hem viscut des dels anys setanta ha estat 
nefasta per a la salut del sistema educatiu i de les escoles, de totes. Quin sentit pot tenir que 
els canvis de govern comportin canvis importants en les lleis educatives? Davant d’aquesta 
realitat, una bona escola s’ha d’espavilar per poder fer la seva feina a pesar de les lleis i les 
normes que la condicionen. Jo he dit moltes vegades que avui els equips directius de les 
escoles han de ser capaços de driblar les lleis vigents per poder fer bé la seva feina. Ara, les 
escoles cristianes han d’estar en condicions de ser unes bones escoles i realitzar-hi una 
nova evangelització eficaç i satisfactòria. Aquesta és la seva raó de ser. 
 
 
 
 
L’URC està integrada en aquest organisme i participa de les activitats i de la Junta 
Permanent. 

 

 

Una lectura creient de la realitat per a la inclusió.  

Un treball en xarxa  

En un temps com el nostre on experimentem com la greu crisi econòmica afecta els més 
desfavorits de la nostra societat i on les dificultats per al compromís social cristià creixen 
volem reflexionar sobre l’actuació de les organitzacions socials d’Església.  
D’altra banda, ja fa anys que diverses entitats d’església amb forta acció social venim 
compartint les nostres experiències, inquietuds i anhels. Aquesta jornada esdevé un moment 
cabdal per aprofundir en la nostra vocació de fidelitat a l’Evangeli, en seguiment de Jesús, al 
servei dels més necessitats.  

Les Entitats Socials d’Església convoca una Jornada  
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Lloc de la trobada  
Centre "La Llavor”  
C. Saldes, 2. 08035 Barcelona (darrera l’Hospital Vall d’Hebron)  
 
Com arribar-hi?  

 Metro: L3 (verda) - Estació Vall d’Hebron  

 Cotxe: Ronda de Dalt - Sortida 4.  
 
Objectius  
Volem compartir i aprofundir el treball que hem anat realitzant al llarg d’aquest curs:  

 una mirada pregona a la realitat que ens envolta  

 una necessitat creixent d’ajudar-nos en xarxa  
 
Programa i horari 
 

10 h  Pregària inicial  
10.30 h  Ponència de la jornada, a càrrec de Mn. Quim Cervera  
11.15 h  Presentació de dos projectes de treball en xarxa  

entre nosaltres  
12 h  Descans - cafè  
12.30 h  Treball en grups  
13.45 h  Recull del treball de grups  
14.15 h  Dinar (optatiu)  
 
Preu 

 Amb dinar: 16 euros  
 Sense dinar: 6 euros  

 
Inscripció 
Enviant un correu electrònic a cmarcet@jesuites.net, amb les dades següents:  

 Nom i cognoms  
 Correu electrònic  
 Entitat a la qual pertanyo  
 Modalitat d’inscripció:  
 Assistència a la jornada (6 €)  
 Assistència a la jornada + dinar (16 €)  

 
Organitza: Xarxa d’Entitats Socials d’Església  
Informació: cmarcet@jesuites.net 
 
 
 
 
Els dies 24 i 25 de maig, la Facultat de Teologia de Catalunya va celebrar el Simposi 
Internacional “La tradició de Jesús i els evangelis”. Com en edicions anteriors, va ser una 
experiència interessant de diàleg i d’intercanvi entre especialistes, que enguany van tractar 
la relació entre la tradició sobre Jesús, de tipus oral, i els evangelis, que posen per escrit la 
transmissió que els primers cristians han fet de la seva fe. El Simposi va ajudar a veure que 
els evangelis són alhora part d’aquesta tradició comunitària i resultat del geni creatiu de 
cadascun dels seus autors. El biblista Agustí Borrell, carmelita descalç, va intervenir amb la 
ponència “Els evangelis com a relat”. 
 

Entrevista a Agustí Borrell sobre “La narrativa dels evangelis” 
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Quin missatge destacaria de la seva conferència? 
Els evangelis són escrits narratius; és a dir, no formulen la fe 
cristiana per mitjà de conceptes o definicions, sinó que parlen de 
Jesús amb fets, personatges, diàlegs... I tot en  una trama 
ordenada i coherent.  De fet, això es correspon al nucli 
fonamental de l’anunci cristià, que des del principi estava centrat 
en el relat dels esdeveniments pasquals: Jesús va morir i va 
ressuscitar.  
 
Per què és necessari estudiar l’anàlisi narrativa dels 
evangelis? 

Si els evangelis són narratius, és evident que cal estudiar-los amb les eines adequades a la 
narrativa. Els estudis literaris moderns  ens han ajudat a entendre millor  els mecanismes 
amb els quals funcionen els relats, i com transmeten el seu missatge als lectors. A més, 
també coneixem cada dia més les característiques de la narrativa en el món bíblic i en el 
món grec, que són els àmbits de referència dels evangelis. 
 
Com treballaren els evangelistes per fer un relat fidel i atractiu del que van anar 
recopilant? 
Els evangelistes van fer una obra genial. Van recollir la tradició sobre Jesús, que venia dels 
testimonis presencials i era vivent en les comunitats, i la van expressar en  un relat unitari, 
cadascú d’acord amb el seu estil i amb les necessitats dels seus oients o lectors. En la 
formulació dels textos, a més de la fidelitat històrica, hi va influir molt  la convicció que Crist 
havia ressuscitat, i també l’Escriptura. Els evangelis són la història de Jesús interpretada a la 
llum de la fe cristiana. 
 
Òscar Bardají i Martín - 12 agost 2012 
 
 
 
 
Al s. VI, sant Benet va redactar la seva Regla pensant en els monjos que viuen en un 
monestir; però aquest text venerable és també font de vida per a homes i dones que, en els 
seus propis àmbits, desitgen viure amb profunditat l’Evangeli, i que troben en l’espiritualitat 
benedictina —bíblica, litúrgica, cristocèntrica— un camí que els ajuda en el seguiment de 
Jesucrist. Els oblats benedictins —que se senten vinculats a una comunitat monástica 
concreta— corresponen a aquesta descripció. El P. Jordi Castanyer, OSB, consiliari dels 
oblats benedictins de Montserrat (www.oblatsmontserrat.cat), afirma que aquests són “com 
una projecció enmig del món del carisma benedictí; la irradiació de l’espiritualitat que viu la 
comunitat monàstica  amb què estan en comunió”.  
 
Quin és el compromís d’un oblat? Cap que sigui estrany al compromís que li prové del 
baptisme, del fet de ser cristià. Ser constant en la recerca de Déu, en la lectura espiritual, en  
la pregària litúrgica com ara laudes i vespres, individualment o en grup, en comunió amb la 
comunitat de Montserrat; ser fervent en la caritat, viscuda en la situació concreta  en què ens 
va posant la vida. Alguns han col·laborat en activitats del nostre Santuari de Montserrat. 
 
Tenen algun programa anual d’activitats? 
Organitzen recessos o trobades de cap de setmana a la nostra hostatgeria; a vegades, en 
dia feiner al vespre, se celebra l’Eucaristia i es fa una conferència a Barcelona; dos 
diumenges a l’any fem una trobada general a Montserrat. En un pla més de convivència o 
d’esbargiment, i amb contingut cultural i de pregària, organitzen cada any una sortida d’un 

Entrevista a Jordi Castanyer sobre “L’oblat benedictí” 

http://www.oblatsmontserrat.cat/
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dia i un viatge més llarg, que enguany farem a Sevilla de l’1 al 7 de setembre. El consiliari 
assisteix sempre a aquestes activitats, obertes a tothom, encara que no sigui oblat. I editen 
la revista Acull!, que ofereix textos de monjos o d’altres personesque ajuden a 
l’aprofundiment de l’espiritualitat benedictina. 
 
I què cal fer per esdevenir oblat? 
Després d’haver-ho sol·licitat al consiliari, el candidat inicia un 
procés d’aprofundiment de la Regla de sant Benet, dels punts 
més rellevants de l’espiritualitat benedictina. Ens reunim 
mensualment un diumenge a Montserrat. Si el procés és positiu 
per a tots, el candidat fa l’oblació  en una Eucaristia que solem 
celebrar el tercer diumenge d’Advent; és a dir, llegeix i signa la 
cèdula d’oblació en què es compromet a viure com a oblat en 
el seguiment del Crist segons el carisma de sant Benet. 
 
Òscar Bardají i Martín - 5 agost 2012 
 
 
 
 
Alandar, núm. 290 5/9/2012 – José Luis Palacios (traducció d’Araceli Caballero) 

Davant dels dramàtics efectes d’una crisi com ara l’actual, diverses congregacions religioses 
de Catalunya s’han unit per rescatar la població més vulnerable. De pas, troben un nou ús, 
potser més evangèlic, a un antic col·legi que estava deshabitat. 

Les salesianes comptaven amb un col·legi desocupat, envoltat d’un jardí i un bosc. Volien 
donar-li un nou ús, davant la impossibilitat de procedir a la seva venda immediata en un 
moment en què el negoci immobiliari se n’ha anat en orris. No els semblava suficient esperar 
millors temps per a fer negoci sense més, volien posar el seu granet de sorra per atendre els 
col·lectius més vulnerables. 

Van contactar amb la Fundació Benallar, que aplega la tasca social de les congregacions de 
religioses catalanes i que gestionava 25 pisos per a famílies i joves sense ingressos. També 
es va interessar pel projecte la Fundació Ared, creada el 1994 en el Centre Penitenciari de 
Wad Ras (Barcelona), gràcies a l’interès i il·lusió de cinc dones privades de llibertat, una 
voluntària i una monitora de confecció, al patronat de la qual participen les Filles de la 
Caritat. La Fundació de les Filles de María Auxiliadora de les salesianes conserva la 
titularitat de la propietat i es fa càrrec de les despeses estructurals de manteniment, almenys 
mentre no hi hagi altres fonts d’ingressos que els puguin cobrir.  

El projecte La Llavor va néixer al juny del 2009, “quan els primers efectes de la crisi es feien 
notar, sobretot en aquells que tenien més dificultats: immigrants, persones sense llar, dones i 
homes amb antecedents penals...”, relata l’Ana Royo. Per a l’Elena Alfaro, de la Fundació 
ARED, La Llavor és, sobretot, “una gran comunitat de comunitats, on els últims dels últims 
poden trobar descans i esperança, on es nota qui són els preferits de Déu, on el dolor de 
l’altre fa petit el propi de manera que tots puguem donar i compartir vida”. Un treball real en 
xarxa, on cada fundació s’enriqueix amb la diversitat de tarannàs i convergeix ràpidament en 
l’opció per les persones més vulnerables del nostre món intercultural. 

A La Llavor s’acull gratuïtament persones amb necessitats d’allotjament temporal, sobretot 
degut a la frustració del seu projecte migratori, a canvi de col·laborar en el manteniment i 
l’atenció de l’edifici (en 2011 van ser 21 persones). També atenen els grups que sol·liciten 
les instal·lacions els caps de setmana (80 grups en 2011, entre comunitats religioses, grups 

“La Llavor”, una granet de sorra al servei dels i les pobres 
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de joves, voluntariat corporatiu d’empreses, però també celebració de casaments i festes 
familiars que es nodreixen d’una petita part de l’hort que envolta l’edifici). 

Aprofitant la proximitat de l’Hospital Vall d’Hebron, es presta allotjament i manutenció a 
familiars dels i les pacients, a un preu sempre per sota del mercat (unes 250 persones 
durant els tres últims anys), derivats pels treballadors i treballadores socials del centre 
sanitari i també als que només demanen dutxa, menjar i un rentat de roba. La “majordoma”, 
Mari Carmen Rodríguez, 
que treballa als matins a 
Ared, va decidir tancar casa 
seva i anar-se’n a viure allà 
per coordinar totes les 
activitats. 

Com que tenen una 
presència temporal, però 
molt intensa, l’experiència 
de les famílies de les 
persones malaltes dóna a 
La Llavor un caràcter molt 
especial. Expliquen que 
“ells mateixos es 
converteixen en una 
família, de pocs dies, però 
es preocupen els uns pels 
altres, i dins dels seus 
propis dolors, viuen les 
alegries de les millores dels altres”. Arriben al vespre, per descansar després de les 
esgotadores jornades d’hospital, i troben altres persones que saben pel que estan passant. 
Actualment, onze persones acollides i deu voluntaris s’encarreguen de tenir tot llest per a 
aquests hostes tan especials. 

Altres quaranta persones voluntàries s’encarreguen de les tasques formatives. S’han posat 
en marxa diversos cursos d’inserció laboral de curta durada (pintura de cases, ajudant de 
cuina i cambrers, neteja, fusteria i bricolatge, petites reparacions, atenció de persones amb 
necessitats especials, atenció domiciliària i manteniment de jardins). A més de la capacitació 
professional s’imparteixen tècniques de recerca d’ocupació i mòduls de ciutadania i 
convivència. Al llarg dels tres anys de funcionament han passat ja per aquestes activitats 
368 persones (157 el 2011). 

També es desenvolupen tallers d’artesania per permetre l’alumnat buscar-se una sortida 
laboral i generar uns ingressos econòmics, a través de la venda dels productes, amb els 
quals anar guanyant autonomia personal. Durant tots tres últims cursos hi han participat 
quasi 60 persones (31 l’any passat). Els que més s’hi beneficien arriben majoritàriament dels 
dispositius propis amb què compten Benallar i Ared, encara que també s’hi admeten 
persones derivades d’altres accions d’inclusió social, preferentment amb més dificultats 
d’accés al mercat laboral normalitzat. 

L’artesania elaborada als tallers es posa a la venda directament, amb la qual cosa 
s’aconsegueixen alguns diners per als que treballen en això. “No és gaire, no passa dels 250 
euros el mes que millor va, que, sumats a les beques que els facilitem, els permeten tenir 
una certa independència econòmica”, explica aquesta antiga mestra centrada ara en l’acció 
social. L’estada en aquest itinerari prelaboral està limitada a dos anys, al final dels quals han 
de buscar-se la vida pel seu compte. 
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 “Teníem clar que havíem d’atendre els que pitjor ho tenen i sabíem que, arran de la crisi, 
moltes entitats s’havien llançat a promoure els seus propis cursos. Per això vam decidir 
centrar-nos en els immigrants sense documentació, persones sense sostre, en tercer grau..., 

que acostumen a quedar fora d’aquests 
cursos”, explica l’Ana Royo. La majoria 
dels participants dels cursos d’inserció, 
malauradament, no troben una feina. “És 
quasi missió impossible amb els temps 
que corren”, diu la religiosa teresiana. 
Però un 15% sí ho aconsegueix. 

El seu finançament depèn en gran 
mesura d’entitats privades que en 
aquests temps retiren el seu suport. 
Gràcies a l’elaboració de banderes per a 
la visita de Benet XVI amb motiu de la 
consagració de la Sagrada Família en 
2010 es van poder quadrar els comptes. 
Però el 2011, tot i la precarietat i 

provisionalitat amb què funciona el projecte, el seu compte de resultats ha resultat deficitari, 
encara que tenim la certesa que els fruits humans collits en aquests quasi tres anys 
d’existència són altament positius. 

“Caldrà veure com mantenim el projecte i com ens anem adaptant a les circumstàncies, 
sense renunciar a estar amb els més perjudicats per la crisi”, diu l’Ana Royo, per a qui es 
tracta de “no aturar-se”, de “buscar respostes amb els pocs recursos que tenim”. Al cap i a la 
fi, en aquests temps d’incertesa no queda una altra que intentar solucions, millor a través del 
treball compartit en xarxa i comptant amb les persones més desfavorides. La Llavor 
comença a arrelar i a donar els fruits que avisen que el Regne de Déu continua fent-se 
present en petits gestos com aquest. 

Malgrat la transitorietat de la iniciativa, s’ha obert un camí de col·laboració al servei de les 
persones més pobres, els millors fruits del qual estan per arribar. De moment, el “trajín” diari, 
l’anar i venir d’unes persones i altres, les convergències i complicitats que van sorgint 
anuncien que un altre món no tan sols és possible, sinó que està començant a néixer i hi ha 
persones que ja ho noten. 

Per a més informació: www.benallar.org www.fundacioared.org www.salesianas.net 

 

 

 

P. Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

Carme Munté 

L’escola concertada, en un atzucac 
Amb aquest títol encapçalava el P. Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, el darrer article publicat al nostre setmanari poc després d’haver 
acabat el curs 2011-2012.  

Ara que tot just iniciem el nou curs 2012-2013, encara immersos de ple en la crisi econòmica 
que sacseja els pilars de l’Estat del Benestar, abordem novament amb aquesta entrevista 
amb el P. Enric Puig els reptes de l’escola concertada, que es troba en una situació d’ofec 
econòmic. 
 

L’actual model de concerts esdevé inviable 

http://www.benallar.org/
http://www.fundacioared.org/
http://www.salesianas.net/
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L’escola concertada va acabar el curs «en un atzucac». El nou curs comença igual? 
Malauradament la situació d’atzucac continua. No és tan sols la crisi econòmica, que és una 
realitat comuna a la major part de sectors econòmics i socials. En el cas de les escoles 
concertades la crisi ha evidenciat la fragilitat del mateix model de concert educatiu. Un  
model que obliga els centres a determinades condicions de gratuïtat  per a les famílies però 
que no garanteix la suficiència econòmica dels recursos que es reben de l’Administració 
pública i que han de fer possible aquesta gratuïtat. Un model que imposa una uniformitat que 
no s’ajusta a la diversitat de situacions i necessitats que han d’afrontar els centres educatius, 
segons la seva ubicació i les característiques de l’alumnat que escolaritzen. 
 
En quin sentit podem parlar de situació d’ofec econòmic? 
L’Administració no ens aporta el mínim dels recursos necessaris i, a més, s’està endarrerint 
molt en l’abonament d’aquests recursos. El pagament per part dels usuaris està molt limitat a 
algunes activitats i serveis que són d’ús voluntari per part dels alumnes, d’acord amb la 
decisió dels pares. A més, per la situació econòmica general,el suport econòmic de les 
famílies a l’escola, de caràcter voluntari, es fa més difícil. D’altra banda difícilment podem 
prescindir de determinats mitjans o intentar disminuir despeses a les escoles. La plantilla i el 
seu salari ens veurem regulats per l’administració i el conveni col·lectiu i altres despeses ja 
s’han minorat al màxim. Per a aquelles escoles que atenen població amb menys recursos 
econòmics la situació descrita els porta a un veritable ofec. Subsisteixen endeutant-se i amb 
la solidaritat i ajut de les institucions titulars, però aquest ajut no pot ser il·limitat ja que les 
entitats tampoc disposen de més recursos. 
 
Hi ha escoles concertades que han hagut de tancar per manca de recursos 
econòmics? 
Exclusivament per manca de recursos no han tancat escoles concertades i, per tant, tampoc 
escoles cristianes. Però el nostre col·lectiu i en els darrers anys anem vivint un degoteig de 
tancaments de llars d’infants (centres d’atenció a alumnat de 0 a 3 anys). Aquests centres no 
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estan concertats i ja pràcticament no reben ajut públic. Per enguany encara desconeixem si 
s’obrirà la convocatòria d’ajuts a aquests centres. 
El tancament de centres concertats (enguany han tancat dos centres, una escola cristiana i 
una altra d’un altre col·lectiu) es produeix quan coincideixen ensems la situació d’ofec 
econòmic amb una important pèrdua d’alumnat. 
 
S’ha notat una disminució del nombre d’infants inscrits a les escoles de la Fundació? 
No! Com a col·lectiu, les escoles cristianes de Catalunya no hem perdut alumnat, ans al 
contrari. Es pot haver perdut alguna unitat concertada per l’increment de ràtios d’alumnat, 
però sense cap disminució d’alumnes. Això no treu que en alguns llocs molt determinats, i 
per circumstàncies de la demografia local, alguna escola sí que hagi tingut menys alumnat, 
especialment a l’educació infantil. 
La crisi econòmica que pateixen moltes famílies no es nota en un canvi d’elecció d’escola. 
Assumeixen fer el petit esforç econòmic afegit que comporta portar els fills a una escola 
concertada perquè en valoren l’oferta educativa. El que sí que fan és reduir la demanda de 
serveis complementaris a l’escolaritat. Hi haurà menys alumnes en el menjador escolar, en 
l’acollida matinal o en les activitats extraescolars. 
 
L’escola concertada va presentar al Departament d’ Ensenyament el document 
Mesures excepcionals i urgents. S’han fet avenços en aquest sentit? 
El diàleg amb el Departament es podria qualificar de quasi permanent. Hi ha bona voluntat i 
s’està avançant en alguns punts, però un entorn d’extrema precarietat econòmica no hi ajuda 
gaire. Fet del qual no podem fer abstracció. En el diàleg amb Ensenyament també hem topat 
amb la rigidesa normativa d’una legislació que en bona part té caràcter orgànic i és de 
competència estatal. L’ actual model de concerts esdevé inviable. Pensem que la Generalitat 

farà seves bona part de les propostes de 
revisió d’aquesta normativa estatal que hem 
proposat, però tot això caldrà negociar-ho a 
Madrid. 
 
L’escola concertada sempre s’ha vist en 
desigualtat respecte de la pública. Ara que 
la situació és dramàtica per a tot el sector, 
potser seria moment de resoldre aquesta 
situació de manca d’equitat? 
Val a dir que en moltes mesures del 
Departament hem detectat una voluntat d’un 
tracte més equitatiu, però la situació de crisi 

precisament no ajuda a corregir un desequilibri històric molt profund i una inèrcia que encara 
està incrustada en molts estaments de l’administració, sovint també des d’ajuntaments que 
només consideren com a destinatària de la seva atenció i ajut l’escola de titularitat pública. 
La idea de Servei Educatiu de Catalunya, recollida en la Llei d’Educació de Catalunya, que 
presten amb iguals drets i obligacions centres de titularitat pública i centres de titularitat 
privada mitjançant el concert, encara és molt més un ideal que no pas una realitat assumida 
fins a les darreres conseqüències. La precarietat del moment aferrissa la lluita pels recursos i 
no afavoreix plantejaments generosos. 
 
Quins altres reptes presenta el nou curs 2012-2013? 
En l’ordre més acadèmic i educatiu, cada curs s’enceta també ple de reptes. Pensant en el 
curs que comencem en podem destacar dos. El Ministeri ha anunciat una enèsima reforma 
educativa i que vol fer-la amb celeritat. Aquest fet, per si sol, ja pot ser una mica enutjós. 
Sovint aquestes reformes tenen una intencionalitat més d’ordre polític (quan no de mera 
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imatge), que no pas educatiu. Però caldrà estar-hi alerta i intentar aportar la nostra visió i 
criteri i, quan sigui efectiva, els centres hauran de saber conviure-hi, aprofitant allò que 
considerin positiu i minimitzant els efectes d’allò que vingui imposat contra el propi criteri. 
Com a escoles cristianes tenim un altre repte ben específic. Hem de respondre a la crida de 
l’Església a una nova evangelització en el nostre context cultural i històric. Conscient que per 
a molts dels nostres alumnes l’escola és l’únic pont de contacte amb el fet religiós, amb 
Jesús i amb l’Església. La crida a l’anunci de Jesús (camí, veritat i vida) i a fer possible la 
trobada amb Ell, que és el mateix ahir, avui i demà, però amb nous mètodes, nous 
llenguatges i amb un renovat entusiasme. Des de l’ Escola Cristiana de Catalunya animarem 
i ajudarem les escoles a viure a fons i amb dimensió educativa l’Any de la Fe que ha 
proclamat el Sant Pare Benet XVI. 
 
“La crisi econòmica que pateixen moltes famílies no es nota en un canvi d’elecció d’escola. 
Assumeixen fer el petit esforç econòmic afegit que comporta portar els fills a una escola 
concertada perquè en valoren l’oferta educativa”. 
 
 
 

 
El proper dia 7 d’octubre el papa Benet XVI proclamarà 
doctora de l’Església l’abadessa alemanya Hildegarda de 
Bingen. Aquesta nova doctora va ser una de les dones 
més cultes del segle XI, perquè a part de posseir profunds 
coneixements de teologia també era experta en altres 
ciències, com ara la botànica, la medicina i sobretot la 
música. Sortosament algunes de les seves obres s’han 
conservat i encara avui podem escoltar les belles melodies 
gregorianes que va compondre. A més del do de la 
intel·ligència, Déu li va donar excepcionals dons místics 
comparables als del beat Ramon Llull, santa Teresa de 
Jesús o sant Joan de la Creu. 

Però potser un dels aspectes menys coneguts de santa 
Hildegarda de Bingen és la seva tasca com a predicadora. 
Com a abadessa benedictina la predicació fora de la 
comunitat no formava part del seu ministeri, però s’hi va 
veure empesa davant de la desídia de l’Església del 

moment. Mentre la majoria de preveres i bisbes no complien amb la missió de predicar, bé 
per manca de formació o simplement per deixadesa, santa Hildegarda recorria 
incansablement la vall de Rin per fer arribar l’Evangeli als fidels. El que a primer cop d’ull 
podria semblar un acte de rebel·lió en el fons va ser un acte de pura obediència a Déu. 

Eduard Brufau – Rauxa – Catalunya Cristiana 

 

 

 
Visita d’una Relíquia de Don Bosco a les presències salesianes de tot el món 
 

Sant Joan Bosco, Fundador de la Família Salesiana, va néixer a I Becchi, Nord d’Itàlia, el 16 
d’agost de 1815. Tots els Grups de la Família Salesiana ja s’estan preparant per a la 
celebració del bicentenari d’aquest fet, que s’esdevindrà l’any 2015. 

Santa Hildegarda de Bingen 

Celebració del bicentenari del naixement de Don Bosco 
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En el seu temps, el prestigi de Don Bosco com a sacerdot i com a educador dels joves 
necessitats i en risc d’exclusió social va suscitar el respecte i el reconeixement de les 
autoritats religioses i civils del seu país i una fama molt considerable a l’estranger. Caps 
d’Estat i autoritats eclesiàstiques de molts països van demanar la fundació d’obres 
salesianes per a l’atenció de la joventut. Aquest va ser el cas de Catalunya, on la primera 
obra salesiana –els Talleres salesianos– fa ser fundada l’any 1884 a Sarrià, Barcelona, 
gràcies a les insistents gestions de Dorotea de Chopitea. El mateix Don Bosco la va visitar 
l’any 1886, dos anys abans de morir. Don Bosco va ser canonitzat pel papa Pius XI l’1 d’abril 
de 1934, i l’any 1980 Joan Pau II el va proclamar Pare, Mestre i Amic del Joves.  

En l’actualitat, a Catalunya la Família Salesiana és present amb institucions educatives, 
pastorals i obres de promoció social a Badalona, Barcelona, Cerdanyola, Girona, Lleida, 
Mataró, Ripoll, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts 
i Terrassa. Les presències salesianes d’Andorra, Ciutadella de Menorca, Monzó i Osca 
també pertanyen a la província salesiana Mare de Déu de la Mercè. 

La iniciativa de més relleu i més ressò social realitzada en el món salesià com a preparació 
per a la celebració del bicentenari del naixement de Don Bosco és, sens dubte, la visita 
d’una relíquia del Sant que és particularment significativa: una de les seves mans. L’any 
2014 aquesta relíquia haurà visitat totes les presències salesianes escampades en 131 
països en els cinc Continents, amb prop de 16.000 salesians i de 13.500 salesianes.  

A finals d’aquest mes d’octubre, la relíquia de Don Bosco visitarà les presències salesianes 
de l’Aragó, i a continuació viatjarà a Ciutadella de Menorca. Des del dia 5 fins al dia 11 de 
novembre, serà a Barcelona, a la casa salesiana de Sarrià. Amics de Don Bosco d’arreu de 
Catalunya i d’Andorra hi acudiran recordant la seva primera visita de l’any 1886.  

L’acte central de la visita es realitzarà el dia 10 a la parròquia de Sant Joan Bosco de 
l’Avinguda Meridiana, i el dia 11 la relíquia serà venerada en el Temple del Sagrat Cor del 
Tibidabo, el temple que ell havia profetitzat.  
El migdia del mateix dia 11, la relíquia de don Bosco s’acomiadarà de Barcelona i iniciarà la 
visita a les presències salesianes de França. 
Amb la ‘peregrinació’ de la relíquia de Don Bosco arreu del món, la Família Salesiana es 
proposa impulsar l’aprofundiment en l’estudi de la persona de Don Bosco i del seu carisma, 
amb el desig de celebrar el bicentenari del seu naixement amb un compromís més radical en 
la missió evangelitzadora i amb una opció preferent pels joves més necessitats d’ajut, 
d’educació i de promoció social. 
 
Barcelona, 1 d’octubre de 2012. 
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El 20 i 21 de setembre ha tingut lloc a Madrid la 
reunió de Coordinació de les tres ONGD de 
Salesians d’Espanya: Jóvenes y Desarrollo, 
Solidaridad Don Bosco i VOLS-Voluntariat 
Solidari, que també és ONGD de Salesianes i 
SSCC a la Inspectoria de Barcelona. 
 

La trobada ha consistit en dues jornades de treball 
dels responsables d’àmbit de cada entitat: 
voluntariat, cooperació i educació pel 
desenvolupament. S’han acordat  línies de treball 

conjuntes que s’aniran concretant en els propers mesos. 
 
 
 
 
 

 Inauguració i benedicció de l'estàtua del beat Francesc Castelló, antic alumne IQS, 
realitzada per l'escultora Montserrat Garcia Rius: "La imatge del nostre beat i esperem 
aviat el nostre sant, a l’entrada d’aquest magnífic nou edifici IQS, posa de relleu 
l’íntima relació entre ensenyament i estil de vida, que volem que sigui un element 
distintiu de la manera de fer de l’Institut", diu el Dr. Victori. 

 El Dr. Lluís Victori declara que "no em calia canviar d'actitud d'esperit quan passava 
d'explicar l'àcid sulfúric a quan passava a explicar l'evangeli". 

Barcelona, 1 d'octubre de 2012.- El passat dijous 27 de setembre, a IQS, el P. Lluís 
Magriñà, SJ, provincial dels Jesuïtes de Catalunya, acompanyat pel P. Enric Puig, SJ, 
president del Patronat de la Fundació IQS, va procedir a la benedicció de l’estàtua del beat 
Francesc Castelló i Aleu, antic alumne IQS, situada a l’esplanada d’accés del nou edifici 
IQS, en una emotiva cerimònia en què es va llegir una de les darreres cartes del beat. 
Montserrat Garcia Rius  és l’escultora d'aquest monument que pretén homenatjar i recordar 

la figura del primer beat al 
món alumne d'un centre 
universitari de la 
Companyia de Jesús, 
beatificat per l'Església el 
2001 i que actualment es 
troba en procés de 
canonització. 

L’acte, que es va celebrar 
la vigília de la festa 
litúrgica del beat Francesc 
Castelló, va reunir més de 
500 persones, entre les 
quals cal destacar la 
germana del beat, Maria 
Castelló i Aleu, i familiars, 

Salesians. Avancem en la Coordinació de les tres ONGD 

El Dr. Lluís Victori, sj, rep la Medalla d’Or del P. Vitòria, màxima distinció 
IQS, i s’inaugura l’estàtua del beat Francesc Castelló, antic alumne IQS 
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alumnes i professors d'IQS, la Comissió Diocesana Pro Canonització, feligresos de Lleida, 
ciutat natal del beat, i de Sant Cugat del Vallès, sense comptar autoritats acadèmiques, civils 
i eclesiàstiques. Entre els assistents hi havia personalitats com el M. H. Sr. Joan Rigol, 
expresident del Parlament de Catalunya, Sr. Ricard Fornesa, president d'honor de la Caixa, 
Dr. Josep Arcas, president de la Fundació Empreses IQS o el Dr. Enric Julià, exdirector 
general IQS i promotor d'aquesta iniciativa. 

Medalla d’Or del P. Vitòria al Dr. Lluís Victori Companys, SJ 

 Aquesta inauguració va ser precedida per un altre acte: la concessió de la Medalla d’Or del 
P. Vitòria al Dr. Lluís Victori Companys, SJ, en reconeixement als seus cinquanta anys 

d'activitat docent i pastoral, presidida pel P. Lluís Magriñà, SJ, 
el P. Enric Puig, SJ, el Dr. Josep Maria Garrell, acabat de 
nomenar rector de la Universitat Ramon Llull, i el Dr. Pere 
Regull, director general IQS.  

Al Dr. Pere Regull li va correspondre fer el discurs d'elogi a 
l’homenatjat Dr. Lluís Victori, del qual va destacar la seva tasca 
com a docent i investigador, la seva activitat pastoral a IQS i a 
les parròquies de Sant Cugat del Vallès, i la seva etapa com a 
referent institucional com a president del Patronat de la Fundació 
IQS i vicepresident de la Universitat Ramon Llull entre 1998 i 
2010. 

"El Dr. Lluís Victori va ser un professor avançat al seu temps, 
que va donar ales a tots els alumnes perquè estudiessin fora, perquè volessin cap a 
l’estranger -va afirmar el Dr. Regull. Estimulava sempre l’esperit crític i convidava a 
expressar el pensament dels seus alumnes. Un fet que va transcendir les aules d’IQS i va 
ser reconegut per la Generalitat de Catalunya amb un dels Premis Jaume Vicens Vives 
2009, destinat a promoure l'excel·lència en la docència universitària." 

I va recordar que abans, el 1988, ja havia rebut "la Medalla Narcís Monturiol al mèrit 
científic de la Generalitat de Catalunya per la seva tasca en l'aplicació de les tècniques 
electroquímiques de corrent continu i altern al control del comportament de diferents aliatges 
metàl·lics en medis industrials, i per l'aplicació d'aquestes tècniques a la millora en la 
seguretat de les centrals nuclears a Catalunya i Espanya".  

El Dr. Lluís Victori Companys es va mostrar molt agraït i va recalcar la importància i el 
significat que té per a ell rebre la Medalla d’Or del P. Vitòria: “Significa posar-me al costat 
de grans professors que ha tingut l’Institut al llarg dels més de cents anys d’història i que 
reberen aquest guardó abans que jo”. El Dr. Victori va dedicar part del seu discurs a 
destacar la figura de tots i cadascun dels professors que havien rebut aquest guardó i el 
motiu de la concessió. 

Durant la seva intervenció, el Dr. Victori va explicar com va arribar a ensenyar Química a 
IQS, una decisió que va prendre el P. Provincial l’any 1958 i que, en un primer moment, 
torçava les expectatives del Dr. Lluís Victori Companys que es volia ordenar de prevere 
perquè volia ser pastor de l’Església de Jesús. El Dr. Victori va acceptar exercir com a 
professor a IQS, però li va demanar ser pastor d’alguna comunitat concreta: “I ves per on 
que d’aquí tres dies farà 51 anys que dono classe a l’Institut i el passat 14 de juliol en va fer 
45 que estic a la mateixa parròquia, a sant Pere d’Octavià a Sant Cugat del Vallès. Però la 
cosa no acaba aquí: el 5 de novembre, si Déu vol, farà 6 anys que sóc rector d’una 
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parròquia, que mai no podré donar prou gràcies a Déu i al Sr. Bisbe de Terrassa pel regal 
que em van fer: la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de La Floresta”. 

El Dr. Victori Companys va ressaltar algunes anècdotes que va viure amb els seus 
alumnes i va destacar el valor d’haver entrat al món universitari: “A mesura que van anar 
passant els anys em vaig adonar que, a més de les parròquies territorials, hi ha el que 
podríem dir parròquies personals i que, a més de la pastoral que us he indicat fora de 
l’Institut, tenia uns feligresos per atendre dintre de l’Institut, que eren els meus alumnes i els 
companys de feina. És a dir, que la meva inserció en el 
món universitari m’havia obert les portes a un diàleg 
profund amb un tipus de persones i a un bastir ponts 
entre la ciència i la teologia, que si no m’hagués mogut 
de la parròquia, no se m’hauria obert. I aquí ve que el 
que semblava una antinòmia docència-pastoral es 
convertia en un conjunt harmoniós i enriquidor per les 
dues bandes”. 

També va recordar aquella expressió amb la qual el 
qualificaven els seus alumnes: “Victori, l’humà”, una 
expressió que no li desagradava i que el defineix tal i 
com és dins i fora de les aules: “No em calia canviar 
d’actitud d’esperit quan passava d’explicar l’àcid sulfúric 
a quan passava a explicar l’Evangeli”. 

El Dr. Victori Companys va dedicar unes paraules a la 
figura de l’alumne Francesc Castelló i va valorar 
positivament la creació de la seva estàtua a l’entrada 
del nou edifici IQS: “La imatge d’en Francesc Castelló, 
del nostre beat i esperem aviat el nostre sant, a 
l’entrada d’aquest magnífic nou edifici IQS, posa de 
relleu l’íntima relació entre ensenyament i estil de vida, que volem que sigui un element 
distintiu de la manera de fer de l’Institut”. 

El Dr. Lluís Victori Companys sintetitzava així el seu camí: “Podria semblar que amb 
aquest llarg recorregut he arribat a assolir l’ideal de la unió hipostàtica pastor-professor; res 
de tot això. He intentat caminar per aquests verals durant 50 anys, però l’ideal segueix 
quedant lluny, a l’horitzó. Com es preguntava a cada trobada de Nadal el que fins fa un mes 
era el director general d’IQS, el Dr. Enric Julià, també jo em pregunto avui: ‘I aleshores de 
què m’ha servit perseguir l’ideal, si en segueixo gairebé tan lluny com quan vaig començar a 
caminar?’ Doncs m’ha servit perquè hagi caminat sense defallir durant tot aquest temps”. 

“Interpreto aquesta medalla no com un premi al que he aconseguit, sinó com un 
reconeixement que amb l’ajuda de Déu i dels meus companys no m’he cansat de caminar. I 
us puc assegurar que per a mi ha estat un repte apassionant que ha valgut la pena de 
viure’l”, va afegir el P. Victori Companys per cloure el seu discurs d’agraïment.  

Finalment, va cloure l'acte el P. Enric Puig, SJ, president del Patronat de la Fundació IQS, 
on subratllava que "el lliurament de la Medalla d’Or del P. Vitòria, és un acte de 
reconeixement i un acte d’agraïment: de reconeixement a una llarga trajectòria de servei a 
una institució, IQS, en els seus professors, personal d’administració i serveis, alumnes i 
antics alumnes, i un agraïment a la persona que des de les aules, els laboratoris, el despatx 
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o el camp de futbol amb la sotana arremangada en el seu moment, ha lliurat la vida a la 
institució i a les persones. Gràcies, Dr. Victori, gràcies P. Victori!"  

  

 

Aquest dijous, 4 d’octubre, a les 11.15 h, té lloc a l’Aula Magna 
del Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231. Barcelona), 
l’acte d’inauguració oficial del curs 2012-2013 de la Facultat 
de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de 
Catalunya (URL), que presideix el cardenal de Barcelona i Gran 
Canceller de les facultats eclesiàtiques de Catalunya, Mons. Lluís 
Martínez Sistach. 
 

L’acte compta amb la intervenció dels degans d’ambdues 
institucions –que llegiran les memòries del curs anterior-, el Dr. 
Jaume Aymar –recentment nomenat degà de la FFC- i el Dr. 

Armand Puig –que ha estat renovat en el càrrec per un nou trienni a la FTC-. 
 

La lliçó inaugural del curs va a càrrec del Dr. Manuel Claret i Nonell, professor de la FTC, que porta 
per títol El Magisteri de l’Església sobre el matrimoni i la família. Situació i reptes actuals; i, finalment, 
el Dr. Joan Planellas, vicedegà de la FTC, pronuncia la prolusió Commemoració del cinquantenari 
de l’inici del Concili Vaticà II (1962-1965). 

 
 
 
 

 2012   OCTUBRE 
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 

 

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 

 

Inauguració oficial 

Calendari URC  
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