
    
“Hi ha un temps per a cada cosa”. Temps de treballar, temps de descansar...  
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Curs 2012-2013 ASSEMBLEA 

GENERAL DE L’URC 67  

 

   
 

Data  17 d’octubre de 2012, dimecres 

 
Hora  De 2/4 de 10 del matí a las 3 de la tarda i dinar. 

 
Lloc  Seminari Conciliar de Barcelona 

Diputació, 231 - Barcelona  
 

Convocats  Superiores i superiors generals 

Superiores i superiors provincials 

Abadesses i priores 

Delegades i delegats 

Delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada 

Persones convidades 

 

Ordre del dia 9.30 

9.45 
 

10.40 

 

 
11.00 

 
 

12.00 

12.30 
 

 

13.15 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 

Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic– Capella  

Assemblea general  

1. Obertura de l’Assemblea – P. Màxim Muñoz, president 

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 

3. Tema de reflexió, estudi i debat:  

Fe i vida religiosa avui. 

Ponència del P. Pere Borràs, jesuïta. 

Descans 

Diàleg de grups. 

Col·loqui amb els participants 
 

4. Elecció d’una vocal per a la Junta Directiva 

5. Ratificació del secretari general (Estatuts URC, art. 33.1) 

6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2013  

7. Convocatòries de reunions de superiores i superiors majors sobre 

temes específics. Dues propostes. 

8. Comunicacions: 

   - Criteris en la confecció de la nova web de l’URC 

   - Entitats Socials d’Església 

   - 10è. Aniversari de Benallar: 25 d’octubre 

       - Associació UNESCO per al diàleg interreligiós: revista Dialogal i 

calendari interreligiós 

9. Torn obert de paraula 

Dinar de germanor - Menjador 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

 
 

67 Assemblea general de l’URC 
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MARÍA-PAZ LÓPEZ Barcelona - La Vanguardia - 30 sep 2012 

 

L’octubre es preveu intens, per a 

l’Església catòlica. Diumenge vinent, 

dia 7, a Roma comença el sínode dels 

bisbes per a la nova evangelització, un 

intent de revitalitzar la fe catòlica en 

països d’antiga tradició on minva la 

pràctica religiosa, i ho fa amb una 

cerimònia a la plaça de Sant Pere en 

què Benet XVI proclamarà doctors de 

l’Església el sacerdot espanyol del 

segle XVI Sant Joan d’Àvila i la 

religiosa alemanya del XII Hildegarda 

de Bingen. Poc després, el dijous 11, 

el Papa obrirà l’anomenat Any de la 

Fe, programa d’activitats i 

suggeriments que tocarà l’ànima de diòcesi, parròquies, congregacions religioses, 

moviments eclesials i escoles catòliques d’arreu del món, i que comença aquell dia perquè 

és el 50è aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II. D’una manera o altra, tot gira entorn de 

la fe. Aquesta guia breu en recorre la gènesi, la motivació i els objectius.  

 

Sínode dels bisbes. L’assemblea del sínode dels bisbes serà del 7 al 28 d’octubre al 

Vaticà sota el lema La nova evangelització per transmetre la fe cristiana. El sínode –del grec 

synodos, que vol dir “camí fet conjuntament”– és una instància consultiva creada el 1965 pel 

papa Pau VI de resultes del Concili Vaticà II, perquè bisbes de tot el món intercanviïn 

experiències i assisteixin el Papa en el govern de l’Església catòlica. No té potestat 

d’introduir canvis doctrinals, i les propostes que faci les ha de ratificar el Pontífex. Els 

sínodes poden ser ordinaris o extraordinaris, temàtics (com aquest) o territorials (com el que 

es va dedicar a l’Orient Mitjà, el 2010).  

 

Nova evangelització. Segons va declarar el cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat 

del Papa, diumenge passat en una entrevista a La Vanguardia, “el propòsit de la nova 

evangelització no és preparar tècniques noves, sinó rellançar la vida de fe en aquells llocs 

que, tot i saber el missatge de Crist des de fa temps, ara estan marcats per un fort 

secularisme que tendeix a separar la fe de la vida”. Va encunyar l’expressió Joan Pau II el 

1979, i Benet XVI la va reforçar quan va crear, l’octubre del 2010, el Pontifici Consell de la 

Nova Evangelització, dicasteri vaticà presidit per l’arquebisbe Rino Fisichella. Entre les 

iniciatives que ha dut a terme hi ha l’anomenada Missió Metròpolis, un programa d’activitats 

per reevangelitzar grans urbs europees que Barcelona va acollir la quaresma passada.  

 

Any de la Fe. Convocat l’octubre de l’any passat pel Papa per mitjà de la carta 

apostòlica Porta fidei (porta de la fe, en llatí), “és una invitació a una autèntica i renovada 

conversió al Senyor, únic Salvador del món”. Comença l’11 d’octubre –el dia que farà 50 

anys de l’inici del concili el Vaticà II i 20 anys de la promulgació del catecisme– i es 

prolongarà fins al 24 de novembre del 2013, festivitat de Crist Rei. En aquest document, 

Joseph Ratzinger es refereix una vegada més a la gran inquietud de l’Església catòlica per 

VINCENZO PINTO / AFP 

Els detalls de l’Any de la Fe 
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l’avanç de la secularització: “Mentre abans es podia reconèixer un teixit cultural unitari, 

àmpliament acceptat per fer referència al contingut de la fe i als valors que inspira –escriu el 

Papa–, avui sembla que ja no és així en amplis sectors de la societat, a causa d’una 

profunda crisi de fe que afecta moltes persones”.  

 

Pelegrinatges i simposis. El gener passat, la Congregació per a la Doctrina de la Fe va 

publicar indicacions pastorals perquè conferències episcopals, diòcesi, parròquies i 

congregacions dissenyin les activitats per a l’any de la Fe. Els suggeriments inclouen 

organitzar pelegrinatges de fidels a Roma, a Terra Santa i a santuaris marians, i per als 

joves, participar en la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) de Rio de Janeiro el juliol del 

2013. La Santa Seu també anima a organitzar simposis i congressos –a escala diocesana o 

internacional– sobre la fe, el catecisme i els documents del Concili Vaticà II. El Pontifici 

Consell de la Nova Evangelització 

disposa d’una pàgina web dedicada a 

l’any de la Fe (www.annusfidei. va), a la 

qual les conferències episcopals, 

diòcesi, moviments i associacions 

poden notificar les iniciatives. 

 

Escola catòlica i no creients. La 

Congregació per a la Doctrina de la Fe 

demana a les escoles catòliques que 

cuidin la catequesi, sobretot recorrent a 

www.youcat.org (pàgina web sobre el 

catecisme en què joves d’arreu del món 

es comuniquen entre ells). El salesià Francesc Riu acaba de publicar el llibre Nova 

evangelització en les escoles catòliques (editorial Edebé, també en versió castellana), que 

es presenta a Barcelona el dia 1 d’octubre (19.30 h) a la Facultat de Teologia de Catalunya. 

La Santa Seu situa així mateix les universitats catòliques a organitzar congressos i jornades 

d’estudi sobre fe i raó, i fa una crida a les diòcesis a promoure diàlegs amb els no creients a 

l’anomenat Atri dels Gentils, format dissenyat pel Pontifici Consell de la Cultura, que 

presideix el cardenal Gianfranco Ravasi. Barcelona va acollir el maig passat la penúltima 

edició de l’atri, dedicada a art, bellesa, transcendència.  

 

Concili Vaticà II. Per commemorar la figura històrica del papa Joan XXIII, impulsor del 

concili Vaticà II, el 4 d’octubre Benet XVI anirà al santuari italià de Loreto, com havia fet Joan 

XXIII cinquanta anys enrere amb tren. Joseph Ratzinger hi anirà en helicòpter. 

 

 

 

 
+ Agustí Cortés Soriano 

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

 
Som convocats a viure enguany d’una manera particular “la bellesa de la fe i el goig 

del seu anunci”. 

Aquesta és la crida que ens ve del centre de la comunió eclesial, del Papa Benet XVI 
amb la seva Carta Porta Fidei. Un deure elemental de comunió i obediència ens bastaria per 
fer-nos-en ressò a la nostra Diòcesi. Però no només ens mou aquest deure. Allò que ha 
motivat al Papa per a convocar aquest Any de la Fe, el resultat de la visió objectiva, serena i 

CARTA PASTORAL EN L’ANY DE LA FE 
La bellesa de la fe i el goig del seu anunci 
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assenyada de la realitat present, és compartit per tots nosaltres. Qui gosarà negar que avui 
ens cal, urgentment, recuperar el gaudi de “la bellesa de la fe i el goig del seu anunci”? 

Bellesa i goig són dues carències greus del nostre món, símptomes de malalties 
profundes, que afecten tota la nostra vida: les vides individuals i socials, el treball, l’economia 
i la cultura, la convivència quotidiana i les relacions institucionals... No estem exempts 
d’aquestes carències a la nostra Església, quan vivim la nostra fe com si no fos veritable font 
de felicitat.  

La crida del Papa, i la nostra resposta, no buscaran donar consols psicològics o 
provocar artificialment una alegria efímera. El que volem és viure profundament allò que és 
l’origen de tota veritat, bellesa i bondat, i que, per tant, garanteix l’alegria profunda i serena, 
la pau i l’esperança, sense fugir de la realitat tal com és. I no ho volem com un somni o una 
quimera. Perquè, fent servir les paraules de Jesús, els cristians tenim un tresor i una perla, 
que valen més que res en el món (cf. Mt 13,44-46), una llum i una sal, destinades a il·luminar 

i donar sabor a tota la humanitat (cf. Mt 5,13-16). La 
convicció de posseir aquest tresor, perquè ens ha estat 
donat com un immens regal, ja és suficient per aixecar-
nos i desfermar tot un moviment de vida per al món. 

Però, si és així, com és que no surt de nosaltres 
aquesta força transformadora? Per què tantes vegades 
sembla que aquest tresor roman amagat, desconegut, 
esmorteït o inoperant? Potser no en som conscients o 
no el vivim com a tal tresor? Potser sí surt de nosaltres 
aquella força, però d’una manera semblant a com el 
brot d’una planta que aviat es veu ofegat per les pedres 
o els cards? Potser som inconstants enfront de les 
dificultats, no el cultivem o tenim por?... Davant els 

nostres ulls hi ha la història de la fe personal, la de cadascú, farcida de llums i d’ombres. 
Però també van desfilant tot un seguit de fets que ens entristeixen: la manca de fe dels 
nostres fills, les postures adverses de grups, institucions, mentalitats, la ignorància religiosa 
cristiana, la indiferència, l’ús individualista i subjectivista de la fe, l’abandó i el rebuig de 
compromisos vinculants... Ens sentim interpel·lats per tots aquests fets. Com reaccionem? 
És una situació, d’alguna manera, permesa per Déu, i sabem que Ell espera quelcom de 
nosaltres. Ens situem amb humilitat i confiança sota la seva mirada i ens deixem il·luminar. 
Hem après de la seva manera de conduir la història que, si bé l’èxit o el fracàs de la vida de 
fe no depèn exclusivament de les nostres forces, sí hem d’acceptar senzillament la realitat i 
reconèixer la part que pertoca a la nostra responsabilitat. 

Som tots convidats enguany a esbrinar i aprofundir aquestes qüestions, que són al 
centre de la nostra vida. Però sigui el que sigui el resultat de la nostra reflexió, el cert és que 
no es pot donar el que no es posseeix i que la manera de posseir-ho determina la manera de 
donar-ho. El nostre tresor i la nostra perla, la llum i la sal, és Jesucrist viu. No podem dir que 
ens cal posseir-lo, perquè més aviat és Ell el qui ens posseeix a nosaltres, però aquest fet, 
que Ell sigui dintre o en mig nostre, sempre travessarà la nostra voluntat lliure, la nostra 
capacitat d’acollir la seva persona. És per això que en definitiva el que “l’Any de la fe” posa 
en qüestió és la nostra fe, com és i com la vivim. 

La pregunta per la nostra fe tindria resposta ràpida i senzilla, si “creure” només fos 
l’acceptació d’unes veritats. Però, com ens recorda el Papa Benet XVI a la seva carta, la fe 
cristiana demana conversió personal: “l’Any de la fe és una invitació a una autèntica i 
renovada conversió al Senyor, únic Salvador del món. El que creiem és que Déu, en el 
misteri de la mort i resurrecció de Jesucrist, ha revelat en plenitud l’amor que salva i crida els 
homes a la conversió de vida mitjançant la remissió dels pecats (cf. Act 5,31)” (Porta fidei n. 
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6). Potser creiem, si més no una mica o d’una manera purament formal, però el més 
probable és que ens manqui conversió. Què vol dir “conversió”? La conversió és el camí 
propi de l’amor. Ja ens recordava Sant Pau que “la fe actua per la caritat” (Gal 5,6). Perquè 
la caritat és un moviment vital de sortida d’un mateix vers la persona estimada, en el nostre 
cas, Jesucrist. Per això la conversió i l’amor a Ell és la vida mateixa de la fe. 

Qui creu i, seguint el propi dinamisme de la fe, va convertint-se a Jesucrist dut per 
l’amor a Ell, seduït per la bellesa del seu perdó, el seu Evangeli, la seva persona i la seva 
obra, tard o d’hora acaba experimentant l’immens gaudi de ser estimat per Ell, l’amor 
salvador de Déu. Aquest és el tresor, que posseïm o que ens posseeix. Si creure no és per a 
nosaltres un veritable gaudi, una font de claredat i felicitat, potser no creiem de debò. Potser 
no és Jesucrist allò que creiem. Perquè, tot i que seguir-lo comporta abnegació i participar 
de la seva creu, cap llàgrima, cap contradicció, cap foscor, serà més potent que la irradiació 
d’aquest tresor. 

Des d’aquí, el mateix Sant Pau, que trobava una plenitud d’amor tot creient en 
Jesucrist, a l’hora d’expressar el que sortia d’ell, va dir que “l’amor de Crist ens empeny” 
(2Co 5,14). Volia expressar que tant l’amor que Crist li havia mostrat com el que ell tenia per 
Crist esdevenia dintre seu una força incontenible. Li havia estat concedit un coneixement 
espiritual d’aquesta bellesa i, ara, el seu resplendor no podia romandre amagat. Al contrari, 
amb els seus llavis confessava la fe, amb goig compartit la celebrava, i amb totes les seves 
forces la posava en pràctica. I, sobretot, aquella força nascuda de l’experiència d’haver estat 
estimat per Crist s’aplicava i sostenia tot el seu apostolat, l’anunci i la transmissió de la fe. La 
seva confessió de la fe era ferma, agosarada i amarada de lloança; la celebració de la seva 
fe, especialment a l’Eucaristia, era joiosa, endinsada en el misteri, conviscuda en la comunió 
fraterna; la comunicació i la pràctica de la seva fe 
era lliure, acompanyada del testimoni de la seva 
vida, respectuosa, segura, apassionada... 

Creure gaudint de la bellesa del misteri 
trobat i anunciar-lo amb goig és, doncs, tot un 
mateix esdeveniment. La fe i el seu anunci són 
dues vessants d’una mateixa obra de l’Esperit en 
nosaltres. La crida essencial que avui se’ns fa és, 
doncs, una interpel·lació a tots, perquè ens obrim 
al do de l’amor de l’Esperit, cercant-lo, demanant-
lo, acollint-lo i gaudint de la seva llum. 

El Senyor ha posat al nostre abast múltiples 
mitjans on trobar el seu Esperit. La Carta del 
Papa, Porta Fidei, n’assenyala tres que avui 
resulten més significatius: la memòria del Concili Vaticà II, en el cinquantè aniversari de la 
seva obertura, el coneixement i ús del Catecisme de l’Església Catòlica, als vint anys de la 
seva publicació, i l’escolta i posada en pràctica del missatge del Sínode sobre La nova 
evangelització per a la transmissió de la fe cristiana, que tot just s’està celebrant. 

La celebració concreta de l’Any de la Fe a cada Església particular, com ara a la 
nostra Diòcesi, ens fornirà moltes ocasions per aprofundir i revifar la nostra fe. Com és 
sabut, la nostra Diòcesi va encetar l’any passat “l’Itinerari de renovació cristiana”, que té 
aquest mateix objectiu. Des de la celebració, a totes les parròquies i comunitats, de 
l’Eucaristia d’inici de l’Any, el Diumenge 14 d’octubre, fins a la cloenda, el diumenge 24 de 
novembre del 2013, hi haurà moltes iniciatives diocesanes i parroquials, que podem aprofitar 
per renovar la nostra fe.  
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Us convido, doncs, a una participació sincera i generosa en tots aquests 
esdeveniments. D’aquesta participació també resultaran beneficiats els nostres germans, 
que pot ser encara no coneixen el goig de creure en Jesucrist. 
 
Que Ell us beneeixi amb l’alegria i la claredat de la fe. 
 
Sant Feliu de Llobregat, el 26 de setembre, festa dels sants Cosme i Damià, de l’any 2012. 
 
 
 
 
 

Els dies 4 i 5 d’octubre de 2012 ha tingut lloc la reunió núm. 204 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, al Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat presidida per Mons. 
Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona i hi han assistit tots els seus membres.  

Al matí del dia 4, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del curs 2012-2013 de la 
Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental.  

1.- En aquesta reunió, els bisbes han continuat l’estudi de diverses propostes pastorals 
entorn de l’Any de la Fe, que s’iniciarà aquest mes d’octubre en ocasió del cinquantè 
aniversari de la inauguració del Concili Vaticà II.  

Els bisbes han felicitat el senyor cardenal Lluís Martínez Sistach per haver estat nomenat pel 
papa Benet XVI membre del Sínode Ordinari de Bisbes sobre La nova evangelització per a 
la transmissió de la fe cristiana, que se celebra a Roma del 7 al 28 d’octubre de 2012. 

També s’alegren de la participació al Sínode, com a auditors i experts, del Dr. Salvador Pié, 
professor de la Universitat Gregoriana i de la Facultat de Teologia de Catalunya; el P. Josep 
Abella, superior general dels Missioners Claretians; el Gmà. Emili Turú, superior general dels 
Germans Maristes; i el Dr. Josep Maria Simon, president de la Federació Internacional 
d'Associacions de Metges Catòlics. 

Comunicat núm.  204 dels Bisbes i nota davant les eleccions convocades 
al Parlament de Catalunya 
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2.- Els bisbes han reflexionat sobre l’actual conjuntura social de Catalunya i Espanya i, tal 
com han fet en les ocasions en què s’han convocat eleccions al Parlament de Catalunya, 
han redactat una Nota que s’adjunta al final d’aquest comunicat.  

3.- Els bisbes han tractat diversos temes relacionats amb la litúrgia, l’escoltisme, 
l’ensenyament, la pastoral universitària i la catequesi. També han estat informats sobre el 1r. 
Congrés de Pastoral Juvenil, organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola a València, 
que es portarà a terme de l’1 al 4 de novembre de 2012, i sobre el nou format de la pàgina 
web de la Tarraconense (www.tarraconense.cat). 

Barcelona, 8 d’octubre de 2012 
 
Els Bisbes de Catalunya reunits a Barcelona en sessió ordinària de la Conferència Episcopal 
Tarraconense han emès una NOTA davant les Eleccions convocades al Parlament de 
Catalunya per al proper 25 de novembre, que ha estat aprovada per unanimitat. El text de la  
NOTA és el següent: 

El Poble de Catalunya ha estat convocat a elegir els seus representants al Parlament. 
Aquesta convocatòria d’eleccions democràtiques es fa en un moment particularment delicat, 
sobretot, per la situació de crisi econòmica greu que travessa la nostra societat, i també per 
la transcendència de les opcions polítiques per al futur. 

L’Església vol continuar servint la societat catalana, com ha fet al llarg dels segles, tot 
reconeixent els canvis profunds, socials i culturals que s’hi han produït en els últims anys i 
també els que s’estan produint en aquests darrers mesos. Ho fa tenint present aquelles 

paraules emblemàtiques amb què s’iniciava la 
Constitució Gaudium et Spes del Concili Vaticà II, 
de l’inici del qual en celebrem el 50è aniversari: 
«La joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels 
homes contemporanis, sobretot dels pobres i de 
tots els qui sofreixen, són també la joia i 
l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels deixebles de 
Crist, i no hi ha res de veritablement humà que no 
trobi ressò en el cor d’ells» (G.S. 1). 

D’acord amb aquest esperit, el Bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense volem 
recordar a tots els catòlics i a tots els homes i 
dones de bona voluntat, que viuen i treballen a 

Catalunya, la necessitat de respectar en tot moment els principis ètics fonamentals, que han 
estat expressats pel pensament social de l’Església: la dignitat de tota vida humana, des de 
la concepció a la seva mort natural; el valor de la democràcia, el diàleg i la voluntat d’acord, 
com a formes de resolució de conflictes; el deure de tots, especialment els governants, 
d’afavorir sempre el bé comú com a objectiu prioritari; la importància de la justícia distributiva 
i de la justícia social per a regular l’economia de mercat; l’atenció solidària als més 
vulnerables; la defensa dels drets de les persones i dels pobles, i el respecte a les minories, 
com a base irrenunciable de qualsevol construcció política; el rebuig de tota actitud adreçada 
a atiar la divisió social o la violència; la promoció de la pau i la fraternitat entre els homes i 
els pobles. 

En un règim democràtic, cada ciutadà ha de poder manifestar les pròpies conviccions i fer 
camí amb els altres, pensant que «una societat que, en tots els seus nivells, vol positivament 
estar al servei de l'ésser humà és la que es proposa com a meta prioritària el bé comú, en 
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tant que bé de tots els homes i de tot l'home» (Compendi Doctrina Social de l’Església n. 
165). 

També volem subratllar que les eleccions democràtiques exigeixen el dret i el deure d’exercir 
el propi vot, amb llibertat i responsabilitat. Aquests requisits es compleixen només si els 
ciutadans, a més de gaudir de les condicions externes que assegurin l’absència de coacció, 
també reben una informació verídica i completa de les diferents opcions polítiques, de 
manera que puguin fer-se un judici responsable a l’hora de decidir el seu vot. Com ja dèiem 
fa un any, “avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma política 
concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres 
pobles germans d’Espanya en el context europeu actual. Com a pastors de l’Església, no 
ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous, però 
defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de 
la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la 
justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi 
d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la 
societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per integrar la diversitat que la 
configura.” (“Al servei del nostre poble” 2011, n. 5) 

Finalment, cal tenir present el deure dels ciutadans a participar activament en les eleccions 
legítimes, com a membres responsables de la societat, i així mateix exhortem tots els 
cristians que intensifiquin la seva pregària per demanar que els futurs esdeveniments polítics 
afavoreixin el bé comú, la veritat, la justícia i la pau. 

En la inauguració del curs de formació inicial CEVRE 2012-2013 
 

ELSA FRANCO, SALESIANA, PARLA 

SOBRE “EL SALT DE LA FE” 
 

Elsa Franco, salesiana, imparteix la lliçó inaugural del curs de 
formació sistemàtica del CEVRE (Centre de Vida Religiosa i 
Espiritualitat), dependent de l’URC.  

Nascuda a Osca, fa 32 anys, és llicenciada en Filologia Anglesa. 
La seva vocació: “L’estil de Don Bosco m’encanta i ho tinc ‘clar’: 
salesiana”. Actualment,  és directora d’un Centre Obert. Viu a Sant 
Viçenc dels Horts. Acaba de professar perpètuament el passat 5 
d’agost. 
 

El tema de la seva intervenció: El salt de la fe.  
L'experiència d'un salt: la vida és anar saltant; hi ha moments en 
els quals els salts són més significatius, es veuen més, et canvien 
més... però cada dia està fet de molts salts, moltes vegades petits, 
que ningú veu (ni tu mateixa!), altres vegades et torces el turmell, 
caus malament, caus en el toll... però segueixes perquè contínues 
sentint la crida i la invitació a seguir el teu camí. La crida de Déu no para, també és 
dinàmica, com la vida! 
 

Aquest curs s’adreça a les persones que fan el postulantat i noviciat, té un caire 
intercongregacional i s’imparteix cada dilluns de l’any. La inauguració s’obre, a més, als 
mestres de noviciat i responsables de la formació inicial, així com a altres persones 
interessades. 
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Ordre de l’acte 

1. Pregària 
 

2. Salutació i benvinguda 
P. Màxim Muñoz, Claretià, president de l’URC 

   

3. Relació d’institucions participants 
G. Lluís Serra, Marista, secretari general de l’URC 

   

4. Lliçó inaugural: 
El salt de la fe 

Gna. Elsa Franco, salesiana 
  

5. Inauguració oficial 
  

Refrigeri compartit 
 

Nota.- Les persones interessades a assistir a la inauguració i que no pertanyin a l’àmbit de la 
formació inicial cal ho comuniquin a la secretaria de l’URC, tel. 933 024 367 (horari de 3 a 7 de la 
tarda, de dilluns a divendres) o al correu electrònic urc.info@gmail.com 

Data  15 d’octubre de 2012, dilluns 

Lloc Centre d’Estudis Pastorals (CEP) 

Adreça Rivadeneyra, 6, 3a planta - Barcelona 

Hora 5 a 6 de la tarda 

Tema El salt de la fe 

 

 
 
 

 
P. Franco Moscone, prepòsit general dels pares somascs 
 
R. M. J. – Catalunya Cristiana, 30 setembre 2012  
 
Al prepòsit general dels pares somascs, el P. Franco 
Moscone, li ha tocat viure un moment especialment agradable 
per a la congregació: 500 anys de l’obra de sant Jeroni 
Emiliani a favor de la infància i la joventut. Com explica el P. 
Moscone, hi ha hagut un treball previ de preparació en aquest 
jubileu intentant actualitzar el carisma de l’Orde, a partir de 
tres frases del mateix fundador: “Seguir la senda de Crist 
crucificat, menystenint el món”, “Estimeu-vos els uns als 
altres” i “Tingueu cura dels pobres”. 
 
Qui són els pares somascs?  
Som un orde religiós anomenat Orde dels Clergues Regulars 
de Somasca, fundat per sant Jeroni Emiliani, laic i noble 

venecià, nascut el 1486 i que mor a Somasca el 1537. Va ser nomenat posteriorment per 
l’Església patró universal dels orfes i de la joventut abandonada. La seva aprovació oficial 
com a orde religiós va ser feta per sant Pius V l’any 1568. En aquest Jubileu celebren els 
500 anys de l’alliberament de sant Jeroni Emiliani de la presó de Castelnuovo de Quero. 
 

“Els nostres infants i joves necessiten la companyia de persones capaces de fer 
amb ells un procés empàtic” 

 
Per què és significatiu aquest esdeveniment? 
Estem celebrant els 500 anys de l’alliberament per intercessió de la Mare de Déu de sant 
Jeroni en el castell d’on era responsable a la frontera amb Àustria el 27 de setembre del 

El nostre carisma és mostrar la paternitat de Déu 
envers els més necessitats 
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1511. Aquesta data marcarà un abans i un després en la vida d’aquest noble i militar 
venecià. 
 
Quin és el simbolisme de les cadenes? 
Les cadenes de sant Jeroni, que es conserven al santuari de la Madonna Gran de Treviso, i 
que sant Jeroni les hi va dipositar en agraïment pel seu alliberament, ens recorden, d’una 
banda, tot allò a què estem lligats i que no ens deixa ser lliures i, alhora, ens recorden la 
necessitat de trencar aquestes mateixes cadenes per trobar la nostra fidelitat i sintonia amb 
l’Evangeli. 
 
De quina manera podem reviure avui l’experiència d’alliberament? 
Fent un treball d’introspecció sobre P. Franco Moscone, prepòsit general dels pares 
somascs la nostra vida, costums i objectius de cada dia. Es tracta de mirar al nostre interior i 
contemplar la vida de Crist, i anar treballant-nos a nosaltres mateixos perquè cada vegada 
més la nostra vida estigui més en sintonia amb les paraules de Jesús: “Sou la llum del món i 
la sal de la terra”. 
 
“La presència de la Mare de Déu ens recorda la intercessió i ajuda materna envers els 

orfes i necessitats” 
 
Quins fruits esperen d’aquest Jubileu? 
D’aquest Jubileu, Any de Gràcia per al nostre orde, esperem una renovació i vivència més 
profunda del nostre carisma somasc i un compromís per trencar tantes i tantes cadenes que 
amb el pas del temps ens han anat lligant i que no ens deixen viure la nostra vida de 
consagrats al servei de l’Església i a favor dels més necessitats. 
 
Com està previst clausurar les celebracions el 30 de setembre? 
Es tancarà oficialment amb la celebració de l’Eucaristia al nostre santuari de Somasca, 
santuari que custodia les relíquies del nostre fundador. A tot això cal afegir les activitats i 
actes propis que es faran a les diferents parts del món on els somascs tenen presència. 
 
Com podríem definir el seu carisma? 
El nostre carisma es pot definir en poques paraules: “Mostrar 
la paternitat de Déu envers els més necessitats”. 
 
Com?  
Vivint enmig dels orfes i pobres en dues direccions: d’una 
banda, donant una formació humana que capaciti aquests 
joves per viure a la societat i, de l’altra, donant una formació 
cristiana que prepari els nostres joves a descobrir la seva 
responsabilitat i vocació dins de l’Església. 
 
Quina és l’actualitat d’aquest carisma? 
Aquest carisma és més actual que mai, ja que avui els nostres 
infants i joves, ja sigui a Europa o als països més pobres, 
necessiten la companyia de persones capaces de fer amb ells un procés empàtic en un món 
que cada vegada es demostra més individual i egoista. 
 
De quina manera es tradueix la presència mariana en la vida dels pares somascs i els 
seus col·laboradors? 
La presència de la Mare de Déu, invocada al nostre orde com a Mare dels Orfes, ens 
recorda la intercessió i ajuda materna envers els orfes i necessitats, i la mateixa intercessió 
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en el nostre alliberament de tot allò que no ens deixa ser veritables pares-mares enmig dels 
més necessitats. 
 
Com afronten el futur de l’orde? 
El nostre futur continua sent la realització del nostre carisma, segons les nostres 
possibilitats, al món dels marginats i desfavorits. Com a signe d’aquest Any Jubilar s’han 
obert i potenciat les dues últimes presències dels pares somascs al món: una, a Haití-Santo 
Domingo arran del darrer terratrèmol, i una altra, a Nigèria. En aquestes obres s’està 
desenvolupant un treball de prevenció, escolarització i capacitació professional per a uns 
tres mil infants i joves. 
 

 

 

 

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, gran canceller de la Facultat de 
Teologia de Catalunya (FTC) i de la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), ha inaugurat 
oficialment el curs 2012-2013 d’ambdues Facultats, el dijous 4 d’octubre, a l’Aula Magna del 
Seminari Conciliar de Barcelona. 
 
A les deu del matí, el cardenal ha presidit una solemne Eucaristia concelebrada, ha donat 
gràcies a Déu per l’important treball formatiu i d’investigació que es fa en les Facultats i ha 
animat a tots, professors i alumnes, a continuar i aprofundir en l’estudi i en la investigació, 
sota la llum de la Paraula i l’Esperit de Déu. Després, ha presidit l’acte acadèmic 
acompanyat per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, vicegrancanceller de la 
FTC, pel bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra, vicegrancanceller de la FFC i pels 
degans de les Facultats, Drs. Armand Puig i Jaume Aymar. Han assistit també a l’acte els 

altres bisbes de les diòcesis 
catalanes, altres personalitats 
eclesiàstiques i civils i una 
nombrosa representació de 
professors i alumnes. 
 
La memòria del curs 2011-2012 
de la FTC, de l’Institut Superior de 
Litúrgia i de l’Institut de Teologia 
Fonamental de Barcelona ha estat 
presentada pel Dr. Puig i la de la 
FFC pel Dr. Aymar. El Dr. Puig ha 
afirmat que després d’estabilitzar i 
completar l’aplicació del Pla 
Bolonya a la FTC, d’aconseguir la 
renovació del Reial Decret 
referent a l’homologació civil dels 
títols i de consolidar la 

internacionalització de la Facultat mitjançant un seguit d’activitats extraordinàries amb 
important presència de professors convidats, ara cal reforçar les estructures internes de la 
Facultat, sobretot pel que fa a la investigació i activitat dels seminaris. Cal promoure una 
formació intel·lectual potent, amb fidelitat a l’Evangeli i a l’Església, amb una veu pròpia que 
permeti exposar i aprofundir els misteris de la fe, atents al món que ens envolta, un món que 
ha de rebre la saba sempre nova de l’Evangeli de Jesús.  
 

Inauguració de curs 2012-13 a les Facultats de Teologia i de Filosofia 
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Per part seva, el Dr. Aymar ha fet memòria de les activitats dutes a terme per la FFC –que 
forma part de la Universitat Ramon Llull- i ha dit que en l’any del cinquantenari del Concili 
Vaticà II, en l’esguard de l’Any de la Fe i del Sínode de bisbes sobre la nova evangelització i 
la transmissió de la fe, és fonamental la cordial cooperació de la Facultat de Filosofia amb la 
Facultat de Teologia, i ha recordat la bella expressió de Joan Pau II, a Fides et Ratio, on diu 
que la fe i la raó són les dues ales del coneixement. 
 
Tot seguit, el Dr. Manuel Claret, professor de la FTC, ha pronunciat la lliçó inaugural, que ha 
tractat sobre El Magisteri de l’Església sobre el matrimoni i la família. Situació i reptes actuals, i 
el Dr. Joan Planellas, vicedegà de la FTC, ha fet Commemoració del cinquantenari de l’inici 
del Concili Vaticà Il (1962-1965), que s’inicià a Roma l’11 d’octubre de 1962, i que serà 
aprofundit en les activitats de les facultats eclesiàstiques de teologia i de filosofia durant els 
pròxims quatre anys. 
 
El Cardenal Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de les Facultats Eclesiàstiques, Dr. 
Martínez Sistach, ha agraït al Dr. Claret la seva lliçó inaugural i al Dr. Planellas el seu 
parlament i ha evocat la convocatòria i la celebració del providencial Concili Vaticà II, la seva 
recepció a l’Església, així com la celebració del Concili Provincial Tarraconense de l’any 
1995, que l’actualitzà en les diòcesis catalanes, i l’impuls donat pel Papa Benet XVI a la nova 
evangelització, que culminarà en la celebració de l’Any de la Fe i en el pròxim Sínode de 
bisbes, que s’iniciarà el pròxim diumenge dia 7 d’octubre, a Roma, i en el qual participarà per 
designació personal del Sant Pare. Finalment, el Cardenal ha exhortat professors i alumnes 
a rellegir i aprofundir els documents conciliars, els ha encoratjat en la seva important labor al 
servei de l’Església i de la societat i ha declarat inaugurat el curs 2012-2013. 

Barcelona, 4 d’octubre de 2012 
 

 
 

 
 

El P. Bernabé Dalmau descriu una suggeridora presentació de 
la vida monàstica a  Montserrat, “com una dinàmica de donar i 

rebre i una recerca del sentit de la vida en Déu” 
 

 
El llibre Cercar Déu a Montserrat (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), il·lustrat 
amb vistes inèdites del Santuari i de l’interior del monestir realitzades pel fotògraf 
Oleguer Serra, vol ser “un desplegament de la proverbial missió de transmetre 
esperança” 
 

Montserrat, octubre de 2012. Amb l’objectiu de 
descriure “la proverbial missió de transmetre 
esperança, pròpia dels monestirs benedictins”, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat presenta 
el llibre Cercar Déu a Montserrat, amb text del P. 
Bernabé Dalmau i fotografies d’Oleguer Serra. 
 
Al costat dels opuscles sobre què és 
Montserrat i les obres d’espiritualitat entorn del 
Santuari, aquest llibre és singular pel contingut 
i pel seu format. L’ha escrit el P. Bernabé 
Dalmau, director de la revista montserratina 

Ser monjo a Montserrat, el testimoni de l’anhel humà permanent de la 
recerca de Déu 
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Documents d’Església i autor de nombrosos llibres, el qual que ens hi ofereix una introducció 
nova i suggeridora als diversos aspectes del Montserrat actual, Santuari i monestir, on una 
seixantena d’homes s’esforcen per cercar Déu seguint la Regla de sant Benet. Amb una 
prosa àgil i entenedora, aquest llibre és il·lustrat amb nombroses fotografies en color, 
realitzades per Oleguer Serra, que permeten conèixer Montserrat per dins. L’obra pretén 
donar un missatge actual sobre el perquè de la vida monàstica, tot combinant la descripció 
dels edificis amb l’espiritualitat, la història, i fins i tot el costumari del monestir. L’enfocament 
donat a partir del tema de la recerca de Déu, tema clàssic del monaquisme i que Benet XVI 
ha posat en relleu, apropa la relació entre la fe i la cultura i dóna el secret de la projecció 
espiritual i cultural de la comunitat al llarg dels gairebé mil anys de la seva història. Perquè 
pugui tenir un ressò més ampli, atesa la gran quantitat de gent d’arreu del món que visita o 
que coneix Montserrat, s’hi ha afegit una traducció castellana i una traducció anglesa. 
 
Aquest llibre vol ser, per a la comunitat de monjos, una presentació de la vida monàstica a 
Montserrat, que segueix la Regla de sant Benet, escrita al s. VI a Itàlia per Benet de Núrsia, i 
que és una iniciació a la vida cristiana segons el carisma monàstic, al seguiment sense 
condicions de Jesucrist sota el guiatge de l’Evangeli. “Sentir l’anhel de cercar Déu no és un 
propòsit desmesurat. El qui cerca Déu, el cerca perquè Déu l’ha escollit. No ha de 
sorprendre, doncs, que sant Benet faci del desig de cercar Déu la condició essencial per a 
ser monjo (Regla de sant Benet, cap. 58, verset 7)”, apunta el P. Bernabé en el pròleg. “Si 
cercar Déu ha de ser l’objectiu de tot monjo, ho ha de ser, és clar, de tot monjo a Montserrat. 
Així com els qui plantaren el monaquisme no pretengueren crear cultura –ni tan sols servir 
l’Església-, hom no esdevé monjo de Montserrat per cap finalitat de realització personal, de 
servei pastoral, de compromís patriòtic. I això és el primer que ha d’aprendre el candidat. Ho 
aprendrà al llarg de la vida, perquè el monestir és una escola del servei diví i la vida ensenya 
a tocar de peus a terra. Però és bo que quedi clar des del començament”, argumenta el P. 
Bernabé Dalmau. “La llum que ve de l’estel de Montserrat passa per buscar Déu i deixar-se 
trobar per ell. Avui, que per a molts l’absència de Déu és sentida amb una particular cruesa, 
cercar Déu i trobar-lo adquireix una viva actualitat. És el que han intentat fer durant mil anys 
els monjos en aquest lloc”, conclou. 
 

 

 
 

Copsar l’ànima d’Ignasi, la seva vigoria creativa... endinsant-nos en els principals “llocs 
sants” de la Manresa ignasiana 

 
ds. 17 nov. 11 h. / dg. 18 havent dinat .- Acompanyen: Pere Borràs, sj. Ricard Dastis, 
Anna de Montserrat 

 
 La Immersió preveu tres elements: a) visita contemplativa als llocs significatius; b) 
pregària personal ajudats d’una fitxa de treball; c) compartir en grup els impactes rebuts.  
 

 Contemplarem els tres períodes d’Ignasi a Manresa: a) inicis ingenus d’una bella pietat 
primerenca: “l’home del sac” entre els pobres; b) engolit per profunda desolació, 
temptacions de deixar el camí... i fins i tot de suïcidi; c) recuperació de la pau, ja no 
“ingènua”; profundes il·luminacions interiors, desig d’ajudar als altres. 

 
Adreçat a joves i persones interessades pel llegat de l’Ignasi manresà. 
 
Informació i inscripcions: (places limitades): recepcio@covamanresa.cat / 93 872 04 22 / 
Cova St. Ignasi – 08241 Manresa 

Immersió ignasiana a Manresa 

mailto:recepcio@covamanresa.cat


15 

 

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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Entrevista a FRANCESC RIU 
 

Els canvis de la societat actual, la globalització econòmica, les comunicacions i l’emergent 
pluralitat cultural i religiosa són realitats que l’Església no pot obviar. Davant d’aquest gran 
repte, cal un nou impuls evangelitzador que aporti respostes 
adequades a la diversitat de situacions en què es troben els 
alumnes i les seves famílies. El P. Francesc Riu, salesià, 
exsecretari general de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya, basant-se en documents de l’Església catòlica, 
analitza en el seu llibre Nova evangelització en les escoles 
cristianes (Edebé) com creu que ha de ser el nou horitzó de 
l’escola cristiana i quina ha de ser la seva singularitat. La 
presentació del llibre tingué lloc el dilluns 1 d’octubre, a les 
19.30 h, a la Facultat de Teologia de Catalunya (Diputació 
231, Barcelona).  
 
Quins són els reptes actuals de l’escola cristiana? 
Avui, el repte de tota escola és posar-se al dia constantment per tal de poder donar una 
resposta de qualitat a les necessitats educatives dels alumnes, tenint en compte la seva 
situació personal i el seu entorn social i cultural. Si es tracta d’una escola cristiana, aquesta 
resposta sempre haurà d’estar d’acord amb la seva identitat. No fer-ho seria una 
irresponsabilitat.  
 
Quin ha de ser el paper de l’escola cristiana en la nova evangelització? 
Com a institució eclesial, l’acció educativa d’una escola cristiana ha de ser evangelitzadora, 
ja que l’evangelització és la raó que justifica la seva existència. En el context actual, tota 
escola cristiana ha de ser conscient de la urgència de replantejar la seva manera de ser i la 
seva manera de fer per tal de respondre eficaçment a la seva finalitat en la situació en què 
es troba. El seu paper en la nova evangelització és crucial.  
 
Com es pot tornar a apropar la fe a la vida cultural, social i educativa d’avui? 
La nova evangelització posa l’accent en el testimoniatge de vida dels creients més que no 
pas en la comunicació oral del missatge de l’Evangeli. Les persones allunyades de l’Església 
no s’hi aproparan pel que l’Església els digui sinó pel que hi puguin descobrir. Per això, el 
papa Benet insisteix que la nova evangelització comporta la conversió de les persones i de 
les institucions que conformen la comunitat eclesial. 
 
Òscar Bardají i Martín – Full dominical 23/9/2012 
 
 
 
 
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.  

La nova evangelització a l’escola 

Les Entitats Socials d’Església convoca una Jornada  
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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.  

 
Lloc de la trobada  
Centre "La Llavor”  
C. Saldes, 2. 08035 Barcelona (darrera l’Hospital Vall d’Hebron)  
 
Com arribar?  

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

 Nom i cognoms  
 Correu electrònic  
 Entitat a la que 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 
 
 
 
 
José M. Carod -Director del SEPAP  
 
Em van avisar per telèfon. Posa la ràdio en aquesta emissora. Estan parlant de les presons i 
de la piscina de la nova presó de Pamplona. Ho vaig fer. Vaig escoltar, em vaig indignar i la 
vaig apagar. 
Quina pena quan la societat ha d’elaborar les seves opinions a força d’informacions 
esbiaixades o manipulades. Quina pena. I quina indignació se sent quan es pretén informar 
d’alguna cosa que un desconeix, però tant se val: s’informa malament. I assertivament. O 
sigui...  ex cathedra. Amb l’arenga d’entrada, és normal que els oïdors comencin a cridar i 
reclamar igualtat pel que creuen que és una injustícia. 
No negarem una part de raó. En els temps que corren no és convenient una desproporció en 
l’estatus de vida pel fet de ser pres. D’acord. Però la presó és més que una piscina. Fins i tot 
que una televisió de plasma (que, per cert, cal comprar). O un berenar —que molts 
continuen buscant on era—. 
Haurem d’insistir un cop més en la presó que no veiem. I convidem els periodistes que 
tinguin la gosadia de viure una setmana dins de la presó abans de parlar amb tanta 
lleugeresa o potser no és “lleugeresa” sinó premeditació. Potser llavors descobririen: 
l’angoixa abans del judici. El reconeixement de l’error, el perdó 
o la rancúnia de la víctima, les baralles, la discriminació, els 
abusos de poder, el silenci administratiu. Les humiliacions, els 
càstigs, els aïllaments. El menjar fred diàriament. L’espera en 
comunicacions. L’avís del jutjat que no arriba. El fiscal que 
recorre. La mare que està a l’atur. L’avi internat a l’hospital i jo 
no puc visitar-lo. Un informe per defensar-me en una baralla. El 
“Chabolo” que fa pudor. Els sorolls que no cessen, els avisos 
per altaveu que no s’entenen. A l’altre mòdul hi ha tres mòbils. 
Se’m va acabar el temps de parlar per telèfon. La intimitat que 
no existeix. Una llauna de tonyina per sopar. M’han tret la foto 
de la meva xicota.  
M’han robat uns pantalons. Al “Chabolo” del costat trafiquen. 
Els de psiquiatria van tot el dia “zumbaos” per les pastilles. La 
llei de la presó. Això funciona així. Jo compleixo ordres. Calli!  
Ja us diran... i mai no va arribar l’avís. Un escorcoll de la cel·la 
sense la meva presència física.  
Aquell gest ofensiu que em fan. Una amenaça. Em neguen el tercer grau. Ningú no m’ofereix 
un precontracte. No estic acostumat a treballar així. Tinc por de la llibertat. Doncs no 

La presó que no veiem 
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m’importa si em tornen endins una altra vegada. No em deixen treballar en tallers. No tinc 
diners. Els meus amics ja no em visiten. No tinc família aquí, ningú no em ve a veure.  
Amics: això només és una petita fotografia, molt petita, del que pot ser la vida diària i oculta 
a la presó. Aquestes són les pressions que en una sola persona poden caure cada dia, cada 
setmana, cada mes, cada any... en una persona.  
A qui ha comès un delicte se’l castiga a perdre la llibertat física... però, i la resta? Hi ha 
càstigs no especificats, però sí reals. Quanta falta que ens fa mirar les presons amb uns 
altres ulls!  
O potser això ja no interessa ningú.  
 
 
 
 
El 6 d'octubre passat, festivitat de 
Sant Bru, fundador de l'orde 
cartoixà, va tenir lloc la benedicció 
i presentació de la imatge de sant 
Bru a la Basílica de la Sagrada 
Família de Barcelona. La 
benedicció anà precedida d'una 
missa solemne presidida pel 
cardenal arquebisbe de Barcelona 
Lluís Martinez Sistach i 
concelebrada pel prior i el vicari de 
la Cartoixa de Montalegre amb 
altres sacerdots assistents. 

 
L'escultura 
La figura del sant Bru, representada dempeus i mirant en actitud contemplativa una creu que 
té a la mà dreta, ha estat realitzada per l'artista Montserrat García Rius en pedra travertina 
romana; té una alçada d'uns quatre metres i pesa més de 3 tones. Estarà situada per 
disposició de Gaudí a l'exterior de l'àbsis, al costat d'altres sants fundadors. 
 
El sant 
Bru de Hartenfausts va néixer a Colònia, Alemanya, entre 1027-1030. De grans qualitats 
morals i intel·lectuals aviat adquirí fama i prestigi. Canonge de la catedral de Reims i rector 
de la seva universitat renuncià a tots els càrrecs per dedicar-se plenament a la vida 
eremítica de pregària i contemplació. Amb sis amics amb els quals compartia les mateixes 
inquietuds religioses es dirigí a Chartreuse, una inhòspita vall dels Alps prop de Grenoble, on 
a partir de 1084 inicià un nou estil de vida monàstica d'austeritat i pobresa, que va ser el 
germen i principi de l'orde cartoixà. El Papa Urbà II el reclamà a Roma com a conseller i en 
aquesta ciutat visqué fins que, davant la insistència de Bru de dedicar-se a la vida 
contemplativa, li va permetre retirar-se a Santa Maria de la Torre, un petit ermitori de 
Calàbria (Italia) que va constituir la segona fundació cartoixana. En ell, retirat del món, 
havent renunciat a la diòcesi de Reggio que el Papa li va oferir, en soledat i silenci visqué 
fins al 6 de octubre de 1101, en que morí amb fama de santedat. 
 
Significació de la presència de la imatge de sant Bru a la basílica de la Sagrada 
Família 
La imatge de sant Bru, situada ben visible en un monument que és Patrimoni de la 
Humanitat, podrà ser contemplada pels barcelonins i per milers i milers de visitants d'arreu 
del mon. La seva presència és un testimoni de més de vuit-cents anys de presència de la 

Benedicció de la imatge del fundador de la Cartoixa a la Sagrada Família 
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Cartoixa a Catalunya, del seu ric llegat cultural i espiritual i, alhora, un referent, en aquest 
món de presses i egoismes, de la renúncia d'uns homes de fe a una vida fàcil i còmoda per 
tal de dedicar-la plenament, en soledat i silenci, a Déu i al proïsme. 
 
Basílica de la Sagrada Família, 9 oct. 12 
 
 
 

 
Iñaki Gabilondo obre el curs a Cristianisme i Justícia 

El proper dilluns 15 d’octubre tindrà lloc l’acte d’inauguració del curs al centre 
d’estudis Cristianisme i Justícia, amb la participació del periodista Iñaki Gabilondo, 

que ens oferirà la seva visió sobre el moment actual 
 

La nostra societat està vivint un moment excepcional. Quines coordenades ens poden ajudar 
a situar-nos? Davant la tríada implacable "autoritat, pobresa i desigualtat", volem reconstruir 
un horitzó de "democràcia, solidaritat i justícia". Com fer-ho, i quins agents han de ser els 
protagonistes d'aquest canvi? En l’inici del curs 2012-13, Cristianisme i Justícia ha demanat 
al periodista Iñaki Gabilondo que ens presenti, des del seu punt de vista, algunes 
coordenades per a comprendre el moment actual. 
 
Cristianisme i Justícia, centre d’estudis promogut pels Jesuïtes de Catalunya, fa 30 anys 
que s’ocupa de l’anàlisi dels problemes socials i l’estudi d’una teologia compromesa amb la 
justícia, sempre des de la realitat de les persones i col·lectius més vulnerables. Amb el 
convenciment que el moment actual fa encara més necessària aquesta reflexió, el centre 
presentarà també en aquest acte les línies de treball i les novetats per al curs 2012-13. 
Cristianisme i Justícia centrarà aquest any la seva reflexió en els temes següents: 
 

 El seminari social seguirà treballant en les conseqüències de la crisi, mirant amb 
especial  preocupació la dualització social, el desmantellament de l’Estat del Benestar i 
el present i futur d’Europa. 

 El seminari teològic s’ocuparà del tema de l’Esperit Sant, un dels grans oblidats de la 
història i la teologia de l’Església. 

 El grup de treball de migracions estudiarà aquest any el caràcter estructural i 
irreversible del fenomen migratori a casa nostra, més enllà de l’actual conjuntura 
econòmica. 

 El grup de treball de diàleg islamocristià, format per cristians i representants 
d’associacions i comunitats musulmanes de Catalunya, mirarà d’identificar qüestions 
fonamentals de la fe musulmana i la seva formulació en el context de la societat 
catalana.   

 I el grup de treball d’ètica i sostenibilitat, analitzarà quins canvis s’han de produir en 
les persones i en les relacions econòmiques i socials per tal de transformar el model de 
creixement actual.  

 

 
 

“Algunes coordenades per a comprendre el moment actual” 
Inauguració del curs 2012-2013 amb Iñaki Gabilondo 

 
Dia i hora: dilluns 15 d'octubre de 2012, a les 19.30 h 

Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13, Barcelona) 

Entrada lliure – Retransmissió en streaming a través del nostre web i canal de vídeos 

Inauguració del curs al centre d’estudis Cristianisme i Justícia 
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La Fundació compleix 10 anys i volem celebrar-ho amb tots vosaltres, amb tots els que 
durant aquest temps us heu relacionat amb Benallar d'una manera o  altra: voluntaris, 
exvoluntaris, membres del Patronat, Congregacions de l'Associació Cintra, famílies acollides, 
alumnes, amics i coneguts. 
  

És una gran alegria poder dir que hem construït una gran família, els primers fruits  de la 
qual ja tenen 10 anys i que també, al llarg d'aquest temps, s'han anat donant respostes  a les 
necessitats que han sorgit, i  especialment des que va començar la crisi econòmica, que tant 
ens afecta a tots. 
  

És per això que volem celebrar-ho i més quan experimentem tanta desesperança al nostre 
voltant. 
   

Ens agradaria que ens acompanyéssiu en el Acte Institucional del dia 25 d'octubre, 
dijous, a les 19 h, a la Parròquia del Carme (c/ Sant Antoni Abat, 10-12 - Barcelona. 
Metro L2: Sant Antoni). 

 
 
 
 
 
Els propers dies 13 i 14 d'octubre tindrà lloc a Balsareny (Bages) el 1r Fòrum de Balsareny, 
que tractarà sobre el 50è aniversari de la inauguració del Concili Vaticà II i sobre els 40 anys 
com a bisbe de Pere Casaldàliga, fill d'aquesta població bagenca. 
 

La dinàmica del fòrum es desenvoluparà per mitjà de dues taules rodones, on participaran el 
pare Hilari Raguer, Ramon M. Nogués, Jaume Reixach, Joan Soler, Antoni Comín i José 
Arregui. També es portaràn a terme 6 tallers, que tindràn com a temes: 
  

Fòrum Balsareny: 50è aniversari de la inauguració del Concili Vaticà II 

i sobre els 40 anys com a bisbe de Pere Casaldàliga 

Celebració del 10è aniversari de Benallar 
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1.- El treball ecumènic i el diàleg interreligiós. 
2.- La lluita contra la marginació, la pobresa i la indignació 

davant les injustícies. 
3.- Recuperar el "bon humor i l'alegria cristiana a la llum de 

Joan XXIII i altres cristians”. 
4.- Per una Església més plural i oberta a la diversitat. Un nou 

Concili ecumènic: premisses, perspectives i perills. 
5.- Espiritualitat, mística i compromís. 
6.- El concili, l'Església i els joves. 
  

Per a més informació i inscripcions: 
 www.primerforumdebalsareny.blogspot.com.es/ 
Correu electrònic: primerforumdebalsareny@gmail.com  
Telèfon: 675 824 141 
 
 
 
 

 
El Dr. Juan Martín Velasco imparteix la ponència Fidelitat al 
Concili Vaticà II en el segle XXI a l’auditori de la Facultat de 
Comunicació Blanquerna (URL) 
 
Durant l’acte s’ha presentat el llibre coordinat per Pere Lluís 
Font El Concili Vaticà II, 50 anys després (Col·lecció Cristianisme i Cultura), amb 
textos de Josep M. Rovira Belloso, Ignasi M. Fossas, Armand Puig, Joan Planelles i 
Antoni Matabosch 
 
Barcelona, 10 d’octubre de 2012. La Fundació Joan Maragall (FJM) ha celebrat aquest 
vespre una sessió commemorativa del 50è aniversari de la inauguració del Concili Vaticà II, 
“l’esdeveniment religiós més important del segle XX”, ha afirmat el seu president, el Dr. 
Josep M. Carbonell. “El Vaticà II no té retorn i el seu camí –ha assegurat–, malgrat les 
giragonses que hem pogut viure, continuarà; perquè 50 anys més tard manté tota la seva 
vigència i orientació”. 
 

L’acte ha començat amb la presentació del volum núm. 75 de la col·lecció Cristianisme i 
Cultura que porta per títol El Concili Vaticà II, 50 anys després, a càrrec de Pere Lluís 
Font, vicepresident de la FJM i coordinador del llibre. Aquest treball aplega els textos de les 
conferències d’un cicle organitzat per la FJM durant la primavera, que ha estat “una evocació 
descriptiva o historicista, potser nostàlgica, d’una primavera eclesial que molts consideren 
que es va marcir massa de pressa”. Per aquesta raó, Pere Lluís ha recordat que va demanar 
als ponents “que evoquessin amb realisme el procés conciliar, però tenint molt present la 
situació actual, que és la nostra”. 
 

El llibre comença amb un text del Dr. Josep M. Rovira Belloso sobre la significació global del 
Concili, i continua amb una presentació, des de la perspectiva històrica i des de la present, 
dels principals documents que va originar, especialment de les quatre constitucions: el Dr. 
Ignasi M. Fossas tracta de la constitució –constitució sense qualificatiu- Sacrosanctum 
Concilium sobre la litúrgia; el Dr. Joan Planelles, de la constitució dogmàtica Lumen gentium 
sobre l’Església; el Dr. Armand Puig, de la constitució dogmàtica Dei Verbum sobre la 
revelació; i Mons. Sebastià Taltavull, de la constitució pastoral Gaudium et spes sobre 
l’Església en el món contemporani. A continuació, Antoni Matabosch s’ocupa de tres 
documents de rang inferior, però que van tenir també una gran rellevància, perquè suposen 

La FJM commemora els 50 anys del Vaticà II 

tot recordant la seva vigència i orientació 
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un canvi impressionant: la declaració Dignitatis humanae sobre la llibertat religiosa, el decret 
Unitatis redintegratio sobre l’ecumenisme i la declaració Nostra aetate sobre la relació amb 
les religions no cristianes. El darrer text publicat correspon a la conferència pronunciada pel 
Dr. Salvador Pié-Ninot, que fa un balanç de la recepció del Concili, entre la reforma i la 
restauració. I el llibre es clou amb les intervencions de Josep Escós, Lluís Foix, Teresa 
Forcades i Joan Rigol, amb textos a partir de la taula rodona en què van participar sobre El 
Concili Vaticà II, avui, perquè “si ens interessa conèixer què va representar el Concili en el 
seu moment és sobretot perquè ens interessa què representa encara en l’actualitat”. 
 

El vicepresident de la FJM i coordinador del llibre ha recordat que “la força i la debilitat del 
Concili va ser gràcies a que es va convenir de considerar-lo un concili pastoral”. “La seva 
força, perquè es va crear un clima nou, que va permetre parlar amb una notable llibertat 
d’expressió sobre molts dels grans problemes plantejats. Però també la seva debilitat, 
perquè la idea d’un concili pastoral suggereix que no cal un debat doctrinal, sinó que només 
és qüestió de trobar el llenguatge i les maneres adequats per a l’evangelització. Per això es 
pot pensar que el Concili Vaticà II, malgrat els seus aires renovadors, només incipientment i 
tímidament podia respondre als desafiaments que el món modern planteja a la fe cristiana. 
Per respondre plenament a aquests desafiaments, hauria calgut no només renovar el 
llenguatge, sinó també l’imaginari -el sistema de representacions- i el pensament”. 
 

“Tot amb tot, el Concili Vaticà II va ser un moment feliç d’autoexamen, de diàleg intraeclesial 
i d’obertura al món modern. Un moment decisiu en la incipient inculturació moderna del 
catolicisme. I en aquest sentit va iniciar un moviment de no retorn que cal reivindicar amb 
força”, ha resumit Pere Lluís. 
 
Fidelitat al Concili Vaticà II en el segle XXI, per Juan Martín Velasco 
 

L’acte, que ha tingut lloc a l’auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL) de 
Barcelona, ha comptat amb la ponència Fidelitat al Concili Vaticà II en el segle XXI, a 
càrrec del Dr. Juan Martín Velasco, professor emèrit de Fenomenologia de la Religió a la 
Universitat Pontifícia de Salamanca a Madrid i a la Facultat de Teologia San Dámaso 
(Madrid), que ha estat presentat pel Dr. Francesc Torralba, patró de la FJM. 
 

El Dr. Martín Velasco ha afirmat que està convençut que la commemoració del Concili “pot 
ser una gran oportunitat per a l’Església”. A alguns –“la generació minvant”- que el van viure 
els pot permetre, ha dit, “reviure aquell clima d’alegre esperança que la seva convocatòria va 
estendre entre nosaltres, i que anys de disputes en la interpretació dels seus textos i de 
vacil·lacions i temors en l’aplicació dels seus principis han convertit en situació generalitzada 
de decepció”. “A les generacions ascendents a l’Església, temptades de reduir el Concili al 
número 21 de la llista dels concilis ecumènics i els documents que va promulgar a textos 
pertanyents a un passat ja oblidat, podria permetre’ls descobrir el que el Concili va tenir 
d’esdeveniment extraordinari, de fita en la història de l’Església que va marcar la fi d’una 
època –la de l’Església concebuda com a societat perfecta, fortament institucionalitzada i 
centrada en la jerarquia– i el començament d’una altra en la qual va redescobrir la seva 
condició de misteri de comunió i de poble de Déu, que encara està esperant la forma original 
d’institucionalització que es correspongui amb ella”. 
 

“Perquè aquesta oportunitat es converteixi en l’esdeveniment de gràcia per a l’Església del 
segle XXI que va ser l’inici del Concili per a la del segle passat –ha continuat el Dr. Martín 
Velasco-, considero indispensable que auscultem a la llum de l’Evangeli els fenòmens més 
importants del nostre moment històric, notablement diferent del de mitjans del segle passat, 
per descobrir en ells els signes dels temps a través dels quals l’Esperit continua trucant a les 
portes de l’Església”. 
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“Crec que l’esdeveniment més greu dels que avui reclamen l’atenció i la resposta de 
l’Església és la crisi religiosa que en els darrers anys s’ha radicalitzat fins a convertir-se en 
crisi de Déu, que afecta també els qui ens anomenem creients”, ha afegit. “Tenen raó, els 
intèrprets del Concili que pensen que el Vaticà II va prestar escassa atenció al centre de la 
vida dels seus membres, la vida de la fe i el seu conreu en les noves condicions de 
secularització i extensió de la increença, de les que ja començava a prendre’s consciència 
per aquells anys, però de la qual els textos conciliars gairebé no se’n fan ressò”, ha 
puntualitzat el Dr. Juan Martín Velasco. 
 

“L’evolució dels esdeveniments en els darrers 50 anys ha mostrat un cop més que una 
veritable reforma de l’Església mai no pot reduir-se a ser reforma de l’Església –ha explicat–. 
Per això, estic convençut que per ser fidel a la seva missió l’Església actual haurà de 
començar a prendre consciència de la feblesa de la fe de les seves comunitats i reorientar la 
seva acció pastoral cap a la iniciació, el conreu, l’educació de la fe dels seus membres, com 
a condició indispensable per a la seva supervivència com a Església”. 
 

El Dr. Martín Velasco s’ha mostrat crític i a la vegada realista perquè “no s’aconseguirà la 
conversió de les persones si no es renoven a la vegada unes estructures de l’Església com 
les actuals, en les quals encaixa difícilment aquesta indispensable pastoral mistagògica, 
orientada al conreu de l’experiència personal de la fe dels cristians”. “Els nostres temps 
presenten avui moltes altres característiques, no ateses prou en el Vaticà II, i que 
constitueixen uns altres signes dels temps que és necessari que s’interpretin amb atenció 
des de l’Evangeli”. “Entre ells considero particularment important el fet de la injustícia 
generalitzada i de la pobresa en el món, la situació de globalització i el pluralisme cultural i 
religiós que origina, i l’estatut de la dona en l’Església. De l’atenció a ells, de la seva correcta 
interpretació a la llum de l’Evangeli i de què responem als requeriments que ens dirigeixen 
en depèn, certament, la fidelitat de l’Església actual al Vaticà II, i, tal vegada, el futur del 
cristianisme a Europa, el continent en el qual es va estendre al començament i des del qual 
es va escampar per tot el món”, ha conclòs el Dr. Juan Martín Velasco. 
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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: P. Francesc Riu 

24 Dm. Reunió de Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

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 
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