Barcelona, 18 d’octubre de 2012

ANY V. núm.

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

Pòrtic: canonització de Carme Sallés i 67 Assemblea general de l’URC

67
ASSEMBLEA

GENERAL
Celebració de l’Eucaristia ● Deixar-se guiar per l’Esperit
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, presideix
l’Eucaristia, amb la qual s’inicia la 67 Assemblea
general de l’URC, tot recordant el testimoniatge de
Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir. En l’homilia,
comenta les lectures del dia sobre els fruits de
l’Esperit com una crida a partir de la carta de sant
Pau als cristians de Galàcia: “Ja que l’Esperit ens
dóna la vida, deixem-nos guiar per l’Esperit”, i en
l’evangeli de Lluc com una altra crida a la coherència
de vida i com a viure l’essencial del seguiment de
Crist.

Obertura de l’Assemblea a càrrec del P. Màxim Muñoz, president
Paraules introductòries
L’àudio de la ponència es pot escoltar a partir d’avui mateix al web de l’URC (www.urc.cat), ,
així com el vídeo és accessible al web de catalunyareligio.cat (www.catalunyareligio.cat).

La nostra Assemblea se celebra en un context ben especial, tant eclesial com sociopolític.
En el context eclesial hem de remarcar un triple esdeveniment que va tenir en el dijous dia
11 d’octubre el seu moment culminant. En efecte aquell dia se celebrava el 50è aniversari de
l’obertura del Concili Vaticà II, un esdeveniment que ha transformat profundament l’Església
i la vida religiosa. Per això mateix va ser el dia triat per Benet XVI per iniciar també l’Any de
la Fe, convocat per la seva carta apostòlica Porta fidei, i que durarà fins al 24 de novembre
de 2013, solemnitat de Crist Rei. I tot això s’esdevé durant els primers dies de la celebració
del Sínode Universal de Bisbes convocat per tractar el tema La nova evangelització per a
la transmissió de la fe cristiana.
Com a cristians i com a religiosos i religioses som invitats a viure com una autèntica gràcia
aquest moment, que ens situa al cor mateix del que dóna sentit a les nostres vides: la fe en
Déu, “que tant ha estimat el món, que ha
enviat el seu Fill únic perquè tots tinguin
vida en abundància” i la crida a participar
d’aquesta missió amb el nostre testimoni
de vida i l’anunci de l’Evangeli, segons el
carisma de les nostres congregacions i
ordes.
El Concili, des de la seva visió d’església
de comunió, d’entrada va situar la vida
religiosa entre els dons i carismes que
l’Esperit suscita en bé de tot el cos i de la
seva missió en el món i va afirmar
clarament que, tot i no pertànyer a
l’estructura
jeràrquica,
“pertany
essencialment a la seva vida i santedat”
(LG, 44). Després hi va dedicar un
document específic (Perfectae Caritatis) en
el qual invitava les congregacions i ordes a
iniciar un camí de renovació d’acord amb els nous temps i n’indicava els criteris a seguir.
A partir d’aquí s’obrí un impressionant procés de renovació que implicà tots els membres
dels ordes i congregacions i que tingué com a màxima expressió els anomenats “capítols
generals de renovació”. Es revisaren a fons els textos fonamentals (Regles, Constitucions,
Directoris, etc.), fent-los molt més rics des del punt de vista bíblic i carismàtic. Van ser fruit
de tot un treball intens d’estudi i reflexió, de discerniment, en comunitats, províncies i
comissions. Això sol ja era un fruit del Vaticà II: la coresponsabilitat i la participació de tots en
el procés de renovació. No és ara el moment de fer balanç de tot aquest procés. Des de
l’URC tenim previst de dedicar-hi algun acte durant aquest curs. Però no hi ha dubte que, en
el seu conjunt, malgrat les seves ombres (que també hem de reconèixer) ha estat i continua
essent una benedicció de Déu per a la vida religiosa. Tenim molt clar, a més, que el Concili
va iniciar un camí de renovació i recerca que no és per fer-lo una vegada, sinó
contínuament.
I avui, en fer aquesta commemoració, no es tracta tant de veure com uns textos escrits fa
cinc dècades poden dir alguna cosa avui, que també, sinó com l’Església d’avui, que viu en
un context molt diferent, pot llegir també els signes dels temps i donar-hi una resposta
significativa amb el mateix estil que ho fa fer el Vaticà II, és a dir un estil de diàleg, amb una
mirada amorosa sobre el món, un estil que sap connectar amb les llavors del Verb i les
petjades de l’Esperit i que cerca els criteris de discerniment en les fonts més autèntiques de
la Paraula de Déu i la Tradició amb majúscules.
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Hem de demanar al Senyor que la memòria i actualització del Concili Vaticà II sigui per a
tota l’Església el que el bon papa Joan XXIII va voler del mateix Concili: “una alenada d’aire
fresc” que l’ajudi a situar Jesucrist en el centre de la seva vida i organització, i oferir-lo als
homes i dones d’avui, en actitud de diàleg i servei.
Pel que fa a l’Any de la Fe, al qual ens ha invitat Benet XVI, no hi ha dubte que connecta
amb una de les preocupacions que tenim també els religiosos i religioses, i que hem
expressat de diverses maneres en els nostres darrers capítols generals: necessitem
revitalitzar la nostra experiència teologal, perquè realment Jesucrist i l’Evangeli siguin el
centre de les nostres vides i superem una fe rutinària o feta només de pràctiques externes,
que es pot acostar perillosament a una mena d’ateisme pràctic.
Precisament per això hem volgut que sigui aquest el tema de reflexió de la nostra
Assemblea, ajudats pel P. Pere Borràs.
I finalment l’altre gran esdeveniment, plenament vinculat a l’aniversari del Concili i a l’Any de
la Fe, és el Sínode sobre la nova evangelització per a la transmissió de la fe. L’Església,
especialment la que viu als països de cultura occidental, és ben conscient dels reptes que
ens planteja aquesta llunyania i indiferència generals respecte de la fe, i volem trobar nous
camins de transmissió de l’Evangeli entre tots. I en bona part passen per actualitzar l’esperit
del Vaticà II i per revifar el foc de la fe. Als religiosos i religioses aquests reptes ens toquen
de ple. El carisma dels nostres fundadors i la nostra llarga història de missió en
l’avantguarda de l’Església ens estimulen i ens inspiren. Segurament ens caldrà una actitud
de més senzillesa i obertura per no confiar en les pròpies forces i deixar-nos portar per
l’Esperit, que ens empeny a la novetat i a treballar més junts que mai, en actitud sempre de
diàleg i servei. Podem dir que, com a religiosos i religioses, hem participat activament en la
preparació d’aquest Sínode, alguns dels nostres representants hi són presents, aportant les
nostres experiències i reflexions. Després serà el moment de col·laborar amb tot el poble de
Déu per fer germinar les llavors que s’hagin sembrat.
La nostra assemblea se celebra també en un context sociopolític marcat per una greu crisi
econòmica, que no sembla tenir
sortida, i per l’impacte de la gran
manifestació de l’11 de setembre.
Com diuen els nostres bisbes:
“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”.
Ens preguntem com podem
acompanyar el poble al qual
pertanyem i al qual servim en
aquests moments tan importants i
complexos. Com podem ser
portadors de pau, de diàleg, de respecte, de sensibilitat, d’integració de les diversitats, tenint
com a criteri fonamental la dignitat de tots, especialment dels més febles, com a fills i filles
de Déu, com a germans i germanes nostres. Com podem ajudar a construir unes societats i
unes organitzacions polítiques i administratives que respectin els drets de les persones i dels
pobles i nacions que les integren i cooperin així a la pau i la concòrdia de tots els pobles del
món?
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Certament, com a orientació dels moments que vivim, és convenient recordar la doctrina
social de l’Església, que ens ajuda a no situar-nos en el terreny de les opcions polítiques i
ideològiques, sinó dels valors derivats d’unes realitats antropològiques, culturals i històriques
que anomenem pobles o nacions.
Afirma el n. 157 del Compendi de la Doctrina Social de l’Església, titulat “Drets dels pobles i
de les Nacions”:
“El camp dels drets de l’home s’ha estès als drets dels pobles i de les Nacions, ja que
«el que és veritat per a l’home ho és també per als pobles». El Magisteri recorda que
el dret internacional «es basa sobre el principi de l’igual respecte, per part dels Estats,
del dret a l’autodeterminació de cada poble i de la seva lliure cooperació amb vista al
bé comú superior de la humanitat»; la pau es fonamenta no només en el respecte dels
drets de l’home, sinó també en el dels drets dels pobles, particularment el dret a la
independència...
La Nació té «un dret fonamental a l’existència», a la «pròpia llengua i cultura,
mitjançant les quals un poble expressa i promou la seva "sobirania espiritual", a
"modelar la seva vida segons les pròpies tradicions, excloent, naturalment, tota
violació dels drets humans fonamentals i, en particular, l’opressió de les minories», a
«construir el propi futur proporcionant a les
generacions més joves una educació adequada».
L’ordre internacional exigeix un equilibri entre
particularitat i universalitat, a la realització de les
quals estan cridades totes les Nacions, per a les
quals el primer deure segueix sent el de viure en
pau, respecte i solidaritat amb les altres Nacions”.
Els bisbes amb seu a Catalunya remeten a aquest número
del Compendi de doctrina social de l’Església en un
paràgraf del seu document Arrels cristianes de Catalunya
(1985) que han reproduït textualment en el seu document
posterior Al servei del nostre poble (2010).
“Com a bisbes de l’Església a Catalunya, encarnada
en aquest poble, donem fe de la realitat nacional de
Catalunya, afaiçonada al llarg de mil anys d’història,
i també reclamem per a ella l’aplicació de la doctrina
del magisteri eclesial: els drets i els valors culturals de les minories ètniques dins d’un
Estat, dels pobles i de les nacions o nacionalitats, han de ser respectats i, fins i tot,
promoguts pels Estats, els quals de cap manera no poden, segons dret i justícia,
perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a una altra cultura majoritària. L’existència de
la nació catalana exigeix una adequada estructura juridicopolítica que faci viable
l’exercici dels drets esmentats. La forma concreta més apta per al reconeixement de
la nacionalitat, amb els seus valors i prerrogatives, pertoca directament a
l’ordenament civil”.
Aquestes afirmacions no volen constituir cap presa de postura política o ideològica per
oposar-se a d’altres o crear conflictes gratuïts. El que pretenen és preservar i promoure unes
realitats humanes, molt profundes i decisives per a la vida de les persones, que són
fonamentals per a construir la pau, la concòrdia i la justícia entre tots els pobles de la terra. I,
en negatiu, quan aquests drets no es preserven, a part de cometre una injustícia, s’està
generant una situació de conflicte permanent que impedeix la pacífica col·laboració de tots
en el bé de la humanitat.
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A partir d’aquests principis és possible, en les diverses situacions i contextos, com ara el
nostre, una gran varietat d’opcions polítiques i ideològiques igualment legítimes, si són
defensades pacíficament i democràticament. Com afirmen els bisbes de la Tarraconense en
la seva declaració del 5 d’octubre passat, en referència a les pròximes eleccions al
Parlament de Catalunya:
“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 indiquen alguns principis importants que cal tenir en compte:
“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, exigència directa de la
fraternitat humana i cristiana [Cf. Joan Pau II, Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis,
1987, nn. 38-40] El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva
capacitat per integrar la diversitat que la configura. Un procés que caldrà teixir amb la
participació de tots, tenint en compte els drets i deures que es deriven de la dignitat
personal, i que ha de restar obert als valors transcendents, a aquell plus d’ànima que
ennobleix i fonamenta l’acció política i social al servei de l’home i de tot l’home.”
Recollint aquestes il·luminadores orientacions, crec que, en aquests moments complexos i
proclius a la confrontació agressiva, els cristians i de forma especial els religiosos i
religioses, dins mateix de les nostres comunitats i congregacions, hem de defensar i
promoure la democràcia, el diàleg, el respecte, la capacitat de posar-se en la pell de l’altre i
la voluntat d’acord com a formes de resolució de conflictes i rebutjar tota actitud que s’adreci
a atiar la divisió social o que es basi en el menyspreu a la veritat, l’agressivitat, l’amenaça o,
no cal dir, la violència, vinguin d‘on vinguin. Hem de recordar contínuament i practicar
nosaltres mateixos que el deure
de tots (especialment dels
governants) és el d’afavorir
sempre el bé comú. I sobretot
hem de defensar i promoure,
amb actituds i gestos ben
concrets, la justícia social, els
drets humans, l’atenció als més
vulnerables i el respecte de les
minories
com
a
base
irrenunciable
de
qualsevol
solució política.
Com a religiosos i religioses,
gràcies precisament al procés
de renovació que va impulsar el
Concili Vaticà II, vivim la fe
encarnada en aquest poble al qual servim, i volem fer nostres els seus “goigs i esperances,
tristeses i angoixes”, “sobretot dels pobres i dels que sofreixen”, cercant camins imaginatius
de lluita contra la pobresa, l’exclusió, la fractura social. Però també volem continuar essent
profetes per denunciar les causes d’aquestes situacions i treballar per eradicar-les.
Certament no és fàcil trobar sortida a aquesta crisi (governs de dretes i d’esquerres ho estan
intentant), però estem comprovant cada vegada amb més preocupació i angoixa que la
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forma en què se’n pretén sortir està portant molts col·lectius, especialment els més
vulnerables, a situacions límit, i potser cal dir de forma clara als qui marquen les polítiques
que per aquí no anem bé, i potser convé forçar-los d’alguna manera a trobar altres camins
que reparteixin amb més equitat uns costos socials tan elevats. I volem ser també profetes
d’esperança perquè creiem en Déu, i per això mateix, creiem en la dignitat, la grandesa i les
capacitats de la persona humana per construir un altre estil de societat, d’economia, de
política, de convivència.
Aquestes són les nostres preocupacions i anhels en aquests moments complexos però
apassionants. Confiem-los a la pregària i a l’acció de l’Esperit que crea comunió en la
diversitat, i ens empeny a la construcció de la família fraterna i solidària que Déu vol per a
tots els seus fills i filles i per a tots els pobles de la terra.
P. Màxim Muñoz Duran, cmf
President de l’URC
Nomenaments
Javier Álvarez-Ossorio
SUPERIOR GENERAL DELS SAGRATS CORS (reelecció)
M. Carme Brunsó
SUPERIORA GENERAL DE LES CAPUTXINES DE LA MARE DEL DIVÍ PASTOR
Anabela Moreira Carneiro
SUPERIORA GENERAL DE LES HOSPITALÀRIES DEL SAGRAT COR
Lilian Carrasco Guzmán
SUPERIORA GENERAL DE LES MISSIONERES DELS SAGRATS CORS DE JESÚS I
MARIA
Manuel J. Cortés Soriano
SUPERIOR GENERAL DELS MARIANISTES (reelecció)
Isabel Díez García
SUPERIORA GENERAL DE LES SERVENTES DEL SAGRAT COR DE JESÚS
Mª Narcisa Fiol
SUPERIORA PROVINCIAL DE LES CARMELITES DE LA CARITAT – VEDRUNA DE LA
PROVÍNCIA D’EUROPA
Teresita María Gazzano Gricel
PRIORA DEL MONESTIR DE LA MARE DE DÉU DE MONTSIÓ DE LES MONGES
DOMINIQUES D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Mª Teresa Gutiérrez Benavides
SUPERIORA PROVINCIAL DE LES CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP
Esperanza Izco
SUPERIORA PROVINCIAL DE LES CARMELITES MISSIONERES
Mauro Jöhri
MINISTRE GENERAL DELS CAPUTXINS (reelecció)
María Natividad Martínez de Castro
SUPERIORA GENERAL DE LES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA (reelecció)
María Mato Carreira
SUPERIORA GENERAL DE LES ESCLAVES DE MARIA IMMACULADA (reelecció)
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Mª Luz Ortigosa Gambra
SUPERIORA GENERAL DE LES DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT (reelecció)
Mª Isabel Remírez Gómez
SUPERIORA GENERAL DE LES MISSIONERES DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ
Florencio Roselló Avellanas
SUPERIOR PROVINCIAL DELS MERCEDARIS (reelecció)
Josep M. Soler
ABAT VISITADOR EN EL CAPÍTOL DE LA PROVÍNCIA
CONGREGACIÓ BENEDICTINA SUBLACENSE (reelecció)

HISPÀNICA

DE

LA

Gloria Vignote
ELECCIÓ DE LA SUPERIORA PROVINCIAL DE LES RELIGIOSES DE L’INFANT JESÚS
Mª Ángeles Vilar de San José
SUPERIORA GENERAL DE LA CONGREGACIÓ DE MARES DE DESEMPARATS I SANT
JOSEP DE LA MUNTANYA (reelecció)
Mª Carlina Zambrano Zambrano
SUPERIORA GENERAL DE LES MERCEDÀRIES MISSIONERES

Aprovació de l’acta de la darrera Assemblea
El G. Lluís Serra, com a secretari, presenta l’acta de la 66 Assemblea general, celebrada el
14 de març de 2012, que fou tramesa amb anterioritat i que ha incorporat algunes esmenes
redaccionals. S’obre un temps per a la lectura personal. Sense cap modificació, s’aprova per
unanimitat.

Tema d’estudi, reflexió i debat:
Ponència del P. Pere Borràs, jesuïta: “Fe i vida religiosa avui”
El P. Pere Borràs, jesuïta, antic president de l’URC, desenvolupa el tema d’estudi, reflexió i
debat sobre Fe i vida religiosa avui. Incloem aquí un petit esquema amb pinzellades
sintètiques. La conferència íntegra està publicada en format àudio i en format vídeo.
L’àudio de la ponència es pot escoltar al web de l’URC (www.urc.cat), que es pot consultar a
partir d’avui mateix, i el vídeo de la mateixa ponència es podrà veure a partir del diumenge
21 d’octubre al web de catalunyareligio.cat (www.catalunyareligio.cat).
Objectiu
En aquesta xerrada fraternal no pretenc fer
una reflexió teològica sobre el que és la fe,
sinó més aviat una exposició d’alguns punts
que ens ajudin a viure aquest Any de la Fe
que l’Església ens proposa. I que ens ajudi a
renovar-la.
Consideracions generals
El catecisme que vaig estudiar de petit deia
que la fe era un conjunt de veritats (Pius X).
Què vol dir la paraula crec? La paraula crec
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vol dir: tinc per certíssim tot el que en aquests dotze articles es conté, i ho crec amb més
fermesa que si ho veiés amb els meus ulls, perquè Déu, que ni pot enganyar-se ni enganyarnos, l’ha revelat a la Santa Església Catòlica, i per mitjà d’ella ens ho revela també a
nosaltres.
El nou catecisme de l’Església catòlica ens parla d’una adhesió personal a Déu trinitat, d’un
do, d’una gràcia... i després ens relata el Credo.
A la teologia que vaig estudiar es deia que la fe és una resposta personal a l’autodonació de
Déu en Jesucrist. No és un conjunt de veritats que cal creure.
El símbol de la fe és en realitat un relat de la història de la salvació. Un relat trinitari. Crec en
el Pare, en el Fill i en l’Esperit Sant. La fe i la Bíblia són relats. La fe és, doncs, un regal i una
resposta. És la resposta agraïda a un Déu que es lliura gratuïtament a la humanitat, a mi
mateix per a la salvació del món.
Creure vol dir obeir (escoltar i respondre). La fe és la capacitat de suportar dubtes. “La teva
fe t’ha salvat”. Finalment la fe no es pot separar de l’esperança i de la caritat. Es tracta d’un
procés, d’un camí.
La vida religiosa
Testimoni gratuït de la fe cristiana.
Cada espiritualitat és un relat d’un fundador, fundadora.
Una persona i un primer grup que atrets per la persona de
Jesús i sentint-se cridats per Ell han volgut donar una
resposta històrica (monestirs, convents, comunitats) en
obres socials, educatives, etc.
Han vist Jesús en els malalts, en els pobres, en els
infants, en les dones.
La fe transformada en vida comunitària, servei, caritat.
I s’hi ha abocat des d’un estil de vida.
I aquesta crida l’hem rebut com un do ras i curt i, si no,
em remeto a les experiències personals. Som fills i filles
de místics, d’innovadors, de visionaris, de gent que ha
patit incomprensions del seu context i àdhuc de la
mateixa Església.
I tot plegat perquè la seva adhesió personal a Jesús era
total, absoluta.
Perquè han estat homes i dones de fe. Una fe que els ha
fet patir, treballar, superar dificultats, però s’anaven
sentint fills i filles d’un Déu que els mantenia vius i plens d’un esperit que els feia innovadors:
“tot ho feia nou”.
Avui es parla d’innovació respecte a coses molt petites i escarransides. Aquesta empresa ha
de ser innovadora, etc. Però estem parlant d’una innovació molt més profunda, la mateixa de
Jesús, la innovació de la persona, de la societat i de l’Església. Complicitat amb l’home i la
dona d’avui. I fins a la mort. No podem oblidar que som fills i filles de persones creients de
gran alçada. I amb grans defectes, és clar. Per entendre, per exemple, sant Ignasi de Loiola
cal entendre Jesucrist.
Recuperar el sentit profund dels nostres vots com a estil de vida de consagrats cridats i
gratuïts.
En un canvi d’època
Som al segle XXI. Sensació que tot es mou. Tot canvia tan ràpidament! La dinàmica del que
és provisional (Taizé). L’error és no adonar-se’n. Gran esforç d’actualització.
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La nostra vida religiosa a Occident ha esdevingut vigorosa, però envellida, poc visible, més
senzilla, més servicial. El fet que hi hagi poques vocacions fa que s’hagin de fer miracles per
tirar endavant projectes. Tanquem institucions amb les dificultats que això suposa, etc.
Tanmateix, l’Esperit Sant hi és.
Vivim situacions de gestió difícil. Als anys 70 no vam valorar la dimensió espiritual. Això s’ha
corregit, especialment en la vida religiosa femenina. El canvi no es fa per modernitzar-se,
sinó per adaptar-se a l’Esperit.
Què ens està demanant el Senyor avui? Com podem comunicar la fe que sempre passa per
un accent del nostre carisma?
La nova evangelització... Ai de mi si no evangelitzo!
Un ateu a una religiosa que l’atenia en un hospital: “Jo no crec en el que vostès creuen, però
vostès tenen raó”.
Camins que cal recórrer i que ja ho estem fent
1. Anar a les fonts del nostre carisma. Re-interpretar les intuïcions de fons i reformularse per donar resposta al món d’avui. Sempre pensant en el nostre món, la nostra
Església... i menys en la conservació de l’Institut. Què pot aportar el nostre carisma al
món d’avui, a l’Església d’avui?
2. Treballar la pastoral vocacional sense angoixa. Però treballar-hi.
3. Transmetre la nostra fe/carisma als nostres col·laboradors laics. Són germans nostres
en la missió i amb vocacions diverses. Cal ajudar-los a trobar el carisma de la seva
vida. L’específic nostre és fer
créixer
les
persones,
l’acompanyament,
estar
al
costat
de
la
gent,
l’evangelització...
Formació, formació i formació...
L’evangelització ja no la podem
fer sols. Els laics, laiques, etc.
hem posat en marxa coses i ara
es
tracta
d’anar
formant
persones que ho continuïn,
renovin, etc. I és bona notícia,
no és un mal menor, és més ric
i, com totm té pros i contres. Cal
fer-ho bé.
4. Els pobres. Sensibilitat en el
món dels pobres. Jesús es compromet amb la gent.
5. Recuperar el nostre sentit més profètic, místic, espiritual, religiós... Estem assistint a
una fam de vida espiritual. L’Església d’avui necessita místics, profetes,
acompanyants de la fe... Avui més que mai. I aquí podem col·laborar molts religiosos.
6. No necessitem gestors, sinó homes i dones de l’esperit. Si som bons gestors, està
molt bé i en contextos diversos: escoles, hospitals, barris, universitats, fundacions,
etc. En tot cas, gestors que tinguin assumides aquestes dimensions i que sàpiguen
veure Déu en aquestes coses.
7. Ensenyar a pregar, a discernir... Espiritual (no contrari a material) és contrari a
l’egocentrisme, és buscar el sentit de la vida i deixar-se portar per l’Esperit.
8. Actuar, perquè la nostra acció és signe del Regne.
9. Ensenyar a avançar amb l’esperit la gent des d’on es troba.
10. Estimular les nostres comunitats en allò més autèntic que hi ha.
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Punts finals

Ajudar la gent vol dir revalorar el servei, la capacitat contemplativa, decidir, repescar els
nostres místics cristians.
Importància del diàleg amb els no creients.
Importància de l’atri dels gentils. L’església no és una secta tancada sobre si mateixa.
Creients cristians. Tenim diferències entre nosaltres, però nomes podrem viure la unitat en
Jesús, ja que el que uneix és Jesús (Pagola).
Diàleg ecumènic. Tots des de Jesús.
Diàleg interreligiós (des de la pròpia identitat). Rescatar el que ens uneix, sobretot en
qüestions de vida espiritual i de compromís social, i posar els continguts de la fe com a
assignatura pendent.
Després de la pausa, es dialoga en grups sobre el contingut de la ponència i, posteriorment,
s’obren torns d’intervencions i respostes per part del ponent.

Pilar Rovira, nova vocal de la Junta Directiva de l’URC
Hom procedeix a l’elecció de la Gna. Pilar Rovira i Puig,
superiora general de les Missioneres de la Institució
Claretiana, com a vocal de la Junta Directiva de l’URC, en
substitució de la Gna. Mireia Galobart, que, en acabar de
ser provincial de l’Infant Jesús, ha de deixar la Junta
Directiva en compliment dels Estatuts de l’URC. El P.
Màxim Muñoz agraeix la dedicació de la Gna. Mireia
Galobart en el temps que ha estat en la Junta i dóna la
benvinguda a la Gna. Pilar Rovira per la seva disponibilitat,
en posar-se al servei de la vida religiosa a Catalunya des
de la seva nova funció.
Pilar Rovira i Puig, Missionera de la Institució Claretiana. Dedicada a la
educació com a mestra i directora del Col·legi Sant Antoni Maria Claret de
Cornellà de Llobregat, del qual actualment és la directora titular. Ha estat
reelegida Superiora General a la XVI Assemblea General l’any 2011.
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Ratificació del nomenament del secretari general
L’Assemblea ratifica, en aplicació de l’article 33.1 dels Estatuts de l’URC, la renovació per a
un nou període de quatre anys del G. Lluís Serra, germà marista, com a secretari general de
l’URC. Nomenament efectuat per la Junta Directiva, efectuades les pertinents consultes als
superiors maristes, en la seva darrera sessió.

Presentació i aprovació del pressupost 2013
El G. Lluís Serra, com a administrador,
presenta el balanç de 2012 (generagost), el balanç previst 2012
(desembre) i el pressupost 2013 des de
la perspectiva d’ingressos i despeses.
Explica les partides més importants i
les noves previsions de cara a l’any
vinent. Per segon any consecutiu, es
congelen la majoria de partides dels
pagaments. La dinàmica proposada és
obtenir l’aprovació del pressupost 2013,
reajustar-lo a partir del balanç efectiu a
final d’any, presentar-lo posteriorment a la Junta Directiva per enviar-lo a CONFER i ratificarlo, en el cas que s’hi produeixin canvis significatius, a la propera Assemblea general al mes
de març de 2013. S’agraeix la col·laboració i la supervisió del P. Ramon Olomí,
administrador provincial dels claretians.
S’aprova per unanimitat.

Reunions de superiores i superiors majors sobre temes específics
Tot seguint la dinàmica del curs passat, enguany es preveuen un parell de reunions,
destinades a les superiores i superiors majors, amb dos temes d’estudi: a) l’animació i
l’acompanyament espiritual de religioses i religiosos en residències geriàtriques per ajudarlos a viure la seva vida consagrada de manera profunda i significativa, i b) experiències
congregacionals sobre el fet de compartir l’espiritualitat i la missió amb laiques i laics.

Comunicacions
1.

Criteris en la confecció del nou web de l’URC

EL G. Lluís Serra presenta una proposta bàsica sobre el nou web de l’URC.
Objectiu
Crear un nou disseny del web de l’URC d’acord amb els criteris i requisits que es defineixen
en aquest document.
Identitat
El web de l’URC es concep com a web oficial de la Unió de Religiosos de Catalunya.
La seva finalitat està al servei de l’organisme que l’impulsa i dels seus objectius.
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Els seus destinataris són tant religioses i religiosos com la societat en general
Tracta de posar en relleu tot allò que afecta la vida consagrada, amb èmfasi especial en la
vida religiosa, i els seus protagonistes, religioses i religiosos.
L’accent territorial correspon a Catalunya, encara que s’obre lògicament a la dimensió
universal.
Criteris
1. Crear una eina de COMUNIÓ eclesial i social.
2. Privilegiar la QUALITAT dels seus continguts.
3. Abraçar la PLURALITAT d’orientacions d’acord amb les diverses sensibilitats i carismes
de les institucions de vida religiosa.
4. Difondre les seves informacions a través de les XARXES SOCIALS (Twitter, Facebook,
Youtube...) de manera automàtica en alguns apartats.
5. Compaginar SENZILLESA amb MODERNITAT.
6. Utilitzar com a llengua base el CATALÀ, sense deixar de publicar continguts en castellà.
7. Fer servir un DISSENY àgil, de fàcil navegació i visualment atractiu.
8. Presentar amb CREATIVITAT els continguts.
9. Afavorir un MANTENIMENT directe, sense complicacions.
Continguts
1. En aquests apartats, s’hi inclouen tot un seguit de continguts que s’especifiquen en la
documentació lliurada als participants:
2. L’URC i les institucions
3. Fons documental
4. Formació inicial i contínua
5. Informació i opinió
6. Pregària i testimoniatges
7. Inscripcions en línia
8. Participació
Peticions a les congregacions
1. Es demana col·laboració de les
congregacions,
especialment,
en
determinats apartats.
2. Els textos bàsics convindria tenir-los en
català i en castellà.
3. Donar importància al material fotogràfic de suport.
4. Possibilitat de col·laboració en testimoniatges personals i vocacionals, així com en blocs.
5. Mantenir les informacions de les congregacions.
6. Importància dels programes de formació així com de les cases d’espiritualitat, etc.
Possibilitat d’alguna persona que col·labori, fins i tot virtualment, en la confecció de l’Horeb.
2. Entitats Socials d’Església (ESE)
L’URC està integrada en aquest organisme i participa de les activitats i de l’equip motor.
S’esta promovent, a més de les converses i reunions en xarxa, un estudi per conèixer a fons
l’acció social de les ESE.
Entitats adherides fins al moment actual:
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Associació Àkan; Associació Cintra;
Associació Estel; Càritas Diocesana
de Barcelona; Càritas Catalunya;
Carmelites Missioneres; Congregació Serventes de la Passió;
Delegació de Pastoral Social BCN;
Filles de la Caritat; Fundació Ared;
Fundació Ared; Fundació Carles
Blanch;
Fundació
Comtal-Salle;
Fundació Escó; Fundació P La Salut
Alta;
Fundació
Pere
Tarrés;
Fundació Privada Benallar; Fundació
Privada Maria Auxiliadora; Fundació Privada Migra Studium; Germans Maristes de
l'Ensenyament; Casal La Salle "Sant Martí" i CC Molí de la Roda; Lloc de la Dona-Oblates;
Organismo Benéfico Asistencial (OBA); Salesians; Sant Joan de Déu (Orden Hospitalària);
URC-Unió de Religiosos de Catalunya; Dominiques; Càritas Tarragona; Fundació "La Vinya".
El 27 d’octubre, dissabte, es dedicarà una jornada, promoguda per les Entitats Socials
d’Església, a reflexionar sobre “Una lectura creient de la realitat per a la inclusió”. Més
informació en aquest mateix número d’Horeb.
3. 10è aniversari de Benallar
La Gna. Ara Royo, stj, directora de Benallar, que celebra el 10è aniversari de la seva
creació, presenta tres iniciatives:
1. Celebració del 10è aniversari de la Fundació Benallar el dia 25 d’octubre, a les 7 de la
tarda, a la parròquia del Carme (c/ Bisbe Laguarda, 10 – Barcelona).
2. Presentació de Verdallar, empresa d’inserció laboral sense ànim de lucre, creada el març
passat, que promou una economia social i sostenible mitjançant la venda de productes
d’alimentació ecològics de temporada, saludables i de proximitat (fruites, verdures, ous,
carns, vins, olis...). Contacte: tel. 932688015, contacta@verdallar.com, www.verdallar.com
3. Crida a les congregacions de l’URC per donar suport a la comunitat intercongregacional
Mare de l’Acollida. La comunitat intercongregacional Mare de l’Acollida va néixer l’any
2007 a l’empara de l’URC per obrir nous camins de comunió entre els diferents carismes
congregacionals i donar suport al projecte d’acollida d’immigrants que duu a terme la
Fundació Benallar. Ambdós projectes estan ubicats a l'Av. Drassanes, 27, 5è 1a i 2a,
pisos cedits per les Germanes de la Doctrina Cristiana a la Fundació Benallar. La
comunitat intercongregacional viu al pis
d'acollida i és la que sosté el projecte amb
la seva presència i amb la seva dedicació,
tant a nivell de temps com d’esforç.
Coordina i organitza les diferents activitats
diàries quant al funcionament del pis i
l’atenció a les persones que hi viuen
acollides. En aquests moments realitzem
una nova crida, aquesta vegada a les
CONGREGACIONS MASCULINES que
componen l’URC, perquè, entre els seus
membres, sorgeixin germans que se sentin
cridats a formar part d’aquesta comunitat.
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4.

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós: revista Dialogal i calendari
interreligiós
Manuel Pérez Browne, director de Dialogal,
Quaderns de l’Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós, presenta dues iniciatives promogudes
per l’Associació UNESCO: a) el calendari
interreligiós de creences i conviccions, i b) la revista
Dialogal, amb totes les seves seccions. S’ofereix per
explicar a col·lectius d’ensenyants, etc. la utilització
d’aquestes publicacions com a recursos pedagògics i
de promoció de la religió com a marc de convivència.
Per contactar-hi: Pilar Claret i Nonell · Associació
UNESCO per al Diàleg Interreligiós
Lledó, 11 - 08002 Barcelona · Tel.: (+34) 93 457 69
80
a/e: p.claret@audir.org · www.audir.org

Cloenda de l’Assemblea
El P. Màxim Muñoz, com a president, clou l’assemblea general fent esment a tres punts:
1. Les relacions mútues amb els bisbes de Catalunya a través de la reunió trimestral del
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos), presidit pel bisbe
Romà Casanova, que sempre assisteix a les assemblees de l’URC i que és l’enllaç i
representant de la Conferència Episcopal Tarraconense, amb la qual l’URC tindrà el
proper maig una sessió conjunta d’estudi sobre un tema encara sense determinar.
2. La propera canonització de la beata Carme Sallés, fundadora de la Congregació de les
Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament.
3. El goig de treballar totes les congregacions en xarxa des de la força de l’esperança.
Tot seguit, al refectori del seminari conciliar, hi ha el dinar de germanor.

Diumenge canonitzen a Roma la vigatana Carme Sallés
El 9 Nou.cat - 17-10-2012
La cerimònia serà oficiada pel Sant Pare i hi assistirà
en representació de l’Ajuntament de Vic el tinent
d’alcalde Josep Arimany. Sallés va fundar el 1892 la
Congregació de les Concepcionistes Missioneres de
l’Ensenyament. Nascuda a Vic el 1848, va morir a
Madrid el 1911.
Nota de premsa de l'Ajuntament de Vic
Diumenge canonitzen a Roma la vigatana Carme
Sallés.
Va ser la primera dona proclamada Vigatana Il·lustre
l’any 1999. La cerimònia serà oficiada pel Sant Pare i
hi assistirà en representació de l’Ajuntament de Vic el
tinent d’alcalde Josep Arimany.
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El tinent d’alcalde i adjunt a l’Alcaldia, Josep Arimany, representarà Vic en la cerimònia de
canonització de Carme Sallés, que tindrà lloc el proper diumenge, dia 21 d’octubre, a Sant
Pere del Vaticà i que serà oficiada pel papa Benet XVI. Carme Sallés va ser beatificada el
1998 en reconeixement a la seva vocació i missió religiosa. El 1999, l’Ajuntament de Vic la
va declarar Vigatana Il·lustre i es va convertir, d’aquesta manera, en la primera dona que
rebia aquest reconeixement. La ciutat va col·locar el seu retrat a la Galeria dels Vigatans
Il·lustres de la Sala de la Columna.
La cerimònia serà solemne i tindrà una nodrida representació política i eclesiàstica, tant
catalana com de l’Estat espanyol. També està previst que hi assisteixin pelegrins de tot el
món.

Carme Sallés i Barangueras, filla de Josep Sallés de la Serra i Francesca Barangueras de
Planell, va néixer a Vic el dia 11 d’abril de 1848. L’any 1856, tota la família es va traslladar a
Manresa. Des de ben petita va manifestar una forta devoció per Maria i el misteri de la
Immaculada Concepció. Es va educar en un Col·legi de la Companyia de Maria a Manresa.
Des de sempre manifestava el seu desacord per la diferenciació entre gèneres tan
característica de l’època. No va seguir les tradicions del moment i va rebutjar el matrimoni
perquè volia ser caputxina. El 1869 va complir els seus desitjos i es va fer religiosa.
Aconsellada pel Pare Goberna, va marxar a Barcelona per formar part de les Adoratrius
Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat. L’any 1871, va tornar a la seva ciutat natal,
va entrar com a novícia a l’Institut de l’Anunciata de Vic, ubicat al carrer dels Caputxins, i un
any més tard va professar. El 1892 va fundar la Congregació de les Concepcionistes
Missioneres de l’Ensenyament a Burgos. Carme Sallés va ser una dona avançada al seu
temps i un model de dona lluitadora. Volia dones formades, capaces, preparades per donar
la seva pròpia opinió; creia en la formació de la dona com un pilar bàsic per al benestar dels
pobles i cabdal per a la formació dels fills en la cohesió de la família, així com un eix
elemental per a la transmissió dels valors. Va morir a Madrid el 25 de juliol de 1911.

Bicentenari del naixement de Maria Gay Tibau, fundadora de l’Institut de
les Religioses de Sant Josep de Girona
El proper 24 d’octubre s’inicia la celebració del bicentenari del naixement de la Fundadora de
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, Maria Gay Tibau.
Els actes commemoratius comencen el dia 28 d’aquest mes d’octubre a l’Església de Sant
Feliu de Llagostera (Girona), on va ser batejada la Serventa de Déu. Serà una Eucaristia
presidida pel bisbe de la Diòcesi Mons. Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
La celebració es realitzarà durant tot l’any amb diferents actes a tot arreu on les Religioses
de Sant Josep estan avui presents (Europa, Llatinoamèrica i Àfrica).
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Maria Gay Tibau va néixer a Llagostera (Girona) el
dia 24 d’octubre de 1813 i fundà l’Institut la vigília
de Sant Pere de 1870. Des d’aquest moment, Maria
Gay i les seves seguidores van continuar recorrent
els carrers i llars de la ciutat per assistir els malalts
de dia i de nit, alleujant el dolor i sembrant la pau
en els cors, fent-se, així, missatgeres de la bondat i
la pau del Senyor. D’aquí el nom de “vetlladores”
amb el qual se les coneix a Girona.
Avui, les Religioses de Sant Josep de Girona
segueixen realitzant aquesta missió d’“Alleujar el
dolor i sembrar la pau al cor” dels més necessitats,
atenent el que pateix i els més desemparats de la
nostra societat, sense tenir en compte les seves
creences o condició social.
Són presents en 13 països, ampliant el seu radi
d’acció amb els col·laboradors i laics de Sant Josep
de Girona, que, al costat de les Religioses,
contribueixen a pacificar el cor de tants homes i
dones que troben en el seu camí.

Nova evangelització i vida consagrada

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 fervos 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
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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

Felicitem la Mare Montserrat i Sor M. Jesús de les Germanetes dels Pobres!
(07/10/2012) Han celebrat 25 anys de professió religiosa la
Mare Montserrat i Sor M.Jesús de les Germanetes dels
Pobres, orde conegut per la seva tasca assistencial a la
gent gran amb escassos recursos, vivint de la providència.
La Mare Montserrat és nascuda a Reus i fa poc ha tornat a
terres catalanes provinent de Colòmbia. Pel que fa a Sor
Maria Jesús, és de Cartagena i arriba a Lleida provinent de
França.
Recollim unes paraules de la Mare Montserrat: “ Val la pena
deixar-ho tot i seguir i servir el Crist seguint les petjades de
Sta. Juana Jugan (fundadora de les Germanetes)”.

Entitats Socials d’Església convoca una Jornada
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.
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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.

Data
27 d’octubre, dissabte.
Lloc de la trobada
Centre La Llavor
C. Saldes, 2. 08035 Barcelona (darrere de l’Hospital de la 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
10.30 h
11.15 h
12 h
12.30 h
13.45 h
14.15 h

Pregària inicial
Ponència de la jornada, a càrrec de Mn. Quim Cervera
Presentació de dos projectes de treball en xarxa
entre nosaltres
Descans - cafè
Treball en grups
Recull del treball de grups
Dinar (optatiu)
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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

Peregrinació de la Relíquia de Don Bosco 2012

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya
informa 08.10.2012, núm. 441

Les del 25 de novembre, unes eleccions especials
Tots els analistes, així com els polítics dels diversos signes, coincideixen a assenyalar les
properes eleccions catalanes, convocades per al diumenge 25 de novembre, com a
especials.
El bloqueig de l’autonomia catalana plasmat en la sentència de l’Estatut i el manifest mal
finançament d’aquesta autonomia, agreujat per la crisi i pel repartiment dels esforços que fa
el govern central, situen tots els partits en la necessitat d’aportar alternatives a aquesta
situació d’estancament. D’altra banda, hi ha moviments civils que estan empenyent vers
nous camins. Els partits estan, doncs, emplaçats a fer propostes més enllà del tràmit d’un
programa electoral de mesures sectorials.
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Tot això configura una excepcionalitat a aquestes eleccions que no ens permet a l’Escola
Cristiana de Catalunya d’abordar-les com de costum.
Són legítimes moralment totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la
dignitat inalienable de les persones i dels pobles
El passat divendres, després de la reunió ordinària de la
Conferencia Episcopal Tarraconense programada des
de feia mesos, els bisbes de Catalunya van publicar
una nota, com solen fer sempre davant unes eleccions.
A la nota, els bisbes s’hi fan ressò d’aquestes especials
circumstàncies, ja que afirmen que les eleccions arriben
en un “moment particularment delicat, sobretot per la situació de crisi econòmica greu que
travessa la nostra societat i per la transcendència de les opcions polítiques per al futur”.
Després d’esmentar alguns principis i criteris propis de la Doctrina Social de l’Església, pels
quals cal maldar, ens recorden “que les eleccions democràtiques exigeixen el dret i el deure
d’exercir el propi vot, amb llibertat i responsabilitat”. Les referències més específiques a les
circumstàncies actuals arriben vinculades a la seva pastoral de fa un any (“Al servei del
nostre poble” 2011), de la qual citen el paràgraf següent:
“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.”
L’ensenyament en els programes electorals
Com dèiem, enguany els programes electorals dedicaran més atenció a les propostes
d’articulació política de Catalunya que no pas a les polítiques sectorials.
A més, la situació de greu crisi econòmica condiciona radicalment el dia a dia de
l’Administració educativa, tot limitant enormement la possibilitat de fer polítiques noves. Per
tant, no són d’esperar grans debats sobre propostes concretes en l’àmbit de l’ensenyament.
Però això no treu que en el terreny dels criteris més de fons i en les actituds de les diverses
forces polítiques respecte l’escola concertada en general, i la cristiana en particular, hi pugui
haver –com de fet n’hi ha– diferències importants.
Per tant, malgrat tot, des de l’Escola Cristiana de Catalunya, a més d’encoratjar a participar
en aquest procés tal com ens indiquen els nostres pastors, també estarem amatents a la
incidència que es pugui fer, des de les diverses opcions, al fet educatiu.

La (des)informació religiosa de TV3
Apunts eticopolítics - Dv, 12/10/2012 - Eduard Ibáñez
Sempre he considerat que la televisió pública de Catalunya, en termes
generals, ofereix un serveis informatius de gran qualitat. Així és reconegut
socialment de forma majoritària en el nostre país i és el que mostren els seus
altíssims nivells d’audiència.
Però, alhora, també fa temps que penso que aquesta valoració té una
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preocupant excepció: la informació religiosa. El seu pes i presència, la seva qualitat i el seus
enfocaments són realment inadequats, indignes del nivell general d’aquesta cadena.
Certament, TVC compta amb dos programes específicament dedicats a la informació
religiosa, en espais cedits per a aquest fi a l’Església Catòlica i al Consell Evangèlic. Ambdós
programes són de bona qualitat, tenint en compte els escassos recursos que ambdues
esglésies hi poden destinar (ja que TVC només cedeix els espais i la producció tècnica).
Però cal recordar que es tracta de breus programes de caràcter setmanal (el catòlic) o
mensual (l’evangèlic), en les franges de menys audiència.
Tret d’aquests programes i d’alguna altra presència o programa puntual, el tractament
informatiu general del fet religiós és absolutament insuficient per a la importància sociològica
que manté la religió i sobretot la cristiana (especialment el catolicisme) en el nostre país i, no
cal dir, a escala mundial. Alhora, la informació religiosa, amb freqüents errors i falta de rigor,
és enfocada normalment en clau de curiositat o de polèmica, sovint des d’un prejudici
fortament antirreligiós o anticlerical i d’acord amb uns pocs tòpics anacrònics.
Val a dir que aquest erroni enfocament és
present no només en els informatius, sinó
en el conjunt de la programació de la
nostra televisió pública (on predomina
més aviat la caricatura). I la seva limitada
presència global, si es compara amb el
pes informatiu d’altres realitats (des de
l’economia a la cultura, la ciència, els
esports, l’entreteniment o la cuina), fa
patent una significativa marginació
(conscient o inconscient) del fet religiós.
Un simple exemple d’aquests dies.
Mentre es viuen esdeveniments molt
importants a l’Església Catòlica, encara majoritària al nostre país, com són les iniciatives en
record del cinquantè aniversari del Concili Vaticà II, el Sínode de Bisbes (amb significativa
presència de catalans) i l’inici de l’Any de la Fe, aquests fets pràcticament no han aparegut
en els diferents espais informatius. En canvi, han divulgat com a notícia “polèmica” que un
bisbe aprovi un pla perquè totes les entitats d’Església siguin més evangelitzadores (fet
segur tan polèmic com si el president del Barça aprovés un pla per fer un millor futbol o si el
dirigent d’un sindicat anunciés una estratègia per influir més en la legislació laboral).
Ara que la voluntat majoritària del poble català s’inclina en favor de construir un Estat propi,
penso que seria hora d’avançar cap a la televisió pública pròpia d’un Estat que respecta i té
en compte la importància de les creences religioses d’una part molt notable de la seva
població.

Associació UNESCO
Nota premsa (10 d’octubre de 2012)
Davant de la situació financera d’Unescocat, i com a resposta a una sèrie d’informacions
confuses aparegudes en diferents mitjans, l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
vol comunicar que la nostra Associació, que és independent jurídicament i està
econòmicament sanejada, continua desenvolupant amb normalitat les seves activitats
habituals des de la nova seu del carrer Lledó, 11. Entre aquestes activitats destaquem la
coordinació de diversos grups de diàleg interreligiós i de la Xarxa Catalana d’Entitats de
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Diàleg Interreligiós, que agrupa una vintena d’entitats de l’àmbit interreligiós presents al
territori de cultura catalana; la publicació regular del Calendari Interreligiós i de l’única revista
interreligiosa de l’Estat, Dialogal; diverses publicacions de materials emblemàtics sobre
diversitat i diàleg interreligiós, i l’única Coral Interreligiosa del sud d’Europa.
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós donarà continuïtat, a més a més, a alguns
dels projectes emblemàtics que estava duent a terme Unescocat en l’àmbit del diàleg
interreligiós de joves, del diàleg interreligiós en diversos municipis
catalans i en el terreny de l’elaboració i publicació de materials
educatius de diversitat religiosa. Gràcies a l’Associació, aquests
projectes es podran desenvolupar segons l’esperit i la filosofia de la
cultura de la pau i del diàleg que promou la UNESCO.
AUDIR va néixer el 1997 com a fruit d’una proposta que Francesc
Torradeflot, actual secretari de l’Associació, va fer a Fèlix Martí,
fundador i aleshores director del Centre UNESCO de Catalunya,
seguint el consell de Raimon Panikkar. L’Associació, que sempre ha
comptat amb el suport de significatives personalitats de diverses
tradicions religioses i conviccionals, s’inspira i segueix l’ideari i els valors de la UNESCO i la
Carta de la Iniciativa de les Religions Unides (www.uri.org), de la qual és membre fundador i
membre del Consell d’Administració. Actualment, les principals àrees de treball són la
promoció de la llibertat religiosa i del diàleg interreligiós, l’educació i formació en el
coneixement de la diversitat, del pluralisme religiós i de la cultura del diàleg, i la mediació
interreligiosa.
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós té també relacions oficials amb el Consell
per al Parlament de les Religions del Món (www.cpwr.org, la Conferència Mundial de
Religions per a la Pau (www.wcrp.org) i amb l’Interfaith Center de Nova York
(www.interfaithcenter.org).
Persona de contacte: Pilar Claret (p.claret@audir.org; mòbil: 646385508)
 La seu està al carrer Lledó, 11 (08002 Barcelona)
 Tel.: 93 457 69 80
 A/e: p.claret@audir.org / secretaria@audir.org
 www.audir.org
 Horari de secretaria: de dilluns a dijous, de les 10 h a les 13 h

Benedicció de la imatge de Santa Úrsula a Valls
El proper diumenge, 21 d'octubre, en el decurs
de la celebració eucarística de la diada de
Santa Úrsula, patrona de la ciutat de Valls, es
procedirà a la benedicció de la nova imatge de
la Santa.
Arquebisbat de Tarragona, 16 oct. 12
La imatge de santa Úrsula és una talla de 2,30
metres d'alçada i ha estat realitzada en fusta
de cedre per l’escultor alcoverenc Mn. Josep M. Torrell Pareta, reconegut artista i actualment
rector de la parròquia de Santa Maria de Vallmoll. Es tracta d'una imatge de peu dret, vestida
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amb túnica i cenyida amb una diadema. Porta com a atributs la palma, pel fet de ser màrtir, i
els propis de la Santa: la bandera, la fletxa i la barca, que fan referència a episodis de la
seva vida.
Des del punt de vista del treball escultòric, és una talla que juga amb la textura, la qual s’ha
deixat a tall d’eina, i s’ha buscat que dominin els elements rítmics, geomètrics i ondulants.
L'esmentada benedicció tindrà lloc, com s’ha dit, a la missa de les 11.30 h, la qual estarà
presidida per Mn. Josep Bofarull, vicari episcopal, arxiprest i rector de la parròquia de Sant
Joan Baptista de Valls. Sostindrà el cant de l’assemblea la coral Audite.

La teresiana Viqui Molins, al programa “El convidat”, d’Albert Om
El 29 d’octubre, dilluns, el programa de Albert Om, “El convidat”, de TV3, a las 22.30 h,
estarà dedicat a Victòria Molins (Comunitat Teresianes Raval).
Si no el podeu veure en directe, el trobareu a la secció “TV3 a la carta”.

Alternatives en temps de crisi
III Cicle de Cinema sobre pobresa i exclusió social: “De la crisi... al bé comú”
Projecció del documental “Capital humà”
Diàleg posterior amb Joan Melé, subdirector de Triodos Bank
Dia: dimarts 23 d’octubre
Hora: 20.00 h
Lloc: Cinemes Maldà. C/ Pi, 5 (Barcelona)
Entrada lliure. Aportació voluntària 3 €
L’actual sistema econòmic ha acabat derivant en un capitalisme agressiu i deshumanitzant. L’economia
del bé comú és un concepte encunyat per Christian Felber, pensador austríac. Cerca establir un nou
model econòmic basat en una economia sostenible i alternativa al model capitalista i al predomini dels
mercats financers, una economia que busqui un repartiment just de la riquesa. Pot semblar una utopia,
però se sustenta en referències i càlculs reals i és un concepte provat ja en algunes empreses.

El proper dimarts 23 d’octubre, als
Cinemes Maldà de Barcelona, tindrà lloc la
primera sessió del III Cicle de cinema
sobre pobresa i exclusió social, amb la
projecció del documental “Capital humà” i
un diàleg sobre l’economia del bé comú
amb Joan Melé, subdirector general de
Triodos Bank.
El cicle, organitzat conjuntament per Càritas
de Barcelona, Arrels Fundació i Cristianisme i
Justícia, arriba a la seva tercera edició.
Aquesta vegada presentarà alternatives
reals i possibles per a un model de societat que busqui el bé de totes les persones.
“Cansats de discursos pessimistes, de no albirar horitzó i amb una clara voluntat de
recuperar l’esperança, dediquem el cicle a repensar el bé comú”, diuen els
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organitzadors. Per això, els documentals seleccionats abordaran la perspectiva del bé comú
des de tres àmbits: economia, educació i societat.
Els tres documentals que es visionaran són “Capital humà”, que mostra projectes finançats
per la Banca Ètica (dimarts 23 d’octubre a les 20.00 h); “La educación prohibida”, que
documenta experiències educatives no convencionals (dimarts 30 d’octubre) i “El després
de la crisi”, on pensadors internacionals opinen sobre quin món tindrem després de la crisi
(dimarts 6 de novembre). Totes les sessions es faran als Cinemes Maldà (C/ Pi, 5 Barcelona) a les 20.00 h, i comptaran amb la presència de persones expertes en cada àmbit,
amb les quals mantindrem un diàleg després de la projecció.
El Cicle de Cinema sobre pobresa i exclusió social és una iniciativa de reflexió i debat de la
realitat de pobresa i exclusió social a través del cinema i l’audiovisual. Les tres entitats
organitzadores també volen, d’aquesta manera, valorar i mostrar la importància del
compromís social dels creadors.
Ampliació d’informació:
 Web del cicle de cinema: www.ciclecinema.org
 Facebook i Twitter del cicle de cinema: facebook.com/ciclecinema |
twitter.com/ciclecinema

Elsa Franco inaugura el curs de formació inicial
tot parlant d’“El salt de la fe”

Elsa Franco, salesiana, ha impartit la lliçó inaugural del curs de formació sistemàtica del
CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), dependent de l’URC, el dia 15 d’octubre.
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
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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!
L’àudio de la ponència es pot escoltar al web de l’URC (www.urc.cat)
Acabada la conferència, el P. Màxim Muñoz, president de l’URC, ha donat per inaugurat el
curs 2012-2013. Després s’ha compartir un refrigeri. 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.

La payasada de Mérida y el foco mediático
Publicat el 18.10.2012 per Juan Rubio
En esta España de sainete y chascarrillo,
un grupo de mozalbetes entran,
aprovechando el mar revuelto del
malestar educativo, en el colegio
salesiano
de
Mérida
y
hacen
“gamberradas”, gritan contra los curas y
pintan paredes con eslóganes poco
imaginativos. Y lo hacen en uno de los
muchos colegios que tiene una congregacion religiosa que hace mucho por la juventud
pobre y marginada y que tiene proyectos inmensos para levantar del polvo a tantos jóvenes.
No saben estos nenes cuánto servicio hacen los salesianos en barriadas pobres de todo el
mundo.
Una anécdota lamentable, como tantas otras. Creo que no llegaban a una docena, y es
mucho pedir que sepan la geografía de servicio de los hijos de D. Bosco, si hasta
desconocen quién es Cervantes y, por muy republicanos que se crean, a saber si saben
quién es Azaña o Niceto Alcalá Zamora. Hace mucho la ignorancia. Y más cuando se reviste
de osadía.
Y a mí que me parece que el foco mediático es desmesurado y que con ello lo que se logra
es alarmar más al personal, ponerlo en pie de guerra y hacer que en las tertulias del resto el
país se levanten los bastones y la cuestión religiosa, con más vehemencia que razón, sirva
para el mandoble verbal. NO tenemos arreglo… De una gamberrada, montamos una guerra.
La de cosas que se viene oyendo esta mañana en los desocupados programas de la
mañana televisiva.
Y a mí que me parece que a estos chicos los ha llevado a la gamberrada un estereotipo de
Iglesia y de educación que se ha cebado en el imaginario colectivo de unos adolescentes
que en la ESO se quedan en el siglo XVIII y que no saben ni quieren saber lo que la “locura
nacional del 36” trajo de miedo, sangre y lágrimas.
Y a mí que me parece que urge un planteamiento educativo común para que los jóvenes
crezcan en el respeto. Tan deleznable es el abucheo a Zapatero en Ávila como la
gamberrada de estos pobres adolescentes en Mérida.
Pero más deleznable aún es el mal servicio del corresponsal de turno que, seguro, corrió al
teléfono para decirle a su redactor jefe que en Mérida se estaban quemando iglesias… Y es
que cada vez estoy mas convencido que hay prensa que está siendo parte del problema.
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Y en Augusta Emérita, el rincón de solaz y descanso del Imperio, junto al teatro romano,
contemplando sus viejas raíces cristianas, seguro que andarán sorprendidos más del efecto
mediático que de la desgraciada gamberrada en sí.
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